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1. E LŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015 év végén fogadta el a jelenleg is hatályos
Településfejlesztési Koncepcióját (a továbbiakban: TK) és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (a
továbbiakban: ITS). Az eltelt idő, különösen pedig a szakpolitikai környezet és a szabályozás változásai
(mint pl. az EU kohéziós politikájának alakulására, a 2021-2027 közötti EU programozási időszak
irányelvei vagy az új fővárosi dokumentumok elfogadása), valamint a településfejlesztésikoncepcic>rc>l,
az integrált településfejlesztési stratégiáml és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: Kormányrendelet) foglalt időszakos felülvizsgálati kötelezettség is szükségessé tette az
említett településfejlesztési tervek újratervezését.
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A Kormányrendelet három, egymással szorosan összefüggő elemből álló településfejlesztési
dokumentum-rendszert hozott létre:
>

Megalapozó vizsgálat (helyzetfeltárás, helyzetelemzés, helyzetértékelés),

>

Településfejlesztési Koncepció (TK) és

>

Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS).

Ezekre a dokumentumokra épül a településrendezési terv, azaz a Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ).
A Megalapozó vizsgálat számszerűsített adatokra, számokra, tényekre támaszkodva bemutatja a
kerület gazdasági és társadalmi folyamatait, legfőbb erősségeit, adottságait, gyengeségeit, problémáit.
Ez két nagyobb részre osztható:
-

az első a helyzetfeltáró, helyzetelemző munkarész,

-

második a helyzetértékelő munkarész.

A helyzetfeltáró, helyzetelemző munkarész ismerteti a településhálózati összefüggéseket (az I. kerület
fővárosi és térségi kapcsolatait), a fejlesztési és rendezési környezetet, a kerület társadalmát, humán
infrastruktúráját, gazdaságát, önkormányzati gazdálkodását, táji- és természeti adottságait, a
zöldfelületi rendszer vizsgálatát, az épített környezet vizsgálatát, de kitér a közlekedésre, a
közművesítésre, a környezetvédelemre és a katasztrófavédelemre is. A helyzetértékelő munkarész
bemutatja a helyzetértékelés eredményeinek értékelését, felvázolja a

kerület probléma-, és

értéktérképét, végezetül bemutatja a településrészek eltérő jellemzőit.
A megalapozó vizsgálat közös hátteret ad a Településfejlesztési Koncepciónak és az Integrált
Településfejlesztési Stratégiának.

A Településfejlesztési Koncepció egy hosszútávú időszakra (2022-2037) szóló dokumentum, amely
kijelöli az elérendő jövőképet és a Megalapozó vizsgálatban feltárt adottságok és a hosszú távon elérni
kívánt állapot közötti utat. Az elkészült dokumentum ismerteti a fejlesztéspolitikai, jogszabályi és tervi
hátteret, bemutatja a célrendszer hierarchiáját, a javasolt beavatkozások eredményeként elérendő
reális jövőképet, az I. kerület helyét a Budapest 2030 Hosszú Távú Városfejlesztési Koncepcióban,
rögzíti a településfejlesztési elveket (fenntarthatóság, partnerség és együttműködés), valamint
meghatározza a kerület céljait.
Célrendszerének keretét a horizontális célok (szemléleti alapvetések) mellett az átfogó célok alkotják,
amelyek a kívánt jövő elérését szolgáló, több ágazatot, tematikát is átfognak. Ezek együttes
figyelembevételével kerültek meghatározásra a tematikus és területi célok (részcélok), melyek
megvalósítása eredményeként az I. kerület a jövőben alkalmassá válik a kitűzött jövőkép elérésére.
Három átfogó cél került meghatározásra:
>

Társadalmi cél: A kerület élhetőségének javítása, a lakónépesség jólétének fenntartása;

>

Környezeti

cél:

Klímatudatosság

és

energiahatékonyság

fokozása,

a

helyi

értékeke

megőrzésének figyelembevételével;
>

Gazdasági cél: Innovatív és alkalmazkodó gazdasági szerkezet feltételeinek javítása.

A három átfogó cél megvalósulását 17 részcél segíti. A részcélok egy része tematikus (társadalmi,
gazdasági, környezeti) és területi meghatározottságú, másik részük a kerület teljes területére kiterjed.
A dokumentum minden részcélhoz hozzárendeli a szükséges beavatkozási eszközöket.

A Településfejlesztési Koncepció végül meghatározza az Integrált Településfejlesztési Stratégiához és
a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, gazdasági és környezeti adatokat,
bemutatja a koncepció külső összefüggéseit és javaslatokat tesz az örökség védelmére, érték alapú,
fenntartható fejlesztésre.
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a Településfejlesztési Koncepcióban foglalt környezeti,
társadalmi és gazdasági célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló középtávú (7-8 év) fejlesztési
program, mely főként az Európai Unió által rendelkezésre bocsátott források felhasználását készíti elő
és illeszkedik az „Otthon Budapesten" címen kiadott fővárosi Integrált Településfejlesztési Stratégiához.
Az előzmények ismertetését követően a dokumentum sorra veszi a középtávú célokat és azok
összefüggéseit, a megvalósulást szolgáló beavatkozásokat, kijelöli az akcióterületeket:
>

Budai Vár és térsége akcióterület;

>

Duna-part akcióterület;

>

Déli pályaudvar akcióterület;

>

Krisztinaváros (Vérmezővel) akcióterület;

Részletesen bemutatja, majd ütemezi az akcióterületi és az akcióterületen kívüli projekteket, majd az
anti-szegregációs program ismertetését követően, rátér a stratégia külső és belső összefüggéseire,
elemzi a megvalósíthatóság főbb kockázatait a tervezési, végrehajtási és fenntartási szakaszokban,
bemutatja a kockázatkezelési stratégiát, végül felvázolja a megvalósítás eszközeit és nyomon követését.
A fent hivatkozott dokumentumok, vagyis a Megalapozó vizsgálat, a Településfejlesztési Koncepció és
az Integrált Településfejlesztési Stratégia jelen előterjesztés mellékletei.
Az elkészült dokumentumok teljesítik az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény (Étv.) 9. § elvárásait, vagyis, hogy az ezekben foglalt „településfejlesztés feladata a
településen élők számára a települési élet- és környezetminőség javítása, a környezetbiztonság
erősítése, a települési erőforrásokra építő, az erőforrások fenntarthatóságát biztosító jövőkép, ezzel
összhangban a rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési irányok, célok és az azok elérését biztosító
beavatkozások, programok és eszközök - fejlesztési akcióterületükkel együtt történő - meghatározása,
az országos és térségi érdek, valamint a szomszédos és a más módon érdekelt többi település
településtervének figyelembevételével", valamint elősegíthetik a kerület 2021-2027 közötti EU
programozási időszakban megvalósítandó projektjeinek realizálását.
A Kormányrendelet 5. § (1) alapján a hosszútávra szóló koncepciót (TK) az önkormányzat a
megállapításról szóló döntés mellékleteként fogadja el, az 5. § (2) bekezdése alapján a koncepciót és a
módosítását a megalapozó vizsgálat alapján kell elkészíteni, a 6. § (1) bekezdése alapján a középtávra
szóló stratégiát (ITS) az önkormányzat szintén a megállapításról szóló döntés mellékleteként fogadja el.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztés szerinti döntésének nincsen költségvetési
vonzata.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a helyi
önkormányzat képviselő-testülete egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására!
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Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció

SZT

Szabályozási terv

Tftv

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény

TSZT 2015

Budapest főváros településszerkezeti terve
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BUDAVÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

ELŐZMÉNYEK

Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Budavári Önkormányzat)
Képviselő-testülete 2015-ben - 148/2015. (IX. 24.) Kt. számú határozatával - jóváhagyta Budapest
Főváros I. kerület Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját.
A fent említett dokumentumokhoz, az év tavaszán, elkészült a Megalapozó vizsgálatok munkarész,
mely három részből áll, a helyzetfeltáró és -elemző, valamint ezek megállapításaira támaszkodva a
helyzetértékelő munkarészekből.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzata új kerületi településrendezési eszközeinek
készítését elindította, melyhez a Településfejlesztési Koncepcióhoz és Integrált Településfejlesztési
Stratégiájához készült 2015-ös Megalapozó vizsgálat munkarészt fel kívánja használni.

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 3/A. §-a értelmében településrendezési
eszköz készítése során felhasználni csak az aktualizálást megelőzően legfeljebb hét éven belül készült
a településrendezési eszközhöz nem e rendelet szerinti tartalommal elkészített megalapozásnak
minősülő vizsgálatot lehet. Ezt figyelembe véve az I. kerület Főépítésze a Tr. 1. mellékletének
figyelembe vételével meghatározta a készítendő Megalapozó vizsgálatszükséges tartalmi elemeit.
Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzatának megbízásából a Pro Régió Kft. készíti az új
kerületi építési szabályzat megalapozásához szükséges Megalapozó vizsgálat munkarész kiegészítését.
A Megalapozó vizsgálat kiegészítése a Tr., továbbá az egyéb vonatkozó szakági jogszabályok együttes
figyelembe vételével, azokkal összhangban készül. Kidolgozása a Budapest Főváros Kormányhivatala
Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály által adatszolgáltatásként megküldött ingatlan
nyilvántartási térkép felhasználásával történik.
Az

új

kerületi

építési

szabályzat

készítésének

előzetes tájékoztatási

szakaszkezdeményezése

megtörtént, az előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett adatok, vélemények és észrevételek, az
Önkormányzat által szolgáltatott adatok, valamint a helyszínbejárásokon begyűjtött információk jelen
dokumentumban felhasználásra, illetve bedolgozásra kerültek.
Budavári

Önkormányzat

hatályos

településfejlesztési

dokumentumai

és

településrendezés,

településkép-védelem eszközei a következőek:
•

Településfejlesztési Koncepció (2015) -148/2015. (IX. 24.) Kt. sz. határozat;

•

Integrált Településfejlesztési Stratégia -148/2015. (IX. 24.) Kt. sz. határozat;

•

Budapest I. kerület Kerületi Építési Szabályzata (KÉSZ) - többször módosított 16/2000.
(VIII. 15.) Kt. sz. rendelet;

•

a településkép védelméről szóló 18/2017. (IX. 29.) számú rendelet;

•

Budapest I. kerületének Településképi Arculati Kézikönyve 2017.
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II. BUDAVÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
1.

HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

1.1 Településhálózati összefüggések, az I. Kerület helye a fővárosban, térségi
kapcsolatok
1.1./1

Budapest nemzetközi és országos szerepe

Budapest az európai városhálózat tagjaként 1,7 millió fős lakosságával a jelentősebb európai városok
közé tartozik. Nemzetközi, s ezen belül is makroregionális szerepköre jelentős, de a főváros és térsége
együttes fejlesztésével, fejlődésével ezt a pozíciót tovább kell erősíteni az ország egészének
versenyképessége érdekében. A KSH adatai alapján 2011-ben Magyarországon belül Budapesten
termelték a GDP 38 %-át (míg lakossági súlya csak 17,6 %), a beruházások 24 %-a szintén itt valósult
meg (2013). Az egyetemi és kutatási központok kiemelkedő koncentrációja hozzájárult ahhoz, hogy a
versenyképesség egyik legfontosabb jellemzője, az országban kutatás-fejlesztésre fordított éves
ráfordítás közel 60 %-a itt realizálódjon. Budapest a szolgáltatási szektor dominanciája mellett olyan
ágazatok kiemelkedő központja, mint a kreatív ipar, az ITK szektor, a gyógyszeripar.
Budapest az ország első számú turisztikai fogadóterülete, kulturális kínálata és épített öröksége
nemzetközi viszonylatban is jelentős. Budapest központú az ország légi forgalma, ugyanakkor a város
a közlekedési hálózatok történeti kialakulása nyomán a legfontosabb közúti és vasúti csomópont.
Logisztikai pozícióját tovább erősítik a transzeurópai közlekedési hálózatok, melynek egyik eleme maga
a Duna vízi útja. A főváros vonzereje, népszerűsége erősödik, mely mind a lakosságszámban, mind a
turisztikai adatokban jól tükröződik. Az elmúlt 10 évben Budapest népessége növekedni tudott, a
Budapestről történő elvándorlás 2007-től

megfordult, a főváros migrációs egyenlege pozitív

tendenciát mutatott 2016-ig. 2017-2018-ban azonban a lakosságszám ismét csökkent.
A

kerületspecifikus

versenyképességi

tényezőkről

részletesebben

az

I.5.

A

gazdasági

versenyképességet befolyásoló tényezők fejezetben olvashatunk. Ugyanitt találunk információkat a
három európai törzshálózati folyosóról, amelyek metszéspontjában a főváros fekszik.
A főváros és vele együtt élő környezete (közel 3 millió fő, az ország lakosságának mintegy 30%-a) együtt
alkotja a budapesti funkcionális várostérséget, a budapesti gazdasági tér még ennél is nagyobb
kiterjedésű és jelentőségű. Budapest és térsége a népesség, a jövedelem és a tőkekoncentráció
tekintetében kiemelkedő az ország más térségeihez viszonyítva, és ezzel arányosak a közlekedés terén
jelentkező terhelések, igények. A térségen belüli intézményesített együttműködés azonban alacsony
hatékonyságú,

az

együttműködés

szintje

jelenleg

nem

megfelelő,

a térségi pozíció megerősítése érdekében szorosabb kapcsolat szükséges.

A Budapesti várostérség nemzetközi, országos és regionális szerepkörének alakításában az I. kerület
is szerepet játszik sajátos adottságaival, megvalósított fejlesztéseivel, ugyanakkor ezen szerepkörök
önálló értelmezése a kerület szintjén csak korlátozottan tehető meg. A kerületek mindegyike
hozzájárult ennek a kivételes pozíciónak a kialakításához, és jövőben a komparatív előnyökre építve
és egymással együttműködve érhető csak el előrelépés szinte minden fontos területen.
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1.1./2
Az

I.

A kerület szerepe a településhálózatban
kerület

Budavár szerepkörét

mind

nemzetközi,

mint térségi

kitekintésben

alapvetően

meghatározza a kerület Budapesten belüli elhelyezkedése: a kerület a belváros szerves része, több
országos jelentőségű (Duna) és fővárosi szinten kiemelkedő (rakpartok, Hegyalja út, Budai Váralagút)
közlekedési korridor érinti.
Kötöttpályás közösségi közlekedési eszközök erősítik az agglomerációs kapcsolatot, így a szentendrei
HÉV Batthyány téri végállomása és a Déli pályaudvar fontos kapcsolati helyszínek. Fővárosi szinten
kiemelkedően fontos hálózati elemek a kerületen áthaladó metróvonal, illetve tíz közúti villamos
viszonylat. A vízi közlekedés is erősíti a településhálózati kapcsolatokat. A Duna, mint a fővárost
kettészelő természetes vízi közlekedési útvonal közösségi közlekedési és rekreációs-turisztikai
szempontból nincs teljes mértékben kihasználva. A nemzetközi hajóforgalom az északi és déli Dunaszakaszt egyaránt igénybe veszi. A dunai hajózás szerepe jelenleg minimális a városkörnyéki közösségi
közlekedési kapcsolatok biztosításában. A fővároson belüli vízi kapcsolatok az utóbbi években sokat
javultak mind a turisztika mind közösségi közlekedés igényeinek kiszolgálása tekintetében.
A város hálózati rendszere és területeinek felhasználási jellemzői mellett meghatározóak azok a
közösségi helyszínek, lokális kisközpontok, kerületközpontok, melyek a város működésében alapvető
sűrűsödéseket jelentenek. Fontosak, mert a legtöbb esetben egyben közlekedési csomópontokhoz,
jellemzően

közösségi

közlekedés

átszállóhelyeihez

kapcsolódva

jöttek

és

jönnek

létre.

(Déli pályaudvar, Széll Kálmán tér, Batthyány tér)
fő központi térség
jó közlekedés vegyes funkcióval
•

közlekedési, vagy funkcionális megfelelőség

•■

nem kielégítő közlekedés, vagy funkcionalitás

1 #1

kedvezőtlen közlekedés, vagy funkcionalitás

<•)

kötöttpálya hiánya, vagy kevés funkció

Funkcionális sokféleség

0.5

1. ábra: Központrendszer közlekedési és funkcionális összetettsége
Forrás: Budapest 2030

Az I. kerület városrészei, kulturális, oktatási és idegenforgalmat vonzó létesítményei közül számos nem
csak hazai, de nemzetközi mércével is kiemelkedő értéket képvisel. A kerület gazdasági életének
mozgatórugója egyértelműen az épített (Budai vár, Duna-part) és természeti (Várlejtő, Gellérthegy,
Tabán, Krisztinaváros) értékeire épülő turizmus. A Budai Várnegyed 1987 óta szerepel az UNESCO
Világörökség helyszínei között a budapesti Duna-parttal együtt. (Kiemelten védendő karakterű
területek mind városszerkezeti és városképi szempontból is a Nagykörút és a "Budai-körút" által
határolt terület, a Városliget és az Újlipótváros déli része.)
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1.2 Fejlesztési és rendezési környezet, illeszkedés
1.2./1
A

Területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata

területfejlesztésről

és

területrendezésről

szóló

-

módosított

-

1996.

évi

XXI.

Törvény

(a továbbiakban: Tftv.) szerint a területfejlesztés: „az országra, valamint térségeire kiterjedő
társadalmi, gazdasági és környezeti területi folyamatok figyelése, értékelése, a szükséges tervszerű
beavatkozási irányok meghatározása, rövid, közép- és hosszú távú átfogó fejlesztési célok, koncepciók
és intézkedések meghatározása, összehangolása és megvalósítása a fejlesztési programok keretében,
érvényesítése az egyéb ágazati döntésekben." A területfejlesztést megalapozó egyik fejlesztési
dokumentum a területfejlesztési koncepció, amely „az ország, illetve egy térség átfogó távlati
fejlesztését megalapozó és befolyásoló tervdokumentum, ami meghatározza a térség hosszú távú,
átfogó fejlesztési céljait, továbbá a fejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket,
információkat biztosít az ágazati és a kapcsolódó területi tervezés és a területfejlesztés szereplői
számára".
Az országos, illetve térségi tervek a fővárost értelemszerűen érintik, javaslatot tesznek a fejlesztési
irányokra. Az országos és a térségre vonatkozó valamennyi hatályos dokumentum egybehangzóan
rögzíti a térség kiemelkedő jelentőségét, a közép-európai és a magyarországi térszerkezetben betöltött
meghatározó szerepét.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény számos változást hozott a
fővárosi önkormányzat számára az ellátandó feladatok terén, megjelent a megyei önkormányzatok
feladatát

képező területfejlesztés

és

rendezés

is.

Budapest

nehezen

illeszthető

a

megyék

tervrendszerébe, mert a településfejlesztési és területfejlesztési koncepció is ugyanazon közigazgatási
területre vonatkozóan készült. A fővárost - így az I. kerületet is - a következő területfejlesztési
dokumentumok érintik:
•

Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
(továbbiakban: OFTK), ami a 1/2014. (I.3.) OGY határozat mellékleteként került
elfogadásra,

•

a 2014. június 30-i közgyűlésén, 1213/2014. (VI.30.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott
Budapest Területfejlesztési Koncepciója (továbbiakban: BTFK), valamint

•

Fővárosi Területfejlesztési Programot (továbbiakban: FŐTEP) a Fővárosi Közgyűlés
664/2021. (III.31.) határozatával került elfogadásra.

A szomszédos Pest megye területfejlesztési dokumentum, a PMTFK megállapításai is érintik
közvetetten a fővárost, a kerületeket.

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)
Az Országgyűlés a nemzeti jövőkép elérése érdekében négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó
fejlesztési célt jelölt ki. A négy cél a társadalom és gazdaság egészének szól, beleértve a társadalom és
a gazdasági környezethez való viszonyulást és a környezeti szempontokat is. Az átfogó célok a
gazdasági és társadalmi fordulatot célozzák meg, az alábbiak szerint:
•

Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés;

•

Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom;

•

Természeti

erőforrásaink

fenntartható

használata,

értékeink

megőrzése

és

környezetünk védelme;
•

Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet.
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Az átfogó célok megvalósulása érdekében az Országgyűlés megerősítette az OFTK tizenhárom
specifikus célkitűzését, köztük hét szakpolitikai jellegű célt és hat területi célt. A célok a társadalom és
a gazdaság egészének, valamint minden ágazatnak, térségi és helyi szereplőknek szólnak, továbbá
kirajzolják azokat a fejlesztési súlypontokat is, amelyekre a középtávú - fókuszált - fejlesztési
feladatok épülhetnek:
Az OFTK Budapest területfejlesztési igényei

és feladatai című fejezetében

a

főváros

pozicionálása mellett a következő fejlesztési
irányok kerültek kijelölésre:
•

voircA ól

komyaz*!

A térségi pozíció erősítése a
földrajzi,

geopolitikai

adottságok kihasználásával.
•

Az

összmagyarság

identitásának

erősítése

Kárpát-medence

a

kulturális

központjaként.
•

Összehangolt
a

fejlesztések

várostérségben

-

feladatmegosztás
Low carbon

megszervezése.
•

Egységes

Budapest

hatékony

-

közigazgatási

2. ábra: A sikeres város stratégiájának alapelemei
Forrás: OFTK

rendszerrel.
•

A

népesség

megtartása

vonzó,

egészséges

életkörülmények

biztosításával,

az esélyegyenlőség megerősítésével és a rugalmas lakásstruktúra kialakításával.
•

Kezdeményező város- és térségfejlesztés, tudás- és készségalapú gazdaságfejlesztés,
zöld gazdasági kultúra meggyökereztetése, valamint a turizmusban rejlő gazdasági
lehetőségek kihasználása.

•

A gazdasági fejlődést lehetővé tevő differenciált területi kínálat biztosítása.

•

A város és a Duna együttélésének megteremtése.

•

Kiegyensúlyozott városi térszerkezet kialakítása differenciált központrendszerrel,
a kompakt város elvének megvalósítása.

•

A területhasználat és a közlekedés integrált fejlesztése, a városi közösségi közlekedés
súlyának növelése.

SZAKPOLITIKÁBAN ÉRVÉNYESÍTENDŐ SPECIFIKUS CÉLOK
Versenyképes, innovatív gazdaság
Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság
Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszer-feldolgozóipar fejlesztése
Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I
Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom
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Jó állam, szolgáltató állam és biztonság
Stratégiai erőforrások megó'rzése, fenntartható használata, környezetünk védelme

TERÜLETI SPECIFIKUS CÉLOK
Az ország makro-regionális szerepének erősítése
A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat
Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése / az egyes nagytérségek megújulását biztosító
fejlesztések
Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése
Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés elősegítése
Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása

Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció (PMTFK)
Pest megye és Budapest egy fejlesztési térség, a fejlesztési és rendezési irányok összehangolása fontos
feladat.

Pest

megye jövőképének

alapja

a

diverzitás

megtartása

és

erősítése

a

gazdaság,

a kultúra, a média, a köz- és a szakoktatás, a felsőoktatás és a tudomány területein egyaránt.
Ez jelenti egy olyan növekedés alapját, amely munkahelyeket teremt, nagyobb jövedelmet, kezelhető
kockázatokat és a környezet, az erőforrások megkímélését, azaz fenntartható növekedést eredményez.
A megye területfejlesztési koncepciója és a BTFK szoros együttműködésben készült, így az összhang
biztosított. A két terv számos azonos elemet tartalmaz a térségre vonatkozóan.

PEST MEGYE SPECIFIKUS CÉLJAI
Az együttműködések intézményesítése a térségi szereplőkkel, a megye belső intézményfejlesztése,
menedzsment szervezetének felállítása.
A fejlődésben lemaradó Szobi, Aszódi,

Nagykátai, Ceglédi,

Ráckevei térségek gazdasági-társadalmi

felzárkóztatása.
Társadalmi megújulás: Testben és lélekben egészséges, együttműködő egyén és közösségek.
Makroregionális logisztikai funkciók és a rászervezhető értékteremtő képesség erősítése kiemelten az MO
mentén a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér térségében.
Pest megye térségének nemzetközi és országos multimodális közlekedési kapcsolatrendszerének fejlesztése a
transzfer szerep ellátása és hálózatos térstruktúra kialakulása érdekében.
A térség kohéziójának javítása érdekében a megye belső közlekedési kapcsolatrendszerének fejlesztése,
kiemelten kezelve a térségközpontok és vonzáskörzetük közlekedését és az elővárosi közlekedést.
Adottságokra épülő munkamegosztásban együttműködő policentrikus települési struktúra kialakítása.

9

4

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.

BUDAVÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

A gazdaság teljesítményének, hatékonyságának és stabilitásának erősítése; több lábon álló gazdaság;
a technológia és tudásintenzív, valamint a foglalkoztatást erősítő ágazatok kiegyensúlyozott fejlesztése.
Gazdasági húzótérségeink innovációs teljesítményének, versenyképességének, exportjának növelése.
Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása, az oktatás intézményrendszerének
infrastrukturális és tartalmi megújítása, a kultúra, kulturális értékek megőrzése és fejlesztése, a térségi- és
helyi identitás erősítése.
Egészséges társadalom, a megye lakossága egészségi állapotának javítása, kiemelt hangsúlyt fektetve az
egészséges életmódra és a prevencióra.
A közösségek megújítása, a családi értékek előtérbe helyezése, „családbarát" megye, a társadalmi bizalom
erősítése.
Tervezett, koordinált térségfejlesztés, takarékos területhasználat, épített és környezeti értékek megóvása és
fejlesztése.

Budapest Területfejlesztési Koncepciója (BTFK)
A területfejlesztési koncepció megfogalmazza a térség 2030-ra elérni kívánt jövőképét, térstruktúráját,
valamint

a

2020-ra

szóló

átfogó

és

stratégiai

célokban

előirányzott

célállapotot.

A koncepció célrendszerében a fejlesztési alapelvek - egyben, mint horizontális célok - olyan
szemléleti alapvetések, amelyeket a célrendszer minden egyes elemére vonatkozóan következetesen
alkalmazni kell: az élhetőséget, a fenntarthatóságot, az esélyegyenlőséget.
Q_
-LU

Budapest élhető és vonzó, egyedi karakterű főváros,
az ország és a várostérség innovatív gazdasági és kulturális
központjaként az európai városhálózat megbecsült tagja.
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HARMONIKUS
EGYÜTTÉLÉS

1. Kezdeményező, együttműködő
terület-, város- és térségfejlesztés

2. Tudásalapú, versenyképes,
innovatív és “zöld" gazdaság

3. Partnerség - a jövő közös
tervezése, összehangolt fejlesztések
Budapesten és a várostérségben

4. Nemzetközi szerepkör erősítése
a térségi pozíció kihasználásával

5. Hatékony városszerkezet
kialakítása - kompakt város

6. A környezeti erőforrások védelme és
fenntartható használata,a természeti
értékek és táji adottságok megőrzése

7. Budapest komplex szerepkörének
megfelelő közlekedési
rendszer megteremtése

8. Befogadó, támogató,
aktív társadalom

9. Rugalmas és korszerű
lakásstruktúra kialakítása

3. ábra: BTFK célrendszere
Forrás: BTFK

Az átfogó célok Budapest meglévő értékeire és sokszínűségére alapoznak, meghatározva azokat
az irányokat, melyek az integrált fejlesztési elvek érvényesülése mellett Budapest jövőjének fejlesztési
alapjait képezik. Az átfogó célok elérését kilenc stratégiai (specifikus) cél segíti.

a
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Fővárosi Területfejlesztési Program (FŐTEP)
A dokumentum fő célkitűzése a budapestiek életminőségének javítása, melyhez az alábbi 2030-as
jövőkép tartozik: „Budapest élhető, vonzó, egyedi karakterű főváros, az ország és a várostérség

innovatív gazdasági és kulturális központjaként az európai városhálózat megbecsült tagja."
A 2021-2027-es tervezés tekintetében a megyék elsődlegesen a területi operatív programokhoz
készíthetik el fejlesztési javaslataikat. Pest megyébe biztosíthatja részben a finanszírozás alapját. A
Tftv. 5.§ n) pontja szerint a területfejlesztési program „a területfejlesztési koncepció alapján
kidolgozott középtávú cselekvési terv". A területfejlesztési program stratégiai, valamint operatív
programrészből áll. Magyarország fő célja, hogy hazánk 2030-ra Európa öt legsikeresebb országa közé
kerüljön a társadalmi és gazdasági versenyképesség növelésén keresztül, ami a 2021-2027 közötti
kohéziós célú forrásfelhasználás tervezésének egyik kiemelt alapelve (1023/2019. (II. 11.) Korm. hat.)

ÁTFOGÓ CÉL

Stratégiai

Élhető Budapestet Mindenkinek
Esélyteremtő Budapest

Zöld Budapest

Nyitott Budapest

Elérhető lakhatás, a

Élhető és egészséges,

Kezdeményező

célok

budapestiek

értékőrző és

városkormányzás, ahol

egészségének és

értékteremtő,

kulcsszerepet kap az

életkörülményeinek

klímatudatos város.

együttműködés és az

javítása.

innováció.

Az Esélyteremtő Budapest célja egy nyitott és erős, méltányos és szolidáris közösségre épülő város
létrehozása, a lakáshelyzet javításával, a szegénységet és a hajléktalanságot eredményező helyzet
megváltoztatására

való

törekvéssel,

a

hátrányos

helyzetű

csoportok

esélyegyelőségének

biztosításával, az idősellátásban jelentkező növekvő igények kezelésével, az egészségmegőrzés
feltételeinek támogatásával, a COVID-19 társadalomra gyakorolt negatív hatásainak enyhítésével,
megszűntetésével.
A Zöld Budapest célja egy élhető és egészséges, értékőrző és értékteremtő' város kialakítása, mely
magában

foglalja

klímaváltozáshoz

a

hatékony

alkalmazkodó,

erőforrás

gazdálkodást,

egészséges

városi

a

környezeti

környezet

károk

komplex

csökkentését,

szemlelettel

a

történő

fejlesztését.
A Nyitott Budapest célja a szolgáltató, okos és jól szervezett város feltételeinek a megteremtése, ahol
kulcsszerepet

kap

az

együttműködés,

az

innováció,

humánerőfejlesztés, a digitalizáció.
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BTFK STRATÉGIAI CÉLJAI

KÖZÜL, VÁRHATÓAN

6 CÉLHOZ

RENDELHETŐ UNIÓS TÁRSFINANSZÍROZÁS

Tudásalapú, versenyképes, innovatív és „zöld" gazdaság
Hatékony városszerkezet kialakítása - kompakt város
A környezeti erőforrások védelme és fenntartható használata, a természeti értékek és táji adottságok
megőrzése
Budapest komplex szerepkörének megfelelő közlekedési rendszer megteremtése
Befogadó, támogató, aktív társadalom
Rugalmas és korszerű lakásstruktúra kialakítása
PRIORITÁSTENGELY

INTÉZKEDÉSEK

I.

1.1 Energiatakarékos épületek és szolgáltatások

HATÉKONY ÉS FENNTARTHATÓ

ERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS

1.2. Távhőellátó rendszer fejlesztése
1.3. Beruházás a körforgásos gazdaságba
1.4. Biztonságos, fenntartható vízi közmű szolgáltatások

II. KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ VALÓ

2.1. Kék-zöld infrastruktúra fejlesztése

ALKALMAZKODÁS

2.2. Csapadékvíz-gazdálkodás és árvízvédelmi rendszer fejlesztése

III. ALACSONY KIBOCSÁTÁSÚ VÁROSI

3.1. Közösségi közlekedés fejlesztése

MOBILITÁS

3.2. Járműfejlesztés
3.3. Aktív mobilitás feltételeinek javítása
3.4 . Digitális fejlesztések a közlekedésben

IV. ESÉLYTEREMTŐ

4.1. Szociális szolgáltatások fejlesztése

SZOLGÁLTATÁSOK

4.2. Komplex foglalkoztatási és felzárkóztató programok
4.3. Megfizethető lakhatás programja
4.4. Prevenció, egészségmegőrzés
4.5. Képzési, oktatás feltételrendszerének javítása
4.6. Lokális szolgáltatások igényekre alapozott, minőségi
fejlesztése

V. VERSENYKÉPES, OKOS GAZDASÁG

5.1. Fenntartható turizmus

ÉS SZOLGÁLTATÓ

5.2. Digitális átállás támogatása a KKV szektorban és az

ÖNKORMÁNYZATOK

önkormányzati szolgáltatásokban
5.3. Nyílt innováció a városi szolgáltatások fejlesztésében
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A

Fővárosi

Önkormányzat

Közgyűlése 664/2021.

(III.31.)

határozati számmal

hagyta jóvá

a

dokumentumot.

1.2./2

Fővárosi településfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések
vizsgálata

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.)
szerint

a

„településfejlesztés

feladata

a

településen

élők

számára

a

települési

élet-

és környezetminőség javítása, a környezetbiztonság erősítése, a települési erőforrásokra építő,
az erőforrások fenntarthatóságát biztosító, hosszú és rövid távú fejlesztési irányok, célok és az azok
elérését biztosító programok és eszközök meghatározása."
„A

településfejlesztési

településfejlesztési
figyelembevételével

koncepció

szándékait,

hosszú

ennek

meghatározza

távra

keretében

rendszerbe
a

területi

foglalja

az

önkormányzat

és

összefüggések

adottságok

a település jövőképét, javaslatot tesz

a

helyi

környezet,

társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint
a táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására. A településfejlesztési
koncepcióban foglaltakat a települési önkormányzat döntéseiben érvényesíti.
Az integrált településfejlesztési stratégia a rendelkezésre álló és bevonható források ismeretében
meghatározza a településfejlesztési koncepcióban meghatározott célok megvalósítását egyidejűleg
szolgáló beavatkozásokat, programokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon követését."
Budavár területét a többszintű önkormányzati rendszer, valamint a fejlesztési tervek egymásra épülése
(tervhierarchia és az időtávok különbözősége) miatt több fővárosi és kerületi településfejlesztési
dokumentum

is

érinti.

A

hatályos

fővárosi

településfejlesztési

dokumentumok

a következők:
•

Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési koncepció (a továbbiakban: Budapest
2030),

•

Otthon Budapesten Integrált Településfejlesztési Stratégia 2027 (a továbbiakban: BP
ITS 2027).

A főváros hatályos hosszú távú településfejlesztési koncepciója Budapest teljes közigazgatási
területére tartalmazza a településfejlesztés irányát. A Budapest 2030 767/2013.(IV.24.) Főv. Kgy.
határozattal került jóváhagyásra, előirányozza a 2030-ig elérendő hosszú távú célokat. Ezt követően
a törvénynek megfelelően új középtávú program vált szükségessé. A 2021-2027-es Európai Uniós
tervezési időszakra került kidolgozásra a fővárosi új stratégiája, az Otthon Budapesten Integrált
Településfejlesztési Stratégia 2027 (BP ITS 2027), ami elfogadásra került a 923/2014. (VI.30.) Főv. Kgy.
határozattal.

Budapest 2030
A városfejlesztési koncepció az Étv. szerint a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott olyan várospolitikai
dokumentum, amely Budapest jövőbeni kialakítására vonatkozik.
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A KONCEPCIÓ A MEGLÉVŐ ÉRTÉKEKRE ÉPÍTVE A KÖVETKEZŐ JÖVŐKÉPET FOGALMAZZA MEG
Budapest élhető és vonzó, egyedi karakterű főváros, az ország és a várostérség innovatív gazdasági és kulturális
központjaként az európai városhálózat megbecsült tagja.

A koncepció 4 átfogó célt határoz meg, amely Budapest meglévő értékeire és sokszínűségére alapoz,
meghatározva azokat az irányokat, melyek az integrált fejlesztési elvek érvényesülése mellett Budapest
jövőjének fejlesztési alapjait képezik:
•

Budapest az európai városhálózat erős tagja,

•

Érték- és tudáslapú, fenntartható gazdaság,

•

Harmonikus, sokszínű városi környezet,

•

Javuló életminőség, harmonikus együttélés.
ÉLHETŐSÉG, FENNTARTHATÓSÁG, ESÉLYEGYENLŐSÉG ERŐSÍTÉSE
A NÉPESSÉGMEGTARTÁS ÉRDEKÉBEN

CÉLOK

BUDAPESTAZ
EURÓPAI

ÉRTÉK- ÉS
TUDÁSALAPÚ,

VÁROSHÁLÓZAT ERŐS

FENN
TARTHATÓ

TAGJA

GAZDASÁG

HARMONIKUS,
SOKSZÍNŰ

JAVULÓ
ÉLETMINŐSÉG,

VÁROSI
KÖRNYEZET

HARMONIKUS
EGYÜTTÉLÉS

Kezdeményező városfejlesztés
Partnerség - a jövő közös tervezése a térségben és országosan
Egységes Budapest
Budapest nemzetközi és európai szerepkörénekerősítése
Egészséges környezeti feltételek megteremtése
Klímavédelem és hatékony energiafelhasználás
Egyedi városkarakter értékalapú megőrzése és fejlesztése
8.

A Dunával együtt élő város

9.

Hatékony és kiegyensúlyozott városszerkezet - kompakt város

10.

A barnamezős területek a városfejlesztési célterületei

11.

Intelligens mobilitás

12.

Tudás-, készség- és zöldalapú gazdaságfejlesztés

13.

Önfenntartó városgazdálkodási rendszer

14.

A kulturális sokszínűség megőrzése és fejlesztése

15.

Humán szolgáltatások optimalizálása

16.

Igényekhez igazodó, rugalmas lakásstruktúra megteremtése

17.

Befogadó, támogató és aktív társadalom

4. ábra: Budapest 2030 célrendszere
Forrás: Budapest 2030

BP ITS 2020
Az ITS szerepe, hogy bemutassa azokat a konkrétabb ágazati és területi fejlesztési irányokat,
projekteket, melyet Budapest Főváros Önkormányzata középtávon kíván megvalósítani a Budapest
2030 hosszú távú céljainak elérése érdekében.
Miközben

a

FŐTEP

településfejlesztési

elsősorban

stratégiája

a

a

gazdaságfejlesztést

Fővárosi

helyezi

Önkormányzat
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megvalósítandó fejlesztéseket, projekteket helyezi a középpontba - természetesen összehangolva és
illeszkedve a Főváros egész területére elfogadott, illetve párhuzamosan készülő területfejlesztési
dokumentummal. A stratégia időtávja illeszkedik az EU programozási ciklusához, tehát az a 2014 és
2023

(2020-at követően a projektek megvalósítására további 3 év áll rendelkezésre)

között

megvalósítani tervezett fejlesztéseket és fejlesztési irányokat foglalja magában.
A Budapest 2030-ban meghatározott átfogó célok elérését középtávon két specifikus cél szolgálja:
•

Gazdasági teljesítmény növelése (gazdasági teljesítményét nemzetközi szinten erősítő
budapesti várostérség);

•

Életminőség feltételeinek javítása (minőségi nagyvárosi életfeltételek).

•

A specifikus célok elérését középtávon öt tematikus és egy kiemelt területi cél mentén
kívánja Budapest Főváros Önkormányzata megvalósítani.

1. Jövőkép és célrendszer
Átfogó
CÉL

ESÉLYTEREMTŐ

ZÖLD

BUDAPEST

BUDAPEST

lígésíségún-eli és
étettörüimCTyeiiwlt javítása.
LA Megfizethető és jé
mipfeégű bWistés
feltételeinek bővítése

:

I FF! Egésíségmegőfíés
fdtéfek’toei: javítása

:
g:
• ^ üS

IC

Minőségisíoeialjs
síűfgáft^ tások biztosí tása

tli.A EgyüUműködéien alapuló
városfejlesztés

I I.S Fenntartható közlekedés

HLBiKomtminlkácíö és
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SlOLSÁLTATÁS-FŐICUSZÚ ÉS EMB ERLÉPTÉKŰ FEJLES2TÉSEKI

EGYMÁST ERŐSÍTŐ, AZ ITT ÉLŐK SZÁMÁRA HASZNOS FEJLESZTÉSEK!
RUGALMAS, A TANULSÁGOK KIÉRTÉKELÉSÉRE ALAPOZÓ FEJLESZTÉSEK!

Célrendszer
Forrás: ITS2027

Fővárosi

Önkormányzat

2021

februárjára elkészítette Budapest 2021NYITOTT
íezdeméftyetö vároíkormáfiyzas,
ahol ktilcssref épet kap az
együttmiHt&dés és as innováció.

cléftrElá lakhatás, a budapestiek

:

A

ÉLHETŐ BUDAPESTET MINDENKINEK!

2027-es Európai Uniós fejlesztési időszak
ITS-ét. A tervezet dokumentum tükrözi
az új városvezetés és a partnerségbe
bevont

széleskörű

partnerek

célkitűzéseit.

Három

stratégiai

cél

került

meghatározásra:

^ Esélyteremtő

Budapest:

társadalmi

minden

réteg

számára

megfizethető lakhatás biztosítása, a
budapestiek

egészségének

és

életkörülményeinek javítása.

^ Zöld

Budapest:

egészséges,

egy

élhető

értékőrző

értékteremtő,

és
és

klímatudatos

város

feltételeinek megteremtése

^ Nyitott

Budapest:

kezdeményező

városkormányzás, ahol kulcsszerepet
kap

az

együttműködés

és

az

innováció.
Ezeken

célok

dokumentum

mentén
kijelöli

az
a

ITS

2027

fővárosi

városfejlesztés akcióterületeit.

2. Fővárosi akcióterületek
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ÉLHETŐ BELVÁROS AKCIÓTERÜLET
A

belváros

nemcsak

szimbolikus,

összvárosi jelentősége miatt kiemelten
fontos, hanem azért is, mert Budapest
lakosságának közel harmada él itt, a
fővárosi lakóterületek csupán tizedét
kitevő területen.
Az I. kerületet érintő beavatkozások:

_______________
Élhető Belváros akcióterület
Forrás: ITS 2027

KÉK-ZÖLD HÁLÓZAT AKCIÓTERÜLET
A város élhetőségének különösen fontos
elemei

a

nemcsak
javításával,
f—

....

zöldfelületek,
méretük
de

folytonosságának

fejlesztésük

és

minőségük

zöldhálózat

a

létrehozásával

történik.
Budapest meghatározó, több kerületet
•—

érintő területe a Duna-part, mely mind az
itt lakók, mind az idelátogatók számára
vonzó,

a

fejlesztések

számára

felértékelő tényező.
Az I. kerület területét érintő
beavatkozások:

Kék-Zöld-hálózat akcióterület
Forrás: ITS 2027

pedig
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VÁROSFEJLESZTÉS

A

BARNAMEZŐS

TERÜLETEKEN
A

város

jelentős

belső

fejlesztési

tartalékterületeit jelentik a barnamezős
területek, amelyek összefüggő fejlesztési
térségként ölelik körbe a belvárost.
A

KÓBAVMiUTKUiniAuSUNGílY

kompakt

érdekében
területeknek

városszerkezete
kulcsfontosságú
az

kialakítása
ezeken

értékőrző

a

és

értékteremtő megújítása, funkcióváltása.

Városfejlesztés a barnamezős területeken
Forrás: ITS2027

Tematikus Fejlesztési Programok (TFP)
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény hatályos rendelkezései alapján
Budapest Főváros Önkormányzatának feladata a Budapest területére eső fejlesztési elképzelések
összehangolása; a fejlesztési tervezés koordinációja. E feladatkörből adódóan, egyben egy új
tervműfajt létrehozva, zajlott le a Tematikus Fejlesztési Programok (TFP) tervezési folyamata a
budapesti területi szereplők (elsősorban a kerületi önkormányzatok és a Fővárosi Önkormányzat)
részvételével. Intenzív közös munka során, 2014 tavaszán kerültek lefektetésre a 2014-2020-as
időszakra vonatkozó fejlesztési elképzelések három, majd 2015tavaszától egy, összvárosi koordinációt
igénylő témakörben, a kapcsolódó gazdasági, civil és szakmai szervezetek bevonásával:
•

Duna menti területek összehangolt fejlesztése;

•

Barnamezős területek fejlesztése;

•

Szociális városrehabilitációs programok;

•

Gazdaságélénkítés és munkahelyteremtés tematikus fejlesztési program.

A TFP-k kitűzött céljai az első három témakör esetében:
•

A hosszú távú fejlesztési együttműködés kialakítása a fővárosban;

•

A fejlesztések közötti szinergiák lehetőségének megteremtése;

•

A főváros területére érkező uniós fejlesztési források felhasználásának koordinálása;

•

E témák vonatkozásában Integrált Területi Beruházás megvalósításának előkészítése.

Gazdaságélénkítés és munkahelyteremtés TFP kitűzött céljai:
•

A Főváros és kerületei valamint a magánszféra szereplői közötti együttműködés és
párbeszéd megerősítése a vállalkozásbarát üzleti környezet megteremtése céljából;
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•

Az önkormányzat(ok) által birtokolt, és a gazdaságélénkítést, munkahelyteremtést
közvetlenül szolgáló, vagy azt közvetlenül befolyásoló eszközök felmérése és javaslatok
megfogalmazása azok hatékony felhasználásara;

•

Összvárosi projektekre, intézményfejlesztésre, intézményi együttműködésre, pályázati
konstrukciókra vonatkozó javaslatok meghatározása;

•

A

kormányzati

partnerek

által

Budapesten

gazdaságélénkítésre

munkahelyteremtésre fordított erőforrások hatékonyabb felhasználására,

és
és a

szabályozói környezetnek a TFP céljait támogató változásaira vonatkozó javaslatok
megfogalmazása.
A Barnamezős fejlesztési elképzelések közül az „I-01 Déli pályaudvar és környéke beépítési és
hasznosítási lehetőségeinek feltárása" projekt érinti a kerületet.
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A Duna menti területek összehangolt fejlesztése kapcsán a kerületet érintő projektek:
•

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

•

FŐV-03: Budapest árvízvédelmi műtárgyainak fejlesztése,

•

FŐV-04: Duna menti Integrált Városfejlesztési Stratégia kidolgozása,

•

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

•

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

•

FŐV-15: Köztulajdonú kikötői infrastruktúra kialakítása,

•

FŐV-17: Budapest és regionális kerékpáros útvonalak és szolgáltatások fejlesztése,

•

FŐV-20: M5 metró északi szakaszának üzemmódváltása -előkészítés,

•

FŐV-23: Duna-hidak rekonstrukciója - Lánchíd és Váralagút felújítása, Petőfi híd
felújításának előkészítése, I-01: Batthyány tér rekonstrukciója,

•

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

1.2./3

•

XI-01: Gyalog a Dunán,

•

K-5: Duna menti kerékpáros infrastruktúra fejlesztése,

•

K-6: Duna menti térség rekreációs és turisztikai feltételeinek javítása.

Hatályos kerületfejlesztési döntések bemutatása

Budavári Önkormányzat Településfejlesztési Koncepciója (2015)
A 148/2015. (IX. 24.) Kt. sz. határozattal került elfogadásra.

Jövőkép
A jövőkép szlogenszerű mottója: Hagyomány és megújulás
A kerület hosszú távú célkitűzései között szerepel:
•

identitásában erős lakónépesség megtartása, létszámának stabilizálása,

•

lakásállomány új generációk igenyinek megfelelő korszerűsítése, a műemlék védelemi
szabályokhoz igazodva,

•

kulturális adottságok és lehetőségek intenzívebb kihasználása,

•

városképi látványon alapuló idegenforgalmi jelentőségének megőrzése,

•

turisták igényeinek magas színvonalon történő kiszolgálása,

•

helyi lakosságot is kiszolgáló kiskereskedelmi ellátottság erősítése,

•

szomszédos kerületekkel, valamint a Fővárossal együttműködve a kerületre nehezedő
jelentős forgalom csökkentése

•

átmenő forgalom lehetséges mértékű kitiltása, új tömegközlekedési kapcsolatok
kiépítése.

Budavár Önkormányzat tudatosan és fenntartható módon javítja az érintett és természeti
környezet minőségét annak érdekében, hogy mind az itt lakók elvárásainak, mind a turizmus
igényeinek példaértékűen megfeleljen.

A kerület átfogó fejlesztését szolgáló céljai:
•

A kerület népességmegtartó erejének növekedése;
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•

A kerület épített és természeti környezetének értékőrző megújítása a helyi értékek
fokozott védelme mellett;

•

Fenntartható helyi gazdaság- és turizmusfejlesztés a lakófunkció háttérbe szorítása
nélkül.

Részcélok:
•

Színvonalas humán közszolgáltatások, fenntarthatóan működő intézményrendszer;

•

Identitásában

erős,

összetartó,

lokálpatrióta

közösség

erősítése

közösségi

kezdeményezések és programok segítségével;
•

Egészséges életmóddal kapcsolatos lehetőségek és a kerület sportinfrastruktúrájának
fejlesztése;

•

Minőségi, energiahatékony, több generáció igényeit is kielégítő önkormányzati
lakásállomány;

•

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

•

Sokoldalú kerületközpont,

helyben

elérhető,

minőségi lakossági és

turisztikai

szolgáltatásokkal, kiskereskedelemmel (a skanzen hatás oldása);
•

Épített és kulturális örökségen,

egyedülálló városképen alapuló, fenntartható

turizmusfejlesztés, egyenletesebb területi eloszlással;
•

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

•

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

•

Gyógyturizmusban rejlő lehetőségek intenzívebb kihasználása a meglévő tradicionális
fürdők bázisán;

•

Vállalkozásbarát gazdasági környezet kialakítása, a meglévő vállalkozások helyben

•

Élő Várnegyed;

•

A Déli pályaudvar és környékének komplex fejlesztése;

•

A Duna-part komplex fejlesztése.

tartása, valamint újak megtelepedésének ösztönzése;

A Budavári Önkormányzat Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2015)
A Budavári Önkormányzat Képviselő-testület a 148/2015. (IX. 24.) Kt. sz. határozatával fogadta el a
kerület

Integrált

Városfejlesztési

Stratégiáját.

A

dokumentum

széleskörű

partnerségi

együttműködéssel valósult meg, az Önkormányzat külön felkért intézményeket és intézeteket, civil
szervezeteket, gazdasági társaságokat, egyházi szervezeteket, valamint építészeti és mérnöki szakmai
érdekképviseleti szervezeteket véleményük nyilvánításra, továbbá megszólította a kerület lakosságát
is. Az elfogadott dokumentum óta több projekt és célkitűzés megvalósult, de továbbra is helytálló és
irányadónak tekinthető a kerület jövőbeni fejlesztései szempontjából.
A stratégiai és átfogó célok meghatározásában fontos szerepet játszott a Településfejlesztési
Koncepcióban rögzített kerületi jövőkép:

„A Budavári Önkormányzat tudatosan és fenntartható módon javítja az épített és természeti környezet
minőségét annak érdekében, hogy mind az itt lakók elvárásainak, mind a turizmus igényeinek
példaértékűen megfeleljen."
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A jövőkép alapján három átfogó cél került rögzítésre:

•

A kerület népességmegtartó erejének erősítése;

•

A kerület épített és természeti környezetének értékőrző megújítása a helyi értékek
fokozott védelme mellett;

•

Fenntartható helyi gazdaság- és turizmusfejlesztés.

STRATÉGIAI CÉLOK
Színvonalas humán közszolgáltatások, fenntarthatóan működő intézményrendszer.
Identitásban eró's, összetartó, lokálpatrióta közösség eró'sítése közösségi kezdeményezések és programok
segítségével.
Egészséges életmóddal kapcsolatos lehetőségek és a kerület sportfunkciójának fejlesztése.
Minőségi, energiahatékony, több generáció igényeit is kielégítő önkormányzati lakásállomány.
Fővárosi és helyi rekreációs igényeket is hatékonyabban szolgáló zöldfelületi rendszer minőségi fejlesztése.
Sokoldalú

kerületközpont,

helyben

elérhető,

minőségi

lakossági

és

turisztikai

szolgáltatásokkal,

kiskereskedelemmel (a skanzen hatás oldása).
Épített és kulturális örökségen, egyedülálló városképen alapuló, fenntartható turizmusfejlesztés, egyenletesebb
területi eloszlással.
A XXI. század kihívásainak megfelelő közlekedés hálózatfejlesztés az átmenő forgalom csökkentésével és a
parkolási gondok enyhítése érdekében.
Környezetbarát, a helyi lakossági igényeket kiszolgáló, akadálymentes, a külső hálózathoz jól kapcsolódó, belső
közlekedési hálózat.
Gyógyturizmusban rejlő lehetőségek intenzívebb kihasználása a meglévő tradicionális fürdők bázisán.
Vállalkozásbarát gazdasági környezet kialakítása, a meglévő vállakozások helyben tartása, valamint újak
megtelepedésének ösztönzése.
Élő Várnegyed: A Várnegyed és a Királyi palota kulturális és központi szerepkörének megerősítése komplex
funkciókkal és az épületállomány hasznosításával, a kihasználatlan pince- és barlangrendszer új funkciójának
megtalálásával és ehhez igazodó fejlesztésével.
A Déli pályaudvar és környékének komplex fejlesztése több szereplő (állam, önkormányzat, vállalkozások stb.)
együttműködésével.
A Duna-part komplex fejlesztése.

HORIZONTÁLIS CÉLOK
Érkező és megújuló szemléletű, tudatos és kezdeményező városfejlesztés-partnerségben a kerület lakosaival,
civil, gazdasági és kulturális szereplőivel, az Önkormányzat koordinálásával.
Klímabarát, környezettudatos, fenntartható szemlélet az összes fejlesztési célban.
Társadalmi szempontokat is érvényesítő városfejlesztés.
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j KERÜLETI LEHETŐSÉGEK.
ifi FEJLESZTÉSI IGÉNYEK FELMÉRÉSE

I.
BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK
1. Budai Vár és térsége akcióterület
2. Duna part akcióterület
3. Déli pályaudvar aküótcrulct
4. Tabáni akdéterulfé
5. Vérmeze ÉS UDim leMtcruletek akOülenjW

I

I AktiáteftJfct

TERÜLETFELHASZNÁLÁS
VánMkúzpant teruiets

eépícésülstteremifl

| KöttWpAlyái közlekedési terület
Közűn közlekedési terűdet

Vízkezelési területek
| Xüzkert. közp
| Városi park

6. ábra: Budapest ITS akcióterületek
Forrás: Budavár fejlesztési akcióterületei 2014-2020

A 2014-2020 közötti időszak akcióterületeinek kijelölése hét alapelv betartása mentén történt, mely
mellett a területek sorrendiségét is figyelembe kell venni. Azok az akcióterületek, melyekben a
megvalósítandó projektek a Kerület jövőjére nagyobb hatással vannak, illetve az Önkormányzat
prioritásai között szerepelnek, előrébb kerültek a sorrendben:

AT1: Budai vár és térsége
AT2: Duna-part
AT3: Déli pályaudvar
AT4:Tabán
AT5: Vérmező és Tabáni zöldterületek

1: Budai vár és térsége
Ezen kiemelt fejlesztési célterületen a beavatkozások legfontosabb szempontja és célja a Világörökségi
elemek védelme, illetve az épített és természeti környezet színvonalának minden elvárásnak megfelelő
szinten tartása, mely mellett a terület funkcionális megújítása, új funkciók kialakítása szükséges. A
területen több kormányzati beruházás is megvalósítás és előkészítés alatt van (részletesebb
kibontásban lásd a „Kiemelt beruházásokra vonatkozó kormányhatározatok és rendeletek" című
fejezetet).

2: Duna-part
A terület történelmi, városképi jelentősége kiemelkedő, ugyanis a Budai Várnegyeddel együtt az
UNESCO Világörökség helyszínei között szerepel. A terület fejlesztési kihívásainak fókuszában a Dunapart elérhetőségének és a gyalogos, kerékpáros közterület használatnak a javítása a közlekedési
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konfliktusok csökkentése valamint, a Világörökségi területhez méltó közterületi kialakítás szerepel.
Az akcióterület céljában a „Turisztikai, szabadidős, zöld és közterületi rendszerek integrált fejlesztése
a Duna mentén - megközelíthető, végigjárható, kikapcsolódást nyújtó Duna-partok" jelenik meg.

3: Déli pályaudvar
Az ország egyik legforgalmasabb vasúti csomópontja, azaz a Déli pályaudvar, valamint annak
környezete leromlott,

rendezetlen

állapotú. A

pályaudvar kapcsolata

más tömegközlekedési

eszközökkel (metró, busz, villamos) tovább fejlesztendő. Ezek figyelembe vételével a fejlesztési
irányok, a pályaudvar rekonstrukciójának szükségessége mellett, a jelenlegi funkciók újragondolását,
és a hangsúlyok eltolódását irányozza elő. Fontos megemlíteni, hogy a terület a kerület legjelentősebb
területi tartalékaival rendelkezik. 2018 őszén kormányzati döntés született a Déli és a Nyugati
pályaudvar föld alatti összekötéséről (Forrás: 1564/2018. (XI.10.) Korm. határozat). Ezzel a Déli
pályaudvar funkcióváltását segítik, az így felszabaduló területeket az új funkciók számára biztosítják. A
pályaudvar szomszédságában lévő Testnevelési Egyetem átfogó fejlesztése folyamatban van. A tervek
szerint 20 hektáros szabadidő övezet kialakítására kerül sor. Az új létesítmények között szerepel:
jégcsarnok, multifunkciós csarnok, apartmanház, sportpályák, futókör és falmászó központ kialakítása
is (Forrás: magyarepitok.hu).

4: Tabán
A fekvésében és karakterében is különleges területen számos jelentős műemléki védettségű elem
található. A Várbazár komplexum, valamint a Rudas Fürdő 2014-ben befejeződött rekonstrukciója,
felújítása a városrész sikeres fejlesztései között szerepelnek, azonban a Rudas Fürdőhöz további
fejlesztési elképzelések kapcsolódnak. A gyógyvizekre alapozva a terület turizmusfejlesztésben
jelentős potenciállal bír, de nem elhanyagolható a Gellérthegyi kilátó és a Duna-part megközelítésére
született közlekedésfejlesztési tervek megvalósításának elősegítése.

5: Vérmező és tabáni zöldterületek
A kerület életében fontos zöldfelületi elemek teszik ökológiai szempontból

értékessé ezen

akcióterületet, mely alapján a terület elsődleges színtere a kulturális, a sport- és szabadidős, valamint
a rekreációs szempontú fejlesztéseknek.

Budavári Önkormányzat - Gazdasági Program 2015-2019
Kerület jövőképe nem előzmény nélküli, hiszen a „Hagyomány és Megújulás" szlogenje már fontos
alapvetést jelent gondolkodásukban. Mindezekre figyelemmel fogalmazódott meg a jelen program
szerinti jövőkép:

„A Budavári Önkormányzat tudatosan és fenntartható módon javítja az épített és természeti környezet
minőségét annak érdekében, hogy mind az itt lakók elvárásainak, mind a turizmus igényeinek
példaértékűen megfeleljen."
A lakossággal kapcsolatos stratégiai célok:
•

A lakónépesség megtartása, létszámának stabilizálása.

•

Közösségépítés, a helyi identitás erősítése.

•

Az elöregedési folyamat lassítása, fiatalok számára is vonzó és élhető környezet
kialakítása.

•

Magas színvonalú nevelési és oktatási intézmények fenntartása a kerületben.

•

Idősbarát gondolkodás, a tapasztalat és a bölcsesség értékének kiaknázása.
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•

A lehető legjobb minőségű egészségügyi ellátás biztosítása, házi orvosi, szakorvosi,
védőnői szinten egyaránt.

•

Társadalmi felelősségvállalás növelése, mind a lakosság, mind a hivatali és
közalkalmazotti munkatársak körében.

•

A munkaerő-piaci feltételek javítása, az itt élők munkához való jutásának biztosítása a

•

A fogyatékkal élők részére akadálymentes környezet és befogadó közösség kiépítése

közfoglalkoztatásban való részvétellel.
már gyermekkortól.
•

A rászorulók támogatása, társadalmi felzárkóztatásuk segítése.

A környezettel kapcsolatos stratégiai célok:
•

A műemléki, világörökségi, helyi védett értékeink megőrzése, méltó fenntartása,

•

A kerületi lakásállomány minőségi fejlesztése.

•

A

értéknövelő felújításának biztosítása.
gépjárműforgalom

és

parkolás

problémáinak

enyhítése,

a

vári

terület

teh erm en tesítése.
•

Zöldfelületek védelme, parkok, kertek, terek felújítása és fenntartása.

Turizmussal és a vállalkozásokkal kapcsolatos stratégiai céljaink:
•

A kiemelkedő idegenforgalmi szerep méltó megőrzése.

•

A turisták és ide látogatók részére megfelelő infrastruktúra biztosítása, ideértve a
megfelelő információval történő ellátást és a fizikai és informatikai akadálymentesítést
is.

•

Turizmusban érintett vállalkozókkal való folyamatos konzultáció.

•

Olyan új turisztikai attrakciók ösztönzése, amelyek a hagyományok tiszteletben
tartásával valósulnak meg.

•

A tisztességes, jogkövető vállalkozások segítése, ügymenetük egyszerűsítése, partneri
viszony biztosítása.

Az előző ciklusban (2010-2014) az önkormányzat jelentős Európai Uniós pályázati forrás elnyerésével
évtizedes adósságot tudott törleszteni. Továbbra is cél az EU 2014-2020 programozási periódusra és
pályázati rendszerre való felkészülés, a vonatkozó stratégiák és programok megismerése, a projektek
előkészítése.
A Nemzeti Hauszmann Terv (2014-2024) előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1377/2014.
(VII. 10.) Korm. határozatban „a kormány egyetért azzal, hogy a budai Várnegyed védelme, megőrzése,
méltó bemutatása kiemelt feladat, melynek érdekében a Palotanegyed és a polgárváros átfogó
rekonstrukciója szükséges, a Várnegyed reprezentatív, kulturális és turisztikai funkcióinak erősítése
céljából." A budai Várnegyed megújításáért névvel indított tízéves, átfogó rekonstrukciós programot,
melynek első ütemeként a Palotanegyed 2015-2018. megújítása történik. A programon belül hangsúlyt
kap a Polgárváros szerepe és fejlesztése is. A program megvalósítása jelenleg is tart.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció
felülvizsgálata
A kerület 2016 júniusában fogadta el a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót, mely áttekintést ad
az ellátórendszerekről. A felülvizsgált tanulmányban aktualizált statisztikai-, nyilvántartási, KSH adatok,
szakmai beszámolók illetve más szakmai anyagok kerültek be.
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A koncepció elsődleges célja, hogy a kerület lakosai számára legyenek elérhetőek olyan ellátási formák,
amelyek a szociális szféra működése magas színvonalon feleljenek meg a szakmai kritériumoknak és
eredményesen, hatékony formában nyújtson szoláltatásokat az ügyfeleknek, valamit az életminőség
javítása. A koncepció meghatározza azokat az alapelveket, irányokat, célokat, amelyeket a kerületi
szolgáltatások biztosítása, fejlesztése során a döntéshozók és végrehajtók követlenek.

A koncepció célja:
•

meghatározni a szociális szolgáltatások fejlesztésének alapelveit, irányait, céljait,
amelyeket a kerület a szociális szolgáltatások biztosítása, fejlesztése során követ,
illetve amelyekkel orientálni kívánja a szociális szolgáltatások fejlesztésének további
szereplőit,

•

részletezni azokat a konkrét célkitűzéseket, amelyeket a szociális szolgáltatások
biztosítása során az önkormányzat érvényesíteni kíván,

•

elősegíteni a szociális, illetve a gyermekvédelmi törvény által szabályozott különböző
típusú intézmények magasabb szintű, szükségletekhez igazodó feladatainak ellátását.

A koncepció feladata:
•

elősegíteni egy egységes szociális szolgáltató politika kialakítását a településen,

•

információkat biztosítani egyéb fejlesztési koncepciók, tervek kidolgozásához és
megvalósításához,

•

információt adni a különböző szolgáltatást igénylők részére, illetve a szolgáltatást
biztosító intézmények, szervezetek számára.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program (2019
2023)
A kerület a Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2018-ban készítette el, amely rögzíti az esélyegyenlőség
érdekében

ellátandó

szükséges feladatokat.

A

program

célja

az

egyenlő

bánásmód

és

az

esélyegyenlőség követelményeinek, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvének, a
diszkriminációmentesség és a szegregációmentesség megteremtése, valamint a foglalkoztatás, a
szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén feltárt problémák kezelése.
A Program fókusz célcsoportjai a mélyszegénységben élők és a romák, a gyermekek, a nők, az idősek
és a fogyatékkal élők a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok közül. Az Önkormányzat a problémák
beazonosításával és a fejlesztési lehetőségek meghatározásával, valamint a helyi partnerek, a lakossági
önszerveződések, a civil szervezetek és a for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalásával olyan
intézkedések kerültek meghatározásra, melyek segítségével a célcsoportok egyes tagjai a saját
környezetükben az oktatás, a kultúra, a sport, a szociális és egészségügyi szolgáltatás, a foglalkoztatás,
a lakhatás, valamint a közlekedés és a kommunikáció területén lehetőségekhez jussanak.

Budapest I. kerületi budavári Önkormányzat sportfejlesztési koncepciója 2015-2019
A koncepció célja, hogy az oktatási intézményekben biztosítva legyeneka mindennapos testmozgáshoz
szükséges feltételi. A KLIK több iskolában is biztosítja az úszásoktatásban való részvételt.A kerületi
lakosság sportolási, rekreációs adottságait vizsgálva elmondható, hogy a kerület, a sport és az oktatás
területén is, kiemelkedő helyet vívott ki magának.
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1.2./4

Kiemelt beruházásokra vonatkozó kormányhatározatok és rendeletek
TERVEZETT/FOLYAMATBAN LÉVŐ KIEMELT BERUHÁZÁSOK

RENDELET/HATÁROZAT

PROJEKT MEGNEVEZÉSE

ÉRINTETT TERÜLET

345/2012.

egyes

A

(XII. 6.) Korm. rendelet

közlekedésfejlesztési

ügyfélszolgálat fejlesztési program megvalósítása

projektek

MÁV

Zrt.

állomásfejlesztési

és

integrált

(Rákos, Rákoshegy, Kőbánya-Kispest, Kőbánya
alsó, Zugló, Budapest-Déli pu., Budapest-Keleti
pu., Budapest-Nyugati pu. állomások felvételi
épületeinek felújításával).

227/2014. (IX. 4.) Korm.

Miniszterelnökség

I. kerület, Színház utca 5-11. szám alatt található,

rendelet

budavári

az I. kerület 6459 hrsz. alatt nyilvántartott,

elhelyezéséhez

szükséges

és

természetben az I. kerület, Színház utca 1-3. szám

építési feladatok a Budai

felújítási

alatt található, az I. kerület 6515, 6458 hrsz--on

Várnegyed területén

nyilvántartott várfal, az I. kerület 6461 hrsz. alatt
nyilvántartott, természetben az I. kerület, Színház
utca,

az

I.

kerület

14363/1

hrsz.

alatt

nyilvántartott, természetben az I. kerület kivett
közpark

ingatlanokon

Miniszterelnökség

megvalósuló,

budavári

a

elhelyezéséhez

szükséges felújítási és építési beruházás
1963/2015. (XII. 23.) Korm.

a

martonvásári

agrár

határozat

innovációs

centrum

Magyar

Tudományos

(a

Akadémia Agrártudományi

I.

kerület, belterület az

MTA épületeinek -

Országház 28-32, Úri u. 49-51. - megszerzése a
magyar

állam

javára,

a

Belügyminisztérium

elhelyezéséhez

Kutatóközpont új kutatási
tömbje) kialakításával és
egyes

agrárturisztikai

fejlesztések támogatásával
kapcsolatos intézkedések
30/2016.

(II.

25.)

Korm.

rendelet

Nemzetgazdasági

I. kerület belterület 6590, 6540, 6546, 14214,

Minisztérium
Várnegyedben

budai

valamint a XI. kerület belterület 4596/8 hrsz.

történő

ingatlanokon megvalósuló, a Nemzetgazdasági

elhelyezése

Minisztérium budai Várnegyedben történő új
elhelyezését szolgáló beruházás

1119/2016. (III. 10.) Korm. Budai
határozata

vasútfejlesztés,

kapcsolódó

a

a Déli pályaudvar végponti területének közösségi

köztéri

célú funkcionális hasznosítása, a Déli pályaudvar

és

üzemi pályaudvari részén megvalósítandó sport

területfejlesztés
csomópontfejlesztés

és szabadidős célú városfejlesztése (TE tervezi),
Kelenföldi fejlesztések

336/2016. (XI. 11.) Korm.

A volt Országos Villamos

Budapest I. kerület, Nándor utca 5-7. szám alatti,

rendelete

Teherelosztó

6628 helyrajzi számú ingatlan

épületének
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£

o

1620/2016. (XI. 11.)
határozat

felújítása,

Budapest 7139 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának az

Belügyminisztérium

állam

áthelyezése

Tudományos Akadémia felajánlása esetén az I.

javára

történő'

megszerzése,

Magyar

kerület, Úri utca 47. szám alatti és az I. kerület,
Országház utca 26. szám alatti ingatlanok állami
tulajdonba kerülése
2137/2017. (XII. 29.) Korm.

Nemzeti Hauszmann Terv

Csikós udvar épületegyütteshez tartozó egykori

határozat

keretében Lovarda út és a

Palotakertek revitalizációja során a Lovarda út és

Hunyadi

a Hunyadi udvar közötti rámpa és a Nyugati kert

£

o

225/2018. (XI. 29.)
rendelet

udvar

közötti

rámpa,

valamint

Várgarázs

II.

és

a
istálló

(Csikós

udvar)

alatti

mélygarázs

közvetlen

közelében további mélygarázs (Várgarázs II.) és

beruházás

istálló kialakítása

Pénzügyminisztérium

6531, 6588, 6590, 6592, 6593, 6634 hrsz-ú

budai

ingatlanok

Várnegyedben

történő elhelyezése
154/2018. (IX. 3.)

Korm.

Államfő'i

Palotarekonstrukció

rendelet

Hivatal

-

Királyi

Palotában;

Miniszterelnökség- Sándor-palota; Irodaépület
Karmelita kolostor

£

o

1087/2018. (III. 13.)

Andrássy

Emlékmúzeum

I. kerület, Bem rakpart 6. (Fő' utca 11-13.) (új
mű'velő'dési ház: a Krisztina tér 1)

határozat

létrehozása

1565/2018. (XI. 10.) Korm.

a

határozat

gyorsvasúti vonalak (HÉV)

budapesti

egységes

elő'városi

Batthyány tér felújítása

rendszerben

történő fejlesztéséről
1564/2018. (XI. 10.) Korm.

a

határozat

pályaudvari

budapesti

vasúti
rendszer

Déli pályaudvar és Nyugati pályaudvar föld alatti
összekötése

fejlesztésének irányairól

BEFEJEZETT KIEMELT BERUHÁZÁSOK
RENDELET/HATÁROZAT

PROJEKT MEGNEVEZÉSE

150/2006. (VII. 21. ) Korm.

budapesti

központi

rendelet

szennyvíztisztító telep és

ÉRINTETT TERÜLET
Budapest, I., III., XI.

ker. 7 km hosszúságú

főgyűjtője

kapcsolódó
létesítményei projekt

rend.

£
o

311/2011. (XII. 23.)

Várbazár,
budavári

valamint
királyi

a

kertek

A 30. számú vasútvonal, Budapest-KelenföldSzékesfehérvár szakasz rekonstrukciója.

rekonstrukciója
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1306/2014. (V. 5.) Korm.

A

határozat

megteremtése (2016): Széll Kálmán téri ág, Bem

budai

fonódó

villamosközlekedés

rakparti ág, Széll Kálmán tér rekonstrukciója.
237/2015. (IX. 4.) Korm.

Budai Vigadó felújítása

rendelet

Tervezett nagy léptékű beruházások Í2019-es költségvetési törvényjavaslat alapján)
•

a MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása (3 milliárd forint)

•

Nemzeti Hauszmann Terv - a budai Vár és a Várnegyed megújítását célzó
(10,63 milliárd)

•

1.2./5

Makovecz Imre Alap működése- működtetése (1,4 milliárd)

A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló - módosított - 1996. évi XXI. törvény szerint a
területrendezés feladata különösen „a környezeti adottságok feltárása és értékelése, a környezet
terhelését,

terhelhetőségét

és

a

fejlesztési

célokat

figyelembe

vevő

területfelhasználásnak,

az infrastrukturális hálózatok területi szerkezetének, illetve elhelyezésének - az ágazati koncepciókkal
összhangban történő - megállapítása, az országos és térségi, továbbá a területrendezéssel kapcsolatos
településrendezési célok összehangolása."
AZ I. KERÜLET BUDAVÁR TERÜLETÉT IS ÉRINTŐ TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK:
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MTrT, a
harmadik részben a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve a továbbiakban: új BATrT),

Az MTrT részeként az Országos Területrendezési Terv
2019. március 16-án lépett hatályba az MTrT. Az MTrT 90. § (1) bekezdése alapján „E törvény
rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti eljárásokban kell
alkalmazni."

3. § (1) E törvény rendelkezéseit alkalmazni kell a megyei területrendezési terv, a településfejlesztési
koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök és a településképi
rendelet készítése és elfogadása során.
(2) A megyei területrendezési terv, valamint a településrendezési eszközök e törvényben meghatározott
előírásoknál szigorúbb területfelhasználási követelményeket megállapíthatnak.
Jelen településrendezési eszköz településrendezési eljárása, ezen belül az előzetes tájékoztatási
szakasz 2018. május - július hóban indult, így az MTrT előírásait nem kell alkalmazni. Az MTrT
előírásainak az alkalmazása Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének az MTrT-nek való
megfelelősségét biztosító előírt (2021. december 31-ig) felülvizsgálatának a hatálybalépését követően
lenne releváns és javasolt.
Az MTrT 92.§ § (3) bekezdésében szereplő előírás, - amely kifejezetten a fővárosi kerületek
településrendezési eszközeinek a készítésére vonatkozó előírást tartalmaz, - nem teljes mértékben
értelmezhető, hiszen a már hatályon kívül helyezett - Fővárosi Szabályozási Kerettervről és a Budapesti
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Városrendezési

és

Építési

Szabályzatról

szóló

fővárosi

közgyűlési

rendeletekre,

így

- a BVKSZ és FSZKT felülvizsgálatára hivatkozik. Amennyiben a nem megfelelő jogforrásra való
hivatkozástól eltekintünk, annyiban jelen településrendezési tervezés és eljárás során az MTrT-ben és
a felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben foglalt előírások alkalmazhatók.
Jelen megalapozó vizsgálatban az MTrT legfontosabb megállapításai kerülnek szerepletetésre, mivel a
megalapozó vizsgálat készítésének az időszakában az MTrT végrehajtási (kormány és miniszteri)
rendeletei még nem ismertek.
Ebben a fejezetben az MTrT előírásainak ismertetése mellet az MTrT-t megelőzően hatályos
területrendezési

követelmények kerülnek

bemutatásra,

hasonlóan

a

szakági

munkarészekhez

(kiemelten az 1.7.és 1.8. fejezetek), amelyekben a vonatkozó „területi lehatárolások" az érintett
államigazgatási és egyéb szervek által megküldött adatszolgáltatások szerint kerültek kidolgozásra.
Az MTrT 2. sz. mellékletét képző „Az Ország Szerkezeti Terve" c. tervlapja alapján az I. kerület szinte
teljes egésze települési térség területfelhasználási kategóriába tartozik. A kerület keleti keskeny sávja,
a Duna folyam területe a vízgazdálkodási térségrésze.

Közi eked ési hálózatok és egyedi építmények
Gyorsforgalmi út Cmeglévő)
Gyorsforgalmi út (tervezett)
Főút (meglévő)
Főút (tervezett)
Nagysebességű vasútvonal (tervezett)
Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya (meglévő)
Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya (tervezett)
Nemzetközi kereskedelmi repülőtér (meglévő)
Országos kerékpárútvonal
Országos kikötő (meglévő)
Egyéb 50 AAW vagy annál nagyobb
névleges teljesítőképességű erőmű (meglévő)
400 kV-os átviteli hálózati távvezeték (meglévő)
400 kV-os átviteli hálózati távvezeték (tervezett)
220 kV-os átviteli hálózati távvezeték (meglévő)
220 kV-os átviteli hálózati távvezeték (tervezett)
Országos területfelhasználási kategóriák
Erdőgazdálkodási térség
Mezőgazdasági térség
Vízgazdálkodási térség

Földgázszállító vezeték (meglévő)
Földgázszállító vezeték (tervezett)
Kőolajszállító vezeték (meglévő)
Termékvezeték (meglévő)

Települési térség
Kiemelt jelentőségű vízi építmény (meglévő)

7. ábra: új OTrTSzerkezeti Tervlap kivonata
Forrás: Lechner Tudásközpont

Az MTrT második részének előírásai közül a településrendezési eszközök készítése során az alábbiakat
kell figyelembe venni:
•

A jó termőhelyi adottságú szántók, az erdőtelepítésre javasolt terület, a tájképvédelmi
terület, a vízminőség-védelmi terület, a nagyvízi meder és a VTT-tározók övezetét a
területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. (ezen rendeletek
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egyeztetése jelenleg folyamatban) A miniszteri rendeletben meghatározott övezetek
előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.
•

A kiemelt térségi és megyei övezetek területén a vonatkozó országos övezetek
előírásait is alkalmazni kell.

A térségi övezetek által érintett területeket az MTrT felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet
szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatását mérlegelve kell
lehatárolni.

Az MTrT térségi övezeti mellékletei:
3/1. sz. melléklet - Ökológiai hálózat magterületének övezete, a hálózat ökológiai folyosójának övezete és a
hálózat pufferterületének övezete: a kerület déli részén a Gellért-hegy Hegyalja út menti területe az ökológiai
hálózat folyosójával, illetve pufferterületével érintett.
A korábbi és az új övezeti tervlapon jelölt ökológiai hálózat területi érintettsége nem módosult az I. kerület
tekintetében.

2003. évi XXVI. törvény 3/1. számú melléklete

2018. évi CXXXIX. törvény 3/1. számú melléklete

Az MTrT előírásai közül a településrendezési eszközök készítése során az alábbiakat kell figyelembe venni:
•

Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának és pufferterületének övezetében, ahol az Ország
Szerkezeti Terve vagy a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve települési térséget határoz
meg ott a településrendezési eszközökben az övezet vagy építési övezet kijelölése során nem
kell figyelemmel lenni az ökológiai hálózat magterületének, illetve folyosójának és
pufferterületének természetes és természetközeli élőhelyeire és azok kapcsolataira.

•

Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának és pufferterületének övezetében új beépítésre szánt
terület csak a törvényben meghatározott kivételek teljesítése esetén jelölhető ki, azonban ha a
pufferterületének övezetében, ahol az OTrT vagy a BATrT szerkezeti terve települési térséget
határoz meg, ott beépítésre szánt terület a törvényben meghatározott feltételektől függetlenül
kijelölhető.

3/4. sz. melléklet - Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett a kerület egésze.
A korábbi és az új övezeti tervlapon jelölt világörökségi és világörökségi várományos területek érintettsége nem
módosult az I. kerület tekintetében.
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2003. évi XXVI. törvény 3/6. számú melléklete

2018. évi CXXXIX. törvény 3/4. számú melléklete

Az MTrT előírásai közül a településrendezési eszközök készítése során az alábbiakat kell figyelembe venni:
•

A világörökségi és világörökségi várományos területek övezetét a településrendezési
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. A területfelhasználás
módjának és mértékének összhangban kell lennie a világörökségről szóló törvényben, valamint
a világörökségi kezelési tervben meghatározott célokkal.

3/5. sz. melléklete -Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települések: a kerület egésze
A korábbi és az új övezetei tervlapon jelölt honvédelmi és katonai célú területek érintettsége nem módosult az I.
kerület tekintetében.

2003. évi XXVI. törvény 3/6. számú melléklete

2018. évi CXXXIX. törvény 3/5. számú melléklete

Az MTrT eló'írásai közül a településrendezési eszközök készítése során az alábbiakat kell figyelembe venni:
•

A honvédelmi és katonai célú terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges
kiterjedésének megfelelően lehatárolni.

•

Ezen lehatárolt területet/területeket beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges
honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe
kell sorolni, kivéve - a zárt bekerített objektumok kivételével - honvédelmi célú erdő terület
területfelhasználási egységbe kell sorolni, ha az adott terület az erdők övezete által is érintett.
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Az MTrT harmadik részében foglalt Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv - (az
új BATrT)
Térségi területfelhasználási kategóriák
Erdőgazdálkodási térség
|

iNJagy kiterjedésű zöldterületi települési térség
Mezőgazdasági térség
Kertes mezőgazdasági térség
Vízgazdálkodási térség
Települési térség
Sajátos területfelhasznalásü térség

Főút (meglévő]
----------

Mellékút (meglévő)

■■■■■'

Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya (meglévő)

............

Országos kerékpárütvonal

............

Térségi kerékpárütvonal (meglévő)

...........

Térségi kerékpárútvonal (tervezett)

Térségi kikötő (tervezett)
Térségi ellátást biztosító 132 kV-os elosztó hálózat (meglévő)
Kemlethatár
HÉV-vonal

8. ábra: új BATrT Szerkezeti Tervlap kivonata
Forrás: Lechner Tudásközpont

Az MTrT 7. sz. mellékletét képző „Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve" c. tervlapja alapján
az I. kerület legnagyobb része települési térség területfelhasználási kategóriába, kis részben
vízgazdálkodási térségbe illetve nagy kiterjedésű zöldterület települési térségbe tartozik. A Duna
folyam kerülethez tartozó területe vízgazdálkodási térségbe sorolt.
Az új szerkezeti terv kevesebb nagykiterjedésű zöldterület települési térséget jelöl a korábbi tervhez
képest. A Krisztinaváros Vérmező területét, valamint a Filozófusok kertjét is a települési térségbe
sorolja.
A BATrT alkalmazott és megállapított övezetei közül az ökológiai hálózat övezetét, a kiváló termőhelyi
adottságú szántóterület övezetét, az erdők övezetét, a világörökségi és világörökségi várományos
területeke övezetét, valamint a honvédelmi és katonai célú terület övezetét az MTrT 3/1-5. számú
mellékletek tartalmazzák.
Az MTrT harmadik részének előírásai közül a településrendezési eszközök készítése során az alábbiakat
kell figyelembe venni:
•

A jó termőhelyi adottságú szántók területét, az erdőtelepítésre javasolt területet,
a tájképvédelmi területet, a vízminőség-védelmi területet, a rendszeresen belvízjárta
területet, nagyvízi meder övezetét, valamint az ásványi nyersanyagvagyon övezete
által érintett településeket és a földtani veszélyforrás terület övezet által érintett
településeket a területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.
(ezen rendeletek egyeztetése jelenleg folyamatban)

•

Új beépítésre szánt terület a törvényben foglalt feltételek teljesítése esetén jelölhető
ki.

•

Új lakóterület, illetve vegyes terület csak a települési térséghez kapcsolódóan jelölhető
ki. 5 ha-t meghaladó kiterjedésű új lakóterület vagy vegyes terület ott jelölhető ki, ahol
annak legtávolabbi pontjától a meglévő vagy kiépítendő közösségi közlekedés
megállóhelyig a közforgalom számára szabályosan használható közúton mért távolság
nem haladja meg az 5 km-t.
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•

A

nagy kiterjedésű zöldterületi települési térségben - új területfelhasználási

egységként - csak zöldterület, továbbá - a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt
különleges terület területfelhasználási egység köréből - sportolási célú terület,
temetőterület vagy különleges beépítésre nem szánt, rekreációs célú terület jelölhető
ki.
•

Az egymással határos, összességében legalább 10 ha-t meghaladó új sportolási célú
területet beépítésre nem szánt különleges terület települési területfelhasználási
egységbe kell sorolni, további átsorolás nem hajtható végre. Az így lehatárolt területen
a testedzést szolgáló építmények helyezhetők el, kereskedelmi célú szállásférőhely,
lakó- és üdülőépület, valamint lakás nem alakítható ki. A beépítésre nem szánt
különleges terület beépítettsége az összterületének 3%-át nem haladhatja meg.

Az MTrT 92.§ (3) bekezdése alapján

„Fővárosi kerület esetében e törvény hatálybalépésétől az e törvénynek és a felhatalmazása alapján
kiadott miniszteri rendeletnek megfelelően felülvizsgált Fővárosi Szabályozási Kerettervről és a
Budapesti Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló fővárosi közgyűlési rendelet hatálybalépéséig
a kerületi településrendezési eszköz készítésénél e törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott
miniszteri rendeletben foglalt előírások alkalmazhatók."

Az MTrT hatálybalépése előtt hatályos OTrT és BATrT követelményei
BUDAPESTET - ENNEK MEGFELELŐEN AZ I. KERÜLET BUDAVÁR TERÜLETÉT IS - ÉRINTŐ TERÜLETRENDEZÉSI
TERVEK:
az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT),
a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervrő'l szóló 2005. évi LXIV. törvény (BATrT).

Országos Területrendezési Terv - OTrT
ORSZÁGOS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK

_ J

Erdőgazdálkodási térség
Mezőgazdasági térség
Vegyes területfelhasználású térség
Vízgazdálkodási térség

Települési térség
1000 ha felett
ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ MŰSZAKI
INFRASTRUKTÚRA- HÁLÓZATOK ÉS EGYEDI ÉPÍTMÉNYEK

Országos jeíeniőségű közlekedési hálózatok és egyedi építmények
■ Gyorsforgalmi út
Főút

Nagy sebességű vasútvonal
■ " ■ Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya

' * Országos kerékpárút törzshálózat

9. ábra: OTrT Szerkezeti Tervlap kivonata
Fo rrás: h ttp://gis. teir. h u/ren dezes_ o trt_ tr_ 2013/

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 2. sz. mellékletét képző „Ország
Szerkezeti Terve" c. tervlapja alapján az I. kerület szinte teljes egésze 1000 ha feletti települési térség
területfelhasználási kategóriába tartozik. A kerület közigazgatási területéhez tartozó Duna folyam
részterülete vízgazdálkodási térségbe tartozik.
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TÖRVÉNY TOVÁBBI, I. KERÜLET BUDAVÁR TERÜLETÉT ÉRINTŐ MELLÉKLETEI:
3/1. sz. melléklet - Országos ökológiai hálózat övezete: a kerület déli részén a Gellért-hegy Hegyalja út menti
területe
3/5. sz. melléklet - Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete: Budai vár, Várlejtő,
Víziváros, Tabán, Gellérthegy térsége
3/6. sz. melléklet - Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete: a kerület egésze
3/7. sz. melléklet - Országos vízminőség-védelmi terület övezete: Budai vár, Várlejtő, Víziváros, Tabán,
Gellérthegy térsége, a Naphegy és a Krisztinaváros városrész részterületei
3/8. sz. melléklete - Nagyvízi meder és a Vásárhelyi - terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár
elhárítási célú szükségtározók területének övezete: a kerület teljes dunai partszakasza
3/9. sz. melléklete - Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete: a kerület egésze

Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv - (BATrT)
.»*

JELMAGYARAZAT
■

hagyományosan vidéki települési térség
■j

országos kerékpárút törzshálózat eleme
térségi kerékpárút-hálózat eleme

városias települési térség
#

térségi közforgalmú kikötő

is

logisztikai központ

05

térségi jelentőségű P-rft

nagy kiterjedésű zöldterületi települési térsé
i
magas zöldfelületi arányú települési térség

]

e rdőg azd ál kod ási térség
400 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme
mezőgazdasági térség
/

220 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme

különleges rendeltetésű térség
■

építmények által igénybe vett térség
vízgazdálkodási térség

gyorsforgalmi út

térségi szénhidrogér

főút
^ térségi mellékút
j? nagysebességű vasútvonal

ki so rö mű
elsőrendű árvízvédelmi fővonal

10. ábra: BATrT Térségi Szerkezeti Tervének kivonata
Forrás: http://gis. teir.hu/rendezes_bp_agglo/

TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁI I. KERÜLET BUDAVÁR TERÜLETÉT
ÉRINTŐEN:
Városias települési térség
Nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség - a kerület déli részén a Gellérthegy és a Tabán térsége, Vérmező
Vízgazdálkodási térség - a Duna parti sáv
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BATRT. SZERKEZETI TERVE ÁLTAL MEGJELÖLT, I. KERÜLET BUDAVÁR TERÜLETÉT ÉRINTŐ TOVÁBBI ELEMEK:
országos kerékpárút törzshálózat eleme
térségi közforgalmú kikötő
térségi mellékút
BATRT. ÖVEZETI TERVÉNEK I. KERÜLET BUDAVÁR TERÜLETÉT ÉRINTŐ MELLÉKLETEI:
3.1. sz. melléklet - Magterület övezete: a kerület déli részén a Gellérthegy és a Tabán térsége
3.2. sz. melléklet - Ökológiai folyosó övezete: a kerület Duna menti része
3.9. sz. melléklet - Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete: Budai vár, Várlejtő, Víziváros, Tabán,
Gellérthegy térsége
3.11. sz. melléklet - Világörökség és világörökség várományos terület
3.12. sz. melléklet - Történeti települési terület
3.13. sz. melléklet - Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete
3.14. sz. melléklet - Felszíni vizek vízminó'ség-védelmi vízgyűjtő' területe övezete
3.14. sz. melléklet - Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete
3.17. sz. melléklet - Nagyvízi meder övezete
3.18. sz. melléklet - Földtani veszélyforrás területének övezete
3.19. sz. melléklet - Vízeróziónak kitett terület övezete
3.22. sz. melléklet - Honvédelmi terület övezete

1.2./6

A szomszédos kerületekre vonatkozó hatályos településrendezési
eszközök - Budavár fejlesztését befolyásoló -megállapításai

„Budapest főváros kétszintű önkormányzata (a főváros önkormányzati rendszere) a fővárosi és a
kerületi önkormányzatokból áll." (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény) Minden fővárosi kerületben települési önkormányzat működik, melynek feladata a helyi
településrendezési szabályok megalkotása a Fővárosi Településrendezési terv alapján.
Az I. kerületnek a belső zóna részeként nincs Budapesten kívüli szomszédos települése, közigazgatási
szempontból szomszédos a II., XI., XII. és a Duna túlpartján levő V. kerületekkel, amelyekre
vonatkozóan a Fővárosi Közgyűlés 50/2015.(I.28.) számú határozatával elfogadott Budapest főváros
településszerkezeti terve (továbbiakban: TSZT 2015) hatályos.
A felsőbb jogszabályok változása miatt az I. kerület mellett Budapest többi kerületében is folyamatban
van a településrendezési eszközök felülvizsgálata. A szomszédos kerületi tervek jelenleg még nem
kerületek elfogadásra, így a jelenleg hatályos rendezési eszközeiket mutatjuk be.
A TSZT 2015 tervi elemei közül a kerület térszerkezetére a területfelhasználási rendszer mellett a
közlekedési infrastruktúra bír a

legjelentősebb hatással, alapvetően a szomszédos kerületek

közigazgatási területét érintő közlekedési infrastruktúra hatása befolyásolhatja az I. kerület fejlődését,
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ezen tervezett közlekedési elemeket az 1.2. fejezet a kerületre vonatkozó településrendezési tervi
előzmények vizsgálatában kerül ismertetésre.

11. ábra: TSZT2015 kivonat
Forrás TSZT 2015

II. kerület
A II. kerület az I. kerülettel a Széll Kálmán tér és Csalogány utca vonalában érintkezik, a közterületi
hálózatok szervesen kapcsolódnak.
A két terület határán több védelmi, korlátozó elem is megjelenik, többek között fővárosi rendeletben
védett épületegyüttes, fővárosi jelentőségű védett közpark, temető, fővárosi védettségű fasor,
városkép szempontjából kiemelt területek és útvonalak, mikrohullámú sáv (magassági korlátozás),
felszínmozgásos, instabil, lejtős felszíntípusok, felszínmozgás-veszélyes terület, régészetileg védett
terület. Szerkezetileg a kerületben található gyorsforgalmi út, de ez nem érintkezik a vizsgált területtel.
A két kerület mellékúttal és egyéb burkolt utakkal csatlakozik egymáshoz.

12. ábra: II. kerület I. kerülettel szomszédos része
Forrás: kerület honlapja
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XI. kerület - Újbuda
A XI. kerület az I. kerülettel a Gellért-hegy térségében kapcsolódik szervesen. A XI. kerület
településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata részletesen ismerteti az I. kerület fejlesztéseit is
befolyásoló tervi elemeket.

13. ábra: A XI. kerület I. kerülettel határos része
Forrás: a kerület honlapja

A védettségeket mutató tervlapon jól kivehető, hogy a két kerület határán megjelenik hévíznyerő
terület védőterülete, fokozottan védett barlang felszíni vetülete,

karsztos terület, műemléki

jelentőségű terület, országos jelentőségű védett természeti terület, régészetileg védett terület,
fővárosi jelentőségű védett fasor, valamint a metró védelmi zónája is viszonylag közel halad a
kerülethatárhoz. A Gellérthegy területén a beépítés mértéke nem növelhető.
Szerkezetét tekintve a kerületben található gyorsforgalmi út, azonban nem érintkezik az első
kerülettel, főutakat tekintve ugyanez a helyzet. A két kerület egyéb burkolt utakkal érintkezik
egymással.
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XII. kerület - Hegyvidék
A XII. kerület az I. kerülettel a Krisztina körútAlkotás út vonalában szomszédos, a közterületi
hálózatok

szervesen

kapcsolódnak.

A

XII.

kerületre vonatkozóan a TSZT 2015-nek nincs az
I. kerület fejlesztéseit közvetlenül

befolyásoló

eleme.
A kerületi szabályozási terven egyértelműen
látszik, hogy a két kerület határán többek között
megtalálható
épület,

műemlék,

védelemre

felszínmozgás-veszélyes

javasolt
terület,

műemléki jelentőségű magterület, metróvonal
védőtávolsága, megtartandó fasor, városkép
szempontjából kiemelt útvonala, elővásárlási
joggal terhelt terület, kerékpárút, vasútvonal
védőtávolság.
közlekedési

A

két

feltárása

kerület
mellékúttal

burkolt utakkal fonódik össze.

14. ábra: A XII. kerületek az I. kerülettel határos része
Forrás: a kerület honlapja
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V. kerület - Belváros - Lipótváros
Az V. és az I. kerület a Duna vonalában érintkezik, a
főbb

közlekedési

kapcsolatokat

két

Duna

híd

(Szabadság, Erzsébet), és egy metróvonal, valamint a
hajóközlekedés biztosítja.
Bár a Dunának köszönhetően a két kerület nincs
közvetlen kapcsolatban egymással, mégis érdemes
megemlíteni az 5.

kerület

Duna

menti védelmi,

korlátozó rendelkezéseit: a területen végig halad a
világörökség puffer területének határa, megjelenik a
mikrohullámú terület, mint magassági korlátozás,
valamint a metró védelmi zónája.

15. ábra: Az V. kerület I. kerülettel szomszédos része
Forrás: a kerület honlapja
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1.2./7

A kerületre vonatkozó településrendezési tervi előzmények vizsgálata

Az elmúlt évek jogszabályi változásai az építésügyben, így a településrendezésben is jelentős
változásokat eredményeztek. Az Étv. 14/A. § (2) bekezdés határozza meg új koncepció szerint a

fővárosi településrendezési eszközöket, amelyek 2015 évben, illetve ezt követően elfogadásra is
kerültek, ezek közül az I. kerületet érinti

a fővárosi településszerkezeti terv - Budapest főváros településszerkezeti terve

•

(TSZT 2015),
•

a fővárosi rendezési szabályzat (FRSZ),

•

Duna-parti Építési Szabályzat (DÉSZ), valamint

•

a fővárosi kerületi önkormányzat által a kerület területére megállapított kerületi
építési szabályzat.

Az Étv. 2. § alapján a településszerkezeti terv „a településfejlesztési koncepcióban foglalt célok

megvalósítását biztosító, a település szerkezetét, a területfelhasználást és a műszaki infrastruktúra
hálózatok elrendezését meghatározó terv".
A fővárosi rendezési szabályzat pedig „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".

Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és Fővárosi rendezési szabályzat
(FRSZ)
Budapest új településszerkezeti terve (a rendezési szabályzattal együtt) a főváros teljes közigazgatási
területére készült, 2017. december 6-án fogadta el a Fővárosi Közgyűlés (1654/2017. (XII. 6.)) Főv. Kgy.
határozat

és

20/2018.

(VI.

19.)

önk.

rendelettel

módosított

5/2015.(II.16.)

A településszerkezeti terv hosszú távra szóló terv, 10 évet meghaladó időtávlatra.

Belső zóna
Átmeneti zóna
Elővárosi zóna
Hegyvidéki zóna
Duna menti zóna
16 ábra: Az I. kerület Budapest zónarendszerében
Forrás: TSZT 2015
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Budapest településszerkezeti tervének biztosítania kell a települést alkotó kerületek közös értékeinek
megőrzését, a kerületi önkormányzatok érdekeinek összehangolását, a város egységes szemléletű, de
területileg differenciált fejlesztését annak érdekében, hogy Budapest ne 23 kerület halmaza, hanem
egy város legyen.
A TSZT által megfogalmazottakat általános, jellemzően szerkezeti típusú, és a területfelhasználással
összefüggő témakörökben a TSZT leírása, az Étv. szerint meghatározandó paramétereket a Fővárosi
rendezési szabályzat közvetíti a kerületi szabályozás felé a kerületi szintű előírások kidolgozásához.
Az I. kerület legnagyobb része a belső zónában helyezkedik el, keleti oldala a Duna menti zónába
tartozik. A TSZT 2015 Budavárt területén meghatározta a (tervezett) területfelhasználási egységeket a
beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területeken egyaránt.
A kerület Budapest legkisebb kerületei közé tartozik, Budapest összterületének (~52 500 ha) mindössze
0,64%, azaz 341 ha. A kerület 60,6%-a (206,52 ha) beépítésre szánt területfelhasználási egységbe
sorolt, amelynek mintegy fele lakóterület. A beépítésre nem szánt területek (134,3 ha) nagy részét a
zöldterületek és a közlekedési valamit vízgazdálkodási területek teszik ki.

Lakóterület (101,7)

Közlekedési terület (34,78 ha)

Nagyvárosias, magas intenzitású,
jellemzően zártsorú, zártudvaros
beépítésű lakóterület

Ln-1

16,10

Közúti közlekedési terület

Nagyvárosias, jellemzően zártsorú,
keretes beépítésű lakóterület

Ln-2

34,55

Vízgazdálkodási terület (39,62)

Kisvárosias, jellemzően zártsorú
beépítésű lakóterület

Lk-1

9,81

Folyóvizek medre és partja

Kisvárosias, jellemzően szabadonálló
jellegű lakóterület

Lk-2

41,24

Vegyes terület (81,77)
Városközpont területe

Vt-V

77,46

Intézményi, jellemzően zártsorú
beépítésű terület

Vi-1

1,35

Intézményi, jellemzően szabadonálló
jellegű terület

Vi-2

2,96

Nagykiterjedésű' rekreációs és
szabadidős terület

K-Rek

2,53

Honvédelmi, katonai és
nemzetbiztonsági célra szolgáló terület

K-Hon

1,44

Közlekedéshez kapcsolódó épületek
elhelyezésére szolgáló terület

K-Közl

13,00

Vízkezelési területek

K-Vke

6,07

KÖu

34,49

Vf

39,62

Közkert, közpark

Zkp

47,51

Városi park

Zvp

12,39

Zöldterület (59,9)

Különleges terület(23,04)
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Beépítésre szánt terültek megoszlása

Beépítésre nem szánt terültek megoszlása

Lakó területfelhasználási egységek megoszlása

Nagyvárosi

Különleges
területek
területfelhas

Kisvárosias,
jellemzően
szabadonáll

egység

ó jellegű
lakóterület

Vegyes

egység

Lakó
területfelhas
ználási
egység
összesen
49%
Vízgazdálkod
Kisvárosias,
jellemzően

beépítésű

zártsorú

lakóterület

beépítésű
lakóterület
10%

Vegyes területfelhasználási egység megoszlása

Intézményi,
jellemzően
szabadonálló

Különleges beépítésre szánt területfelhasználási
egységek megoszlása

Közlekedés
hez
kapcsolódó
épületek
elhelyezésé
re szolgáló
terület
57%

18. ábra: A területfelhasználási egységek az I. kerületben
Forrás: TSZT 2015

Az Étv. szerint az FRSZ egyik kiemelt feladata a területfelhasználási egységek beépítési sűrűségének
meghatározása. Az FRSZ szerint a beépítési sűrűség kétféle értékre tagolódik, hogy a területhasználat
kiszolgálásához szükséges parkolási infrastruktúra épületen belüli biztosítása támogatott legyen.
A bsá jelű általános sűrűségi érték az általánosan elhelyezhető funkciók számára, a bsp jelű parkolási
sűrűségi érték viszont kizárólag az épületen belüli parkolás céljára vehető igénybe.

19. ábra: Az I. kerület Budavár beépítésre szánt területek beépítési sűrűségének bsá értékei
Forrás: FRSZ 2. melléklet - részlet
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Az I. kerület Budavár területén a terv által meghatározott beépítési sűrűség bsá értéke a kerület
jelentős részén 3,0 érték feletti. A sűrűségi értékek 0,75 és 4,5 közöttiek. Magasabb, 3,5-4,5 közötti
értékek Krisztinavárosban, a Déli pályaudvar területén és elszórtan, egyes intenzív beépítésű
területeken találhatóak.
Jelentős változással érintett területként a TSZT területfelhasználási tervlapján megjelennek azok a
területek, melyek nagyobb egybefüggő - legalább egy-két tömb méretben alulhasznosítottak és
változást igényelnek. A változás nem feltétlenül jelent területfelhasználás tekintetében is változást,
vagy funkcióváltást, hanem a terület jelen állapotához képest várható nagyobb mértékű átalakulást
jelzi. Ilyen terület a Déli pályaudvar csarnoki és rendező pályaudvari része. A terület jelenleg túlnyomó
részt közlekedési terület, jelentős számú leromlott, használaton kívüli épületállománnyal, valamint
alulhasznosított területekkel.
Szerkezeti szempontból a vasúti hálózat jelenleg felszín felett vezetett nyomvonalai alapvetően
elválasztó hatásúak, amelyek városrészeket választanak el egymástól. A városfejlesztési koncepció az
elválasztó hatások csökkentését is feladatként rögzíti. A koncepcionális cél érdekében a TSZT ezért
alkalmazza a Déli pályaudvar esetében a többszintes területfelhasználást, amelynek révén lehetővé
válik hosszabb távon a városszerkezetbe ékelődő vasúti létesítmény lefedhetősége, és más funkció
együttes megjelenésével a városi szövetbe való integrálása.
A kerület szempontjából a TSZT legnagyobb jelentőségű - csak nagy távlatban reális - tervezett
közlekedési eleme a Déli pályaudvar felszín alatti összekötése a Nyugati pályaudvarral. A két
pályaudvar vasúti összekötése az S-bahn rendszerű vasúti közlekedés utolsó ütemeként az átmenő
rendszerű vasúti közlekedés megszervezését teszi majd lehetővé.
A TSZT tartalmazza a meglévő budai villamos közlekedés összekötését az Erzsébet hídon keresztül a
Rákóczi út visszaállítandó villamos közlekedésével.
Az I. kerületi

Duna szakasz mentén tervezett az EuroVelo hálózat 6-os sz. nyomvonalának

megvalósítása, lehetőség szerint felhasználva a jelenlegi kerékpárút szakaszokat. A K-NY-i irányú
kapcsolatot az Alagúton átvezetett, valamint a Csalogány utcán vezetett, településszerkezeti
jelentőségű kerékpáros infrastruktúra nyomvonalai fogják biztosítani.

Duna-parti Építési Szabályzat (DÉSZ)
Az Étv. szerint „a Duna-parti építési szabályzat az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a
fővárosi önkormányzat az országos településrendezési és építési követelményeknek megfelelően a
Duna főmedrével közvetlenül határos telkek és a Margitsziget területének felhasználásával és
beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a
telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket Duna-parti építési
szabályzatban állapítja meg."
A DÉSZ készítése a fővárosi önkormányzat döntése alapján 2014-ben kezdődött meg, mely a helyi
építési szabályzatokra vonatkozó rendelkezésekkel összhangban ütemezetten készül. Az I. kerület
törvényben meghatározott Duna-parti területeinek (3,81 ha) DÉSZ-e a X. ütem részeként a 38/2018.
(X. 30.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra.
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| Útburkotat
Kolonnalyás közlekedés (közúti vasút, vasút. HÉV)
KerókDa rút/kerékpársáv
~'j Hid/mütárgy
| P10 | Közterúleti parkoló féröhelyszáma
| Közhasználatú zöldfelület
| fcgyet. nem közhasználatú zöldfelület
Közhasználatú zöldfelületek értékelése
j~ <i-j

j ÉrtAkrtifisi röK7tAríilAt hAtára ón Rzáma
Erdőterület, egyéö ligetes terület
Facsoport
kiemelkedően értékes

ÍMÍMl me9hat3rozóan értékes
értékes
mérsékleten értékes

Fasor
kiemelkedően értékes
meghatározóan értékes
órtékes
mérsékelten értékes
invázins egyedek dominálta
Faegyed
|

#

| kiemelkedően értékes

|

#

| értékes

meghatározóan értékes

mérsékelten értékes
invázios faj

Közhasználatú zöldfelületek gyalogos burkolata
Egyéb zöldfelületek értékelése

|

1 Facsoport

|

| értékes facsoport
CjCCL) Fasor

|CCCC3| értékes fasor
|

O

| Faegyed

I

O

I értékes faegyed
J Épület
| Vizsgált terület határa
j Tervezési terület határa
j Telekhatár
j Közigazgatási terűiét határa
I Kérulethatár

20. ábra: DÉSZ környezetállapot vizsgálat részlete
Forrás: i. kerületi DÉSZ Megalapozó vizsgálat

A DÉSZ biztosítja a tervezési területen a part fejlődésének lehetőségét, valamint keretet szab a
tervezett fejlesztések megvalósításának. A DÉSZ alapján megvalósíthatóvá válik az I. kerület
partszakaszának jobb funkcionális kihasználtsága a terület jellegének megtartása mellett.
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„Azészaki

és

déli

kerülethatár

közötti

partszakaszon, illetve a kapcsolódó területeken
a tanulmány „Belvárosi Budai Duna-partok
fővárosi

struktúraterv"

összhangban,

6ATTHYANV

az

megvalósíthatók
közterületeken
SZ1LA6V10£7$0 t£R

©

javaslataival

alábbi
a

belül,

fejlesztések

már
ezért

kialakított
a

DÉSZ

nem

tartalmaz új közterületet érintő szabályozást:

Margit híd - Széchenyi lánchíd közötti szakasz
•

Széchenyi

lánchíd

és

Váralagút felújítása

a

a
Clark

Ádám tér átépítésével;

LÁNC Hl

•

felső rakparton önálló gyalogos
sétánylétrehozása;

•

99645

a Gyalogos Eligazító Rendszer
(GYERE)

fejlesztése,

kiterjesztése;
•
DÖBRENTEI TEE

az

alsó

rakpart

gyalogos

végigjárhatóságának
megteremtése

ERZSÉBET HJO

a

kerékpáros

infrastruktúrakialakításával
összefüggésben;
•

kikötő fejlesztés;

•

Fátyol utca felújítása, az az
Apród

rakpart álmenőlorgatm.

utca

-Attila

Döbrentei

tér -

Ybl

rakpart

tömbbelső

út

-

Miklós

komplex megüjflás

ó im

nrkpárút mc gl evő /1 cr

J

Rakparti csomópont.

*

meglévő/lerverelt

Í

FSsIlotl ko/tri
Iunkcióüővilés.leliiji1ác/
komplex megú|kás

teljes

utcahálózatának megújítása a
már

felújított

szakaszoknak

megfelelő arculatban;

21. ábra: A struktúraterv DÉSZ tervezési területét érintő
szakasza az I. kerület északi és déli határ között
Forrás: I. kerületi DÉSZ Alátámasztó javaslata

•

Fridrich Born rakpart Döbrentei
téri

csomópontjában

jobbra

kanyarodó sávépítése;
•

Döbrentei tér és környékének rehabilitációja és funkcionális bővítése (zajterhelésre
kevésbé érzékeny rekreációs funkciók telepítése);

•

rakparti fasor kiegészítése, fejlesztése.

Erzsébet híd - Szabadság híd közötti szakasz
•

Az Erzsébet hídon forgalomtechnikai eszközökkel kerékpáros infrastruktúra
kialakítása (forgalmi méretezés megfelelősége esetén a Buda felé tartó autóbusz sáv
megszüntetésével);

•

Döbrentei tér - Szent Gellért tér kerékpáros fejlesztés a gyalogosjárdákon
irányhelyes megosztással vagy a teljes közlekedési keresztmetszet átalakításával;

•

felső rakparton önálló gyalogos sétány létrehozása a kerékpárút áthelyezésének
függvényében;

46

BUDAVÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.

HELYEZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

•

a Gyalogos Eligazító Rendszer (GYERE) fejlesztése, kiterjesztése;

•

rakparti fasor kiegészítése, fejlesztése."

Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVÉSZ) és a szabályozási tervek (SZT)
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő Testülete által a 16/2000. (VNI.15.) Kt.

rendeletével elfogadott, többszörösen módosított Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) és a részeit képző
Övezeti tervlap (ÖT), Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat szövege (KVÉSZ), valamint
Szabályozási tervlapok, összesen 89 szelvény (KSZT) a kerület teljes egészére egységesen készültek.
A 2000 után készült szabályozási tervek a KÉSZ alaprendeletét módosították.

1.3 A település társadalma
1.3./1

Demográfia,
népesség,
nemzetiségi
összetétel,
foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség

képzettség,

Budapest I. kerülete mind területének nagysága (3,41 km2), mind pedig állandó népességszáma alapján
a legkisebb kerületek közé tartozik a fővárosban. Hasonlóan kisterületű, kis népességszámú, de sűrűn
lakott kerület a belső zónában az V., VI. és VII. kerület.
A kerület lakónépessége 1970 óta folyamatosan csökken, de ez 2001-től lelassult. (1. táblázat)
A 2011. évi népszámlálás adatok szerint a lakónépesség száma 24.158 fő volt, ami 2012-re 403 fővel
növekedett. (22. ábra) Népsűrűsége 7084,5 fő/km2 volt 2011-ben, ami több mint a kétszerese a
budapesti átlagnak: ezzel ugyan a főváros egyik legsűrűbben lakott kerülete, viszont ennél sűrűbben
lakottak a belső zóna kerületei (pl. VI., VII. kerület). A kerület lakónépessége 2001-2011 között
összesen

1.759 fővel

csökkent,

ami elsősorban az alacsony születésszámmal

magyarázható.

A népesedési helyzet legkedvezőtlenebb alakulása 2001-hez köthető a kerületben, azóta ugyan a
népességcsökkenés

mérséklődött,

mégis

a

budapesti

átlaghoz

képest

nagyobb

arányú

a

népességfogyás mértéke.

Budapest I. kerület

46631

41097

34778

Előző idó'pont arányában (%)

-

25914

24158

88,1

84,6

74,5

93,2

Pest megye

-

110,8

97,5

114,1

112,3

Budapest

-

102,9

97,9

88,2

97,3

Magyarország
104,0
96,9
98,3
1. táblázat: A település lakónépességének hosszabb távú trendjének vizsgálata

97,4

Forrás: KSH Népszámlálás 2011 alapján

Az I. kerületi népességszám az 1970-es évek eleji 46 ezer főről az 1980-as évek elejére 40 ezer főre
csökkent, majd 1990-ben 35 ezer fő, illetve a 2000-es évek elején 25 ezer fő alá csökkent.
A lakónépesség több mint 40 év óta tartó kitartó csökkenése a 2000-es évek elejétől visszaesett, és
lényegében 2003 óta stagnált. Sőt, az elmúlt egy-két évben enyhe növekedés volt tapasztalható.
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22. ábra: Lakónépesség alakulása (2000-2018)
Forrás: KSH

Az I. kerületben élő fiatalok (14 év alattiak) aránya 2000-től folyamatosan az országos és a fővárosi
átlag alatt volt (23. ábra). A 2000-es évek első felében 10% körül stagnált a 0-14 évesek aránya az
állandó népességen belül, azonban 2006-tól enyhén, de folyamatosan emelkedett a mutató értéke.
A fiatalkorúak aránya 11,6% volt 2012-ben, ami egy százalékpontos növekedést jelent 2000-hez képest.
(c) 2015 Lechner Nonprofit Kft. Készült a TelR-rel.
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10,4
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^ Magyarország

2004
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Budapest 01. kér.

23. ábra: Állandó népességen belül a 0-14 évesek aránya
Forrás: Lechner Nonprofit Kft

Az I. kerületben élő 60 év felettiek aránya általában 10 százalékponttal haladta meg a budapesti, illetve
több mint 10 százalékponttal a magyarországi átlagot a 2000-esévek elején.(24. ábra) 2003 óta az
országos és a fővárosi átlagérték nagyobb mértékben növekedett, és közben az I. kerületben regisztrált
idősek aránya 31-32% körül mozgott, vagyis a kerületi idős népesség részaránya már csak néhány
százalékponttal van a budapesti átlagszint felett. A 60-x évesek aránya az állandó népességen belül
31,8% volt az I. kerületben 2012-ben.
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(c) 2015 Lechner Nonprofit Kft. Készük a TelR-rel.
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24. ábra: Állandó népességen belül a 60-x évesek aránya (%)

Forrás: Lechner Nonprofit Kft
A fiatal- és az időskorúak egymáshoz viszonyított aránya alapján értelmezett öregségi mutató az I.
kerületben utal a helyi népesség elöregedésére (25. ábra). A kerületben regisztrált öregségi mutató
jelentős mértékben meghaladja az országos és a fővárosi átlagszintet, bár 2005-től folytonos
mérséklődése tapasztalható. Az öregségi mutató 317,3% volt 2005-ben, amely 274,5%-ra csökkent
2012-ben. Az öregségi mutató legmagasabb kerületi értéke 2002-ben volt (328,5%). Ugyan az öregségi
mutató az elmúlt 5-6 évben javult, ennek ellenére a kerületben élő idősek aránya több mint a
háromszorosa a fiatalkorúak arányának. Tehát az I. kerületben a népességcsökkenés mellett a másik
meghatározó demográfiai jelenség az elöregedés.
(c) 2015 Lechner Nonprofit Kft. Készük a TelR-rel.
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25. ábra: Öregségi mutató (száz 0-14 évesre jutó 60-x éve

Forrás: Lechner Nonprofit Kft

Az öregségi mutató csökkenése ellenére jól látható, hogy az elöregedést a fiatalabb népesség
beköltözése nem tudja ellensúlyozni. A 65 éves és idősebbek száma az elmúlt években nem csökkent,
a férfiak száma nagyobb mértékben nőtt, mint amennyivel az ugyanilyen korosztályú nők száma
csökkent.
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2015. év

25196

6086

3975

2111

2016. év

25219

6083

3951

2132

2017. év

25078

6108

3940

2168

2. táblázat: Idős lakónépesség alakulása
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

A népességfogyás és az elöregedés kedvezőtlen alakulása együttesen utal a természetes fogyás
jelenségére az I. kerületben (26. ábra). A természetes fogyás legmagasabb értéke (-14 ezrelék) 2000ben volt megfigyelhető. A 2000-es évek első felében a természetes fogyás mértéke kitartóan enyhült
és 2006-ra -5 ezrelékre csökkent. 2006 óta nagyobb részt -5 és -6 ezrelék közötti a természetes fogyás
I. kerületi alakulása, 2012-ben -5,9 ezrelék volt. A természetes fogyás jelentős mértékben meghaladta
a magyarországi és a budapesti átlagot, azonban az elmúlt 6-7 évben a kerületben tapasztalt
mérséklődése miatt már csak néhány százalékponttal van az országos és a fővárosi átlag felett. A
kerületre jellemző természetes fogyás abból adódik, hogy minden évben többen halnak meg, mint
ahányan születnek, vagyis az élveszületési arányszám elmarad a reprodukciós szinttől.
(c) 2015 Lechner Nonprofit Kft. Készült a TelR-rel.
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26. ábra: Természetes fogyás
Forrás: Lechner Nonprofit Kft

A vándorlási egyenleg I. kerületi alakulása 2007-től fordulatot vett: addig negatív volt, azóta pozitív
értéket mutat. (27. ábra) Ez azt jelenti, hogy 2000-2006 között több volt az elvándorló/kiköltöző,
viszont 2006 után több volt az odavándorló/beköltöző. A migráció mértéke 2006-2012 között
kismértékben, de folyamatosan növekedett, 2012-ben 4,4 ezrelék volt. Ez az érték a budapesti átlagnak
megfelel, de a 2007-től Budapesten is pozitívvá váló vándorlási egyenleg magasabb értékű volt, mint
az I. kerületben 2011-ig. Ugyanakkor 2007 előtt az I. kerületi negatív vándorlási egyenleg kisebb
mértékű volt a Budapesten regisztráltnál.

BUDAVÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.

HELYEZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

(c) 2015 Lechner Nonprofit Kft. Készült a TelR-rel.
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27. ábra: Vándorlási egyenleg alakulása
Forrás: Lechner Nonprofit Kft

A 2011. évi népszámlálás alapján a lakónépesség 2,8%-a vallotta magát a német nemzetiséghez
tartozónak az I. kerületben. (3. táblázat) Ezzel ők vannak a legtöbben a kerületben, a többi
megnevezett nemzetiség - pl. cigány, román, szlovák, orosz - részaránya 0,4% alatt van. Nemzetiségi
önkormányzatok a kerületben 2014-től: Budavári Bolgár, Görög, Német, Örmény, Roma, Szerb
Nemzetiségi Önkormányzat. Korábban működött a kerületben Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat is.
(Forrás: ITS 2015) A Budapesten élő cigány (romani, beás) etnikai kisebbséghez tartozó népesség
aránya 0,2% az I. kerületben. (28. ábra)

42

678

85

75

98

Pest megye

20719

30176

5649

7463

1833

Magyarország

315583

185696

35641

35208

13337

I. kerület

3. táblázat: Nemzetiség, anyanyelv vagy családban használt nyelv
Forrás: KSH Népszámlálás 2011 alapján

Az I. kerületi lakosság körében magasabb mind az érettségizettek, mind a diplomások aránya a
budapesti és az országos átlagnál. (4. táblázat) A 18 évesnél idősebb kerületi lakosságban a legalább
érettségizettek aránya 86%, míg a 25 évesnél idősebbek között az egyetemi, főiskolai oklevéllel
rendelkezőké pedig 55% (2011). Ezek az értékek jelentős mértékben meghaladják a budapesti és az
országos szintet. Az I. kerület lakossága tehát jól képzett, magas az iskolai végzettsége, sok köztük a
diplomás.
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28. ábra: A cigány (romani, beás) etnikai kisebbséghez tartozó népesség aránya (%)- 2011

Forrás: Lechner Nonprofit Kft

I. kerület

85,7

55,2

13,0

Budapest

69,9

34,1

11,6

Magyarország

49,0

19,0

10,2

4. táblázat: Iskolai végzettség alakulása (2011)

Forrás: Lechner Nonprofit Kft
A lakosság iskolai végzettsége magas, nagy a felsőfokú végzettségűek aránya. A kerületben a jövedelmi
helyzet az átlagos fővárosi adatoknál kedvezőbb. Az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban
foglalkoztatottak aránya 10 százalékos.
Összesen 5.797 családot regisztráltak az I. kerületben 2011-ben. (5. táblázat) A családszerkezet
kedvezőtlenebbül alakul a kerületben, mint Budapesten. Az I. kerületben a családok 57%-a gyermekes,
míg Budapesten 63%-a. A kerületi családok 43%-a gyermek nélküli, ez Budapesten 37%. Az I.
kerületben a gyermekes családok közel fele egyszülős, vagyis az egyik szülő egyedül neveli a
gyermeket/gyermekeket. Az egyszülős családok veszélyeztetettek a különböző szociális jellegű
problémák megjelenése által.
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I. kerület

1447

3307

2490

5797

Budapest

109764

284131

168774

452905

Magyarország

536614

1777740

935640

2713380

5. táblázat: Családszerkezet alakulása (2011)
Forrás: Népszámlálás, 2011

Az I. kerületben regisztrált munkanélküliek aránya egyike a legalacsonyabb értékeknek Budapesten.
(6. táblázat) A 2011. évi népszámlálási adatok alapján a munkanélküliek aránya 7,9% volt a kerületben,
a foglalkoztatottak és munkanélküliek együttesen 78%-át tették ki a 15-64 éves népességnek, valamint
a

foglalkoztatottak

aránya

72%

volt.

A

gazdasági

aktivitás

mutatói

alapján

az

I. kerület helyzete budapesti és országos viszonylatban is kedvezőnek mondható.

I. kerület

7,9

78,0

71,9

Budapest

10,4

72,7

65,1

Magyarország

12,6

64,8

56,6

6. táblázat: Gazdasági aktivitás alakulása (2011)
Forrás: Népszámlálás, 2011

nyilvántartott álláskeresők száma összesen

271,5

257

208

183,25

0,75

1

0

0,5

21-24 év

11

9,25

8

4,25

25-29 év

22,25

16,75

12,50

11

30-34 év

32

26,25

18,25

16

35-49 év

32

33,50

26,25

16,75

40-44 év

25

23,75

22,25

17

45-59 év

25,25

20

17,25

10,25

50-54 év

26,50

25,50

18,75

14

55-59 év

48,75

43,75

29,75

18,50

51

57,25

58,25

52,75

20 éves és fiatalabb

60 év feletti

7. táblázat: Nyilvántartott álláskeresők (2014-2017)
Forrás: Helyi Esélyegyenlőség Program 2019-2023
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2013

348

2

52

2014

271

1

33

2015

257

4

31

2016

208

1

19

2017

183

1

16

8. táblázat: Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint (2013-2017)
Forrás: Helyi Esélyegyenlőség Program 2019-2023

álláskeresők (fő)

398

415

362

280

242

237

178

155

álláskereső férfi (fő)

196

194

160

138

108

104

75

56

álláskereső nő (fő)

202

221

202

142

134

133

103

99

Közfoglalkoztatottak (fő)

28

Általános iskolai végzettségű álláskeresők (fő)

55

71

51

33

21

29

16

3

1

4

1

3

5

3

76

56

62

48

37

32

27

29

68

71

68

53

48

41

37

35

81

79

83

93

80

93

71

59

201

212

167

150

133

130

93

87

Általános iskolai végzettségnél kevesebbel
rendelkező álláskeresők (fő)
Főiskolai végzettségű álláskeresők (fő)
Egyetemi végzettséggel rendelkező álláskeresők
(fő)
1 éven túl álláskeresők (fő)
180 napon túli álláskeresők (fő)

13

9. táblázat: Álláskeresők (2010-2017)
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

A NAV SZJA 2012. évi adatai alapján megállapítható, hogy az egy adózóra jutó átlag havi jövedelem
209.559 forint volt az I. kerületben. (10. táblázat) A kerületi lakosok jövedelmi viszonyai tehát
kedvezőnek tekinthetők országos és budapesti viszonylatban. Budapesten a XII. kerületben élők
jövedelme a legmagasabb, de az I. kerület a legjobb helyzetűek között van.

I. kerület

209 559

160,5

Budapest

173 780

127,1

Magyarország

130564

100

10. táblázat: Jövedelmi viszonyok (2012)
Forrás: NAV SZJA adatok 2012 alapján saját számítás
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A 2011. évi népszámlálási adatok városrészenkénti megoszlása árnyaltabb képet ad az I. kerület
népességének társadalmi-gazdasági helyzetéről. (11. táblázat) Legnagyobb népességszámmal a
Krisztinaváros és a Víziváros, míg legkevesebbel a Tabán rendelkezik. Az időskorú népesség legnagyobb
arányban (közel 40%ban) a Gellérthegyen él. Minden városrészben kb. 10% a fiatalkorúak aránya. A
15-59 év közöttiek legkisebb része (50%-a) a Gellérthegyen él, a többi kerületrészben arányuk 57-58%.
A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
legmagasabb értéke (3,7%) a Tabánban, legkisebb értéke pedig a Gellérthegyen (1,9%) figyelhető meg.
A Tabánban és a Vízivárosban a legalacsonyabb a diplomások aránya (53-54%), a többi kerületrészben
ez a mutató 55-56% körül mozog. A Tabán kisebb mértékben kedvezőtlenebb helyzete a többi
kerületrészhez képest tapasztalható a munkanélküliek és a tartós munkanélküliek magasabb
arányában is. A legtöbb lakás a Krisztinavárosban és a Vízivárosban van. Az alacsony komfortfokozatú
lakások magasabba aránya is ezekben a városrészben, valamint a Tabánban figyelhető meg. (11.
táblázat)

Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek
aránya
Lakónépességen

belül

15-59

évesek aránya
Lakónépességen belül 60-X évesek
aránya
Legfeljebb

általános

24158

1563

11037

1005

2164

8364

10,2

9,7

10,5

10,1

9,9

10,2

57,0

50,6

56,7

56,3

58,8

58,0

32,8

39,7

32,8

33,5

31,3

31,8

3,2

1,9

3,3

3,7

2,5

3,3

55,2

56,1

56,2

52,9

56,4

53,8

16972

1049

7550

776

1325

6272

3,6

1,6

4,1

4,0

2,4

3,6

29,2

31,9

28,6

30,2

30,0

28,9

2,1

1,5

2,2

2,3

1,6

2,1

iskolai

végzettséggel rendelkezők aránya
az aktív korúakon (15-59 évesek)
belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves
és idősebbek arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások
aránya
Rendszeres

munkajövedelemmel

nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül
Legfeljebb

általános

végzettséggel
rendszeres

iskolai

rendelkezők

és

munkajövedelemmel

nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül
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Foglalkoztatottak aránya a 15-64
éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya
Állandó

népesség

mutató

a

állítható

száma

település

elő,

-

67,4

65,1

67,9

65,6

66,5

68,0

38,7

44,6

38,5

43,2

33,5

38,7

9,4

8,5

9,0

11,9

12,1

9,1

50,2

56,6

50,0

50,6

48,5

49,6

7,9

5,9

7,8

9,9

8,1

7,8

4,6

3,4

4,6

6,3

4,0

4,5

2,9

1,5

3,4

3,2

2,2

2,7

20,9

10,1

21,2

16,3

26,8

21,5

a

egészére

szegregátumokra

23729

nem
Alacsony presztízsű foglalkoztatási
csoportokban

foglalkoztatottak

aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség
aránya lakónépességen belül
Munkanélküliek

aránya

(munkanélküliségi ráta)
Tartós

munkanélküliek

(legalább

360

aránya
napos

munkanélküliek aránya)
A komfort nélküli, félkomfortos és
szükséglakások aránya a lakott
lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott
lakásokon belül

* Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (25 fő) adatait
11. táblázat: Budapest I. kerület városrész adatok (2011)

Forrás: Népszámlálás, 2011
Az előzőekben bemutatott táblázatból kiolvasható, hogy a kerület öt városrésze szignifikáns
eltéréseket nem mutat szociológiai és gazdasági vetületben, szegregált, társadalmilag leszakadt
városrészek nincsenek. A kerület közel 17 ezer lakásának kb. 9%-a kerületi Önkormányzat tulajdonában
van, ezek területileg a Várban és a Vízivárosban koncentrálódnak.
Az életminőség alakulásának fontos információhordozója a kerületi lakásállomány, valamint a
kerületben található lakások összetétele, minősége. A kerületi lakásállományt 16.973db lakás alkotja
(2012). Ezzel a nagyságrenddel az I. kerület inkább a kisebb lakásállománnyal rendelkező kerületek
közé sorolható Budapesten. Az ezer lakosra jutó lakások száma meghaladja az országos és a fővárosi
átlagot, ami abból adódik, hogy a kis alapterületű kerületben viszonylag sokan élnek, nagy a
népsűrűség. Az épített lakások aránya az éves lakásállományban 1% alatti értékkel bírt 2000 óta, amely
jelentős módon eltért a budapesti magasabb átlagszinttől. Az alacsony komfortfokozatú lakások félkomfortos,

komfort

nélküli,

szükséglakás

-

aránya

3,6%

volt

a

kerületben

2011-ben.

A kerületben lévő lakásállomány többsége nagy értékű: az épületek egy része védettséget élvez, vagy
eleve kiemelkedő építészeti értéket képvisel. A teljes lakásállomány kb. 9%-a önkormányzati
tulajdonban van, amely főként a Várban és a Vízivárosban koncentrálódik.

(Forrás: ITS 2015)
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A zöldfelületek, a természeti értékek, illetve a kikapcsolódásra alkalmas városi zöldterületek megléte
jelentős mértékben növeli az élhető város feltételeinek javítását, egyben az életminőség objektíven is
értelmezhető mérőszámai. A kis alapterület ellenére rendkívül jó adottságokkal bír az I. kerület
egyrészt a meglévő közparkok, zöld közterek, fasorok, másrészt a nagy összefüggő, részben
természetvédelem alatt álló zöldterületek miatt. Az egy főre jutó zöldfelület nagysága 3,7 m2. Az egy
főre jutó parkterület az I. kerületben több mint a duplája a budapesti átlagnak. Nagyobb kiterjedésű
zöldterület, parksáv található a Krisztina körút - Attila út vonalában (pl. Tabán, Vérmező, Horváthkert), a várfal körüli lejtőn, a Gellérthegyen, a Naphegyen, a Duna-parti fásított sétány. Két fővárosi
jelentőségű meleg vizű karsztvízforrás-csoport is itt helyezkedik el: a Rudas és a Rácz gyógyfürdő
forrásai.

B-6

ivás, fürdés

B-5

Ivás, fürdés

B-4

ivás, fürdés

Rác Nagy Forrás

fürdés
12. táblázat: Gyógyvizes kutak

Forrás: BFKH nyilvántartás
Fővárosi jelentőségű védett természeti érték a Bécsi kapu tér 8. szám alatti szőlőtőke és a Mészáros
utca - Pálya utca sarkán álló vadgesztenyefa csoport. (Forrás: IVS 2009) A Budai Vár alatti 4 km hosszú
üreg- és barlangrendszer természetes úton alakult ki, ám a történelem folyamán az emberi
tevékenységek folyamatosan formálták,

különböző módon vették igénybe és

hasznosították.

A kerületben több mint 20 játszótér van, amelyek inkább kisebb alapterületűek.
A kerület közintézményei célul tűzték ki, hogy minden eszközzel és lehetőséggel támogatják a
fogyatékkal élők közösségi integrálását. Már minden óvodában tudják fogadni az enyhén fogyatékos
gyermekeket. A Helyi Esélyegyenlőségi Programban (2013) kiemelt feladat a fogyatékossággal élők
társadalmi integrációját, foglalkoztatási és érvényesülési lehetőségeit minél szélesebb körben
megvalósítani, megteremteni. A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre az
I. kerületre vonatkozó értékelhető statisztikai adatok, amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a
fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről. A Budapesti Mozgáskorlátozottak
Egyesületének

I.

kerületi

szervezete,

mint

civil

szervezet

segítik

a

kerületben

élő

mozgáskorlátozottakat.
A kerületben élő szenvedélybetegek sokrétű támogatását, segítését egy civil szervezet, a „Fogadó"
Pszichoszociális Szolgálat végzi.
db

Összkomfortos

Komfortos

Félkomfortos

Komfort nélküli

Szükség

Ebből Üres

2013

1493

556

874

40

17

6

82

2014

1485

556

868

38

17

6

75

2015

1457

545

857

34

15

6

76

2016

1444

534

856

33

15

6

60

2017

1437

534

846

33

15

6

3

2018

1437

534

848

32

15

6

2

13. táblázat: Szociális lakásállomány (2013-2018)

Forrás: Helyi Esélyegyenlőség Program 2019-2023
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1.3./2

Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok

A KSH adatszolgáltatása alapján megállapítható, hogy Budapest I. kerületében nem található
szegregátum, vagyis nincs olyan kerületrész, ahol a szegregációs mutató 15% feletti lenne. (29. ábra)
A kerület 2009. évi IVS-ben sem
volt

a

Központi

Hivatal

adatai

megnevezett
amely

Statisztikai
alapján

olyan

megfelelt

tényleges

terület,
volna

a

szegregátum

feltételeinek.

(Forrás: IVS 2009)
A korábbi IVS ugyan megjelölt
egy területet

(Magyar

Szeretetszolgálat
Háza tömb
ahol

76

történt),

Máltai

Gondviselés

nagyságú épülete,

rászoruló
de

ez

gondozása
az

épület

funkciója miatt nem tekinthető
valódi szegregátumnak.
29. ábra Budapest I. kerület szegregátum áttekintő

Forrás: KSH adatszolgáltatás

Veszélyeztetettség elkerülésére vonatkozó intézkedések
Budapest I. kerület 2015. évi ITS-e a KSH adatok alapján megállapította, hogy a kerületben nincs
szegregátum, így az IVS-ben szereplő Anti-szegregációs Terv elsősorban a megelőzésre koncentrált.
(Forrás: ITS 2015) Legfontosabb célként a jövőbeli társadalmi leszakadás és szociális elszigetelődés
megakadályozása jelent meg. A célok és tervek a kerület egészére vonatkozóan jelentek meg, így nem
tettek különbséget a kerületrészek között.
A bérlakás-állomány - a kerületi teljes lakásállomány kb. 9%-a - veszélyeztetettségének megelőzésére
az Önkormányzat a korábbi IVS-ben célul tűzte ki, hogy ezt az értékes, részben védettség alatt álló
lakásvagyont nem értékesíti. Ezt a célt és tervet az elmúlt években az Önkormányzat megvalósította,
elsősorban az építészeti értékek megóvása érdekében.
A szegregáció elkerülésében a 2009-es IVS az időskorú népességre, a szociálisan rászorulókra,
a fogyatékkal élőkre, a nemzetiségekre és a hajléktalanokra koncentrált. Az azóta eltelt időszakban az
Önkormányzat az egészségügyi alapellátás és a szociális ellátás intézményi infrastruktúrájának
megújításával, részben a szolgáltatások bővítésével, részben a részben pedig azok civil szervezetekkel
történő fenntartásával, részben pedig a szociális támogatás kiterjesztésével hatékonyan kezelte a
szegregáció megelőzését. Néhány példa a megelőző célú tervek teljesülésére:
A Maros utcai szakrendelő felújítása folyamatos, a Roham utcában pedig új fogászati rendelő jött létre.
A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos a kerületben. A szociális
támogatások jogosultsági kritériuma megváltozott, részben a válság társadalmi következményeinek
kezelése érdekében is. A civil szervezetek és a nemzetiségi önkormányzatok bevonása a kerület életébe
sikeres, amely erős lokálpatriotizmussal párosul. 2012-ben TÁMOP-támogatás keretében a kismamák
munkaerő-piaci integrációját segítő képzés valósult meg a kerületben.
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1.3./3

Települési identitást erősítő tényezők

Az I. kerület földrajzi adottságaiból fakadó sokszínűsége és annak megőrzése érdekében a helyi
identitástudat erősítése elsősorban a hagyományok őrzésén és a lokálpatriotizmus fenntartásán
alapszik. A kerület életében fontos szerephez jutnak a civil szervezetek, a helyi médiák, a turisztikai
nevezetességek, a kulturális programok, a testvérvárosi kapcsolatok.
Az I. kerületben élénk a kulturális élet, de ennek legnagyobb része turisztikai attrakció, amely a világ
minden tájáról érkezők számára nyújtanak kikapcsolódást, szórakozást az év egészében. A települési
identitást erősítő tényezők között tehát azokat a kulturális programokat, intézményeket kell kiemelni,
amelyek elsősorban a helyi hagyományőrzésre és közösségépítésre épülnek, és a helyieket szólítják
meg még úgyis, ha szélesebb látogatóközönségre tartanak számot. Ezt a célt szolgáló fontosabb állandó
létesítmények például a Budavári Művelődési Ház, valamint a rendszeres programok például a Márai
Szalon, a gyermeknapi programok, a komolyzenei koncertek, a Czakó utcai Nyárbúcsúztató Bál stb.
Budavári Önkormányzat testvérvárosi kapcsolatait elsősorban a közép-európai országok fővárosaivalazok belvárosi kerületeivel -, valamint a határon túli magyar városokkal alakította ki. Cél megerősíteni
és elmélyíteni a városok közti baráti kapcsolatot a kultúra, sport, oktatás, idegenforgalom, városi
területtervezés, kerületi hivatalok és önkormányzatok tevékenysége, valamint az Európai Unióhoz és
más

európai

és

világszervezethez

kapcsolódó

lehetséges

együttműködés

útján.

A

kerület

testvérvárosai a következők:Bécs I. kerülete (Ausztria), Capestrano (Olaszország), Carouge (Svájc),
Lendva (Szlovénia), Marlow (Egyesült Királyság, Anglia), Prága I. kerülete (Csehország), Pozsony I.
kerülete (Szlovákia),

Regensburg (Németország), Székelyudvarhely (Románia), Zenta

(Szerbia),

Munkács (Ukrajna), Varsó belvárosi kerülete - Sródmiescie (Lengyelország).
Az I. kerületben a helyi sajtó és média több kiadvánnyal és egyéb megjelenési formával van jelen hosszú
évek óta, amelyekkel nemcsak a folyamatos lakossági tájékoztatást valósítják meg, hanem elősegítik a
kerülethez való kötődés elmélyülését és az egységes identitástudat megerősödését, fennmaradását.
1999 óta az összes Önkormányzati Beszámoló nyilvánosan elérhető a kerület hivatalos honlapján: ezek
olyan kiadványok, amelyek tartalmazzák az adott évi kerületi eseményeket. A lakossági fórumokról
készült Tájékoztató kiadványok mindenki számára könnyen elérhetők az interneten. (Forrás:
www.budavar.hu). A Várnegyed c. kerületi újság havonta kétszer jelenik meg, nyomtatottan és
elektronikusan (Várnegyed Online) is hozzáférhető a helyiek számára, és a kerület életével kapcsolatos
fontos tudnivalókról tájékoztat. 2007 óta évente egy-két alkalommal megjelenő kulturális kiadványok
a kerület történelmének kulturális vonatkozásait dolgozza fel könyv vagy film formátumban. A kerületi
facebook

közösség

az

interaktív

kapcsolattartást

teszi

lehetővé.

(Forrás: http://www.facebook.com/Lkerulet)
Az I. kerület a főváros egyik leglátogatottabb idegenforgalmi és kulturális célterülete. Történelmi
épületegységei önmagukban is sok külföldi és hazai turistát vonzanak, de az itt található múzeumok,
könyvtárak, színházak nemcsak az ide látogatóknak, hanem a helyi lakosoknak is számtalan kulturális
lehetőséget biztosítanak. A turizmus a kerület épített (Világörökség részei: Budai vár, beépült Dunapart) és természeti(Várlejtő, Gellérthegy, Tabán, Krisztinaváros) értékeire épül. A helyi identitástudat
erősítésében arra kell törekedni, hogy az idegenforgalom és az abból eredő környezeti terhelés ne
akadályozza az élhető környezet feltételrendszerének fennmaradását, és ne legyen a lakónépesség
számára a kerületből való elvándorlás kiváltó oka. A helyi identitást erősítő tényezők között
hangsúlyozni kell a fenntartható turizmus hosszú távú megvalósításának célkitűzését.
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Az I. kerületben a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak, és a helyi lakosság nagy számban
vesz részt a civil szervezetek programjain. (Forrás: www.budavar.hu) Az Önkormányzat pályázati úton
támogatja a szervezeteket, azok rendezvényeit, illetve karitatív tevékenységeit. Közel 40 civil szervezet
létezik az I. kerületben. Jelentősebb civil szervezetek a kerületben: Budai Polgári Casino Egyesület,
Budapest I. kerület Budavári Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó és Egészségvédő Egyesület, Budavári Lakosok
Szövetsége, Haypál Alapítvány, Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány, Lánchíd Kör Egyesület, Tabán
Társaság Egyesület, Tabánért Alapítvány, Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület,
Várbarátok

Köre

Közhasznú

Egyesület,

Nagycsaládosok

Országos

Egyesülete,

Budapesti

Mozgáskorlátozottak Egyesületének I. kerületi szervezete stb. Civil programok a kerületben, amelyeket
általában a Czakó utcában szerveznek: Budavári Lakosok Gulyáspartija, Lecsófesztivál.
Az I. kerület sportélete szintén a helyi identitástudat egyik erősítő tényezője. A Czakó utcai Sport- és
Szabadidőközpont a kerület sportéletének fő színhelye. Rendszeresek a tavaszi és őszi sportnapok,ahol
nagy létszámban jelennek meg a kerület lakosai: pl. a Tavaszköszöntő Sportnap, az őszi Lengyel-Magyar
Sportnap, Machos Ferenc futballtorna, a Rendvédelmi Sportnap, Polgári Védelem Napja stb. A Krisztina
körút mentén fővárosi fenntartású teniszpályák kínálnak sportolási lehetőséget a kerületben. Immár
hagyomány, hogy május végén egyházi labdarúgó-bajnokságot rendeznek a kerületi sportközpontban.
A kerületkártya program nagyban hozzájárul az identitástudat erősítéséhez. A rendszer több
kedvezményt is biztosít a kerület lakosai számára. A rendszert már kártyaolvasóval és mobiltelefonos
alkalmazással is lehet működtetni. (Forrás: 2018-as közmeghallgatás)
A kerület több szórakoztató rendezvényt is szervez Budapest lakosainak és az ide látogatóknak:
•

Beethoven Budán Fesztivál - május,

•

a Magyar Könyv és a Magyar Nyelv Ünnepe a Budai Várban - általában szeptember
eleje,

•

nyárbúcsúztató Bál - augusztus vége,

•

Buda Eliberata - augusztus utolsó hétvégéje,

•

gyereknapi rendezvény - május utolsó hétvégéje,

•

szüreti felvonulás - szeptember,

•
adventi koncertek - december.
(Forrás: http://www.budavar.hu/fesztivalok-hagyomanyos-rendezvenyek)
A közbiztonság fenntartása kiemelt fontosságú az I kerület számára, mert nagyszámú turista
tartózkodik a kerület különböző részeiben, hisz a helyi látnivalók szinte egész évben ide vonzzák a
látogatókat. A közbiztonság magas szintű megvalósítása egyben az életminőség mérőfoka is, és ha az
itt élők biztonságban érzik magukat, akkor az egyben a helyi identitástudat erősödésével is együtt jár.
Cél a közvetlen társadalmi és intézményi kapcsolatok elmélyítése, a lakosság és a rendőrség közötti
párbeszéd fenntartása, valamint a közterületi jelenlét még hatékonyabbá tétele, illetve a megelőzés
érdekében az I. kerületben a választási körzeteknek megfelelően tíz körzeti megbízotthoz fordulhatnak
a

polgárok

(Várnegyed).

Ezen

kívül

működik

egy

civil

szervezet

is

a

kerületben,

a Budavári Polgárőr.
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség II. kerületi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Budavári Katasztrófavédelmi Örse elsődlegesen az I., II., XII. kerület
tűzoltási és műszaki mentési feladatait látja el. Az Örs több gyakorlatot is szervez az ott dolgozóknak
(pl.: alpintechnikai tanfolyam). Polgárvédelemi feladatok:
•

Melegedőhelyek ellenőrzése, nyilvántartás készítése;

•

Rendszeres tájékoztatás a CO veszélyeiről, karácsonyfatüzek veszélyéről;

60

BUDAVÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.

HELYEZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

•

Katasztrófavédelmi ifjúsági versenyre való felkészítés;

•

Éves kockázatbecslés;

•

Hirtelen lehulló nagy csapadék által veszélyeztetett területek ellenőrzése;

•

Polgári védelmi szervezet feltöltésére intézkedések, eszközök ellenőrzése;

•

11 db sziréna telepítése;

•

Szúnyoggyérítés ellenőrzése;

•

HVB gyakorlatok;

•
Tűzriadó terv a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban.
(Forrás: előterjesztés-Budapest I. kerület Budavár Önkormányzat Képviselő-testületének, katasztrófavédelmi tevékenységgel
kapcsolatos beszámoló)
A rendészeti és bűnügyi eredményesség az elmúlt évek legkiemelkedőbb számait mutatja. Az itt élő
emberek biztonságban érzik magukat. A közterületi bűncselekmények száma folyamatosan csökken. A
Déli-pályaudvaron a rendőri jelenlét állandó. A kapitányság az otthontalanok és a rászorulók
segítésében élen jár (a hideg időszakban nem történt kihűléses haláleset az I. kerületben).
Nagy segítség az Önkormányzattól a túlszolgálat finanszírozása. Az I. kerület Budapest egyik legkisebb
kiterjedésű kerülete, területe 3,41 km2, lakosok lélekszáma közel 26.000 fő. Budavár sajátossága a
kiemelt turisztikai érintettségen túl, a kiemelt állami- és egyházi protokoll eseményekkel kapcsolatos
rendezvények biztosítása. A Bíboros és a Sándor Palota kiemelt objektumnak számítanak, de nagy
hangsúlyt fektetnek az itt található külföldi nagykövetségekre is.
2017-ben a regisztrált bűncselekmények száma 19,6%-kal csökkent. A közterületen elkövetett
bűncselekmények

száma

8,6%-ot

csökkent.

A

közterületen

elkövetett

kiemelten

kezelt

bűncselekmények száma 21,8%-os csökkenést eredményezett. A kerületben regisztrált kiemelten
kezelt bűncselekmények száma 13,3%-os csökkenésen esett át. 22,4%-os csökkenés figyelhető meg a
lopások

számának

alakulásában,

a

lakásbetörések

száma

szintén

csökkent

(93-ról

61-re).

A személygépkocsi lopás 38-ról 35-re, a gépjármű-feltörés 60-ról 24-re csökkent.
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30. ábra Budapest I. kerület regisztrált bűncselekményeinek száma
Forrás: előterjesztés-Budapest I. kerület Budavár Önkormányzat Képviselő-testületének, BRFKI. kerületi Rendőrkapitányság
2017. évi munkájáról
Az összes rendőri eljárásban regisztrált nyomozásról elmondható, hogy 2017-ben 2016-hoz képest
36,1%-ról 44,2%-ra emelkedett. A nyomozás eredményességi mutató szintén emelkedett.
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A szabálysértések miatt tett feljelentések száma 2016-os 573-as számról 1080-ra emelkedett.
Az intézkedési aktivitás emelkedő tendenciát mutat, mely visszavezethető a létszámbővülésre és az
átgondolt vezetői stratégiára.
A kerület traffipax berendezéssel nem rendelkezik. Az ittas vezetéssel kapcsolatos balesetek száma
pedig elenyésző volt.
A kerületben 2017-ben 21 térfigyelő kamera volt.
A kerületi oktatási intézmények tájékoztatása szerint az iskolákban kábítószer probléma nincs.

(Forrás: előterjesztés-Budapest I. kerület Budavár Önkormányzat Képviselő-testületének, BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság
2017. évi munkájáról)

1.4 A település humán infrastruktúrája
1.4./1

Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.)

A humán közszolgáltatásokhoz tartozik az egészségügyi és a szociális ellátás, az oktatás, valamint a
kultúra és a sport.

Egészségügy
Az I. kerület egészségügyi ellátása az alapellátási és a járóbeteg-szakellátási szinten biztosított.
Azonban a járóbeteg-ellátás intézménye nem a kerületben, hanem a szomszédos XII. kerületben
található,

a

Maros

utcában

(Budavári

Önkormányzat

Egészségügyi

Szolgálata

Szakorvosi

Rendelőintézet). A szakrendelő magas színvonalon látja el a betegek gyógyítását, a folyamatos
felújításról az önkormányzat is gondoskodik. Ennek eredményeként fokozatosan megújul az épület és
az eszközpark is. Jelenleg állami és önkormányzati források bevonásával zajlik a szakrendelő bővítése,
a korábbi alagsori részben kényelmes vérvételi helyiségeket és betegvárót alakítanak ki. Az
egészségügyi alapellátás minden szolgáltatása jelen van a kerületben. A felnőtt háziorvosi rendelők
száma 4 db, míg a gyermek háziorvosi rendelőkből 2 db található a kerületben. A felnőttorvosi
sürgősségi orvosi ügyeletet és a gyermekorvosi ügyeletet egyaránt a FŐNIX SOS Rt. látja el a
kerületben, míg az éjszakai és munkaszüneti ügyeletek elérhetők a XII. kerület Beethoven utcában. Az
egészségügyi alapellátást az alapszintű felnőtt- és a gyermekfogászat, illetve a védőnői szolgálat (ACSI)
képviseli még egy-egy rendelővel a kerületben, valamint a kerületi iskolákban az iskola- és ifjúság orvosi
ellátás van jelen.
Az Önkormányzat vezetése együttműködési és támogatási szerződést kötött a Budapesti Szent Ferenc
Kórházzal. A megállapodás értelmében az I. kerületben élők számára is biztosít a kórház kardiológiai és
belgyógyászati-diabetológiai ellátást, a kórház szabad kapacitásának terhére családorvosi vagy
szakorvosi beutalóval pedig az egyházi kórház fekvőosztályait és járóbeteg-ellátását is igénybe vehetik.
Az együttműködés részeként rendszeres szűrővizsgálatokat és otthonápolási képzéseket is tart a
kórház a kerületieknek. A Budapesti Szent Ferenc Kórház új épületszárnyát 2019 májusában adták át.
Az Önkormányzat ötmillió forinttal támogatta a kórházat, amelyből defibrillátorokat és hordozható
EKG-készüléket vásároltak. (Forrás: 2018-as beszámoló) 2019-ben az Önkormányzat felújította a Mikó
utcai gyermekorvosi rendelőt (150 mFt), valamint 50 mFt-tal járult hozzá a Maros utcai szakrendelő
bővítéséhez.
NEM ISKOLÁS KORUAKAT
EVSZAM

VÉDŐNŐI ÁLLÁSHELYEK SZAMA

ISKOLAI VÉDŐNŐK SZÁMA

ELLÁTÓ VÉDŐNŐK SZÁMA
(0-3 ÉS 0-6 ÉVES)
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2014

12

5

7

2015

12

5

7

2016

12

5

7

2017

13

5

8

2018

13

5

8

14. táblázat: Védőnői álláshelyek száma
Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2023
2018. március 23-án új központi háziorvosi ügyeleti rendelőt adtak át a Városmajor utca 33. szám alatt.
A rendelő a hét minden napján fogadja az I. és a XII. kerületi betegeket. (2018-as beszámoló)
A

Budavári

Szolgálata
1997-ben

a

Önkormányzat
Szakorvosi

hozta

egészségügyi

létre,

Egészségügyi

Rendelőintézetet
majd

alapellátási

a

kötelező

mellett

saját

kezelésbe vette a Maros utcai alatti Szakorvosi
Rendelőintézetet is. Az I. kerület 1992-től a XII.
kerülettel

közösen

működteti

a

felnőtt

ügyeleti ellátást. A gyermekorvosi ügyelet

r-t

telephelye a Szent János Kórház területén van.

^
22

WBUBImfsM
M902

J4Q3

A felnőtt lakosságot 15 háziorvos látja el,

**

^

UHU

139&5

\\
25.

jelmagyarazat
SS'.2-1 20SS
1 209.8-1 311 6
1 31 1.6-1 433.7

közülük csak egy közalkalmazott, a többi

am
(Q2C

ítkozási éve

301,?

„

_

V

.TK Nonprofit Kft Készült a TtíR-reL°%*,aSÍ^^^^

7-'s™ 1
579 ,', 7I2-9

vállalkozó háziorvos. Az egy háziorvosra és egy
. ábra: Egy házi- és házi gyermekorvosra jutó lakosok

házi gyermekorvosra jutó lakosok száma 100

száma (fő)
Forrás: Lechner Nonprofit Kft

fővel

növekedett 2000-2012 között (960 főről 1.068 főre). Az I. kerület azok közé a kerületek közé tartozik
Budapesten, ahol a háziorvosok kevésbé túlterheltek, az átlagos praxisnagyság az EU-ajánlásnak
megfelelően 1.200 fő alatti. A háziorvosi praxispopuláció nagysága alapján az I. kerülethez hasonló
helyzetű az V., VI., VII. és XII. kerület (31. ábra).
A kerületi védőnői szolgálatot 5 iskola és 5 védőnő látja el. (Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program
2019-2023). A kerületben a gyermek- és iskolafogászati ellátást az Attila úti, a felnőtt fogorvosi ellátást
a Roham utcai rendelő látja el. Ezen felül a kerületben számos magán fogorvosi rendelő üzemel.
Az iskola-egészségügyi szolgálat a kerületben működő állami, egyházi és egyéb fenntartású iskolák
tanulóiról gondoskodik (összesen kb. 4.000 főről). A kerületben a területi ellátást végző védőnők szoros
együttműködésben vannak az ifjúsági orvosokkal, iskolavédőnőkkel, gyermekorvosokkal és az óvodai,
bölcsődei védőnőkkel.
A járóbeteg-szakorvosi ellátás nagymértékben alkalmazkodott a kerület idősödő népessége krónikus
betegségeinek (pl. magas vérnyomás, szív- és érrendszeri, ill. mozgásszervi betegségek) kezeléséhez. A
szakrendelőben a legfontosabb szakrendelések megtalálhatóak, pl. belgyógyászat, laboratórium,
sebészet, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, ultrahang-diagnosztika, fül-orr, gégészet, röntgen, ortopédia,
fizikoterápia, gyógytorna, neurológia stb. (Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2023)
Az I. kerületben nincs kórház és egyéb fekvőbeteg-ellátó intézmény. A fekvőbeteg szakellátást
szakmacsoportonként a szomszédos kerületekben található kórházak (pl. XII. kerület Szent János
Kórház) és a belvárosban lévő egyetemi klinikák látják el.
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A Budavári Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a kerületi egészségügyi szolgáltatás fejlesztésére és
korszerűsítésére. Egyrészt a Maros utcai szakrendelő fejlesztésre minden évben jelentős összegeket
fordít, másrészt a 2000-es évek közepétől kezdődően megújította a meglévő intézményeket, valamint
újakat hozott létre (pl. Zsolt utcai háziorvosi rendelő), harmadrészt új fogászati centrumot alakított ki
a Roham utcában. A Roham utcai fogászati rendelőlétrehozása mintegy 60 millió forintba került: 200
m2-en

3

fogászati

rendelő

és

egy

röntgen

várja

a

betegeket.

Az intézmény akadálymentesítése során a mozgássérültek számára rámpa épült, illetve a közelben 2
mozgássérült

parkoló

került

kialakításra

úgy,

hogy

az

utca

kereszteződéseiben

a

padkát

lesüllyesztették.
A Budavári Szolgáltatási Központ fejlesztő és rehabilitációs, alapvető ellátáshoz való hozzáférést
biztosít.

Budavári egészségkártya
Az Önkormányzat a Budavári Egészségkártyán keresztül gyógyszer-támogatást biztosít azoknak a
rászorulóknak, akik közgyógyellátásra nem jogosultak, de egészségi állapotuk, diagnosztizált krónikus
betegségük miatt rendszeres gyógyszerszedésre szorulnak. A gyógyszertámogatás mértéke havi 6000
forint, amelyet az Önkormányzat természetben, a Budavári Egészségkártya keretében nyújt. A kártya
valamennyi kerületi gyógyszertárban, valamint a kerület határán lévő nagyobb gyógyszertárakban
használható

gyógyszerek

és

gyógyászati

segédeszköznek

minősülő

termékek

vásárlására.

A

jövedelemhatárokat itt is jelentősen emeltük: az egyedül élők esetén az egy főre eső jövedelem 99.750
Ft, a családban élőknél 85.500 Ft, míg a 80 év felettiek esetén 114.000 Ft. A 2018. évben 197 fő
igényelte a kártyát.

Szociális ellátás
Az I. kerületben a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ látja el a gyermekjóléti
alapellátások egészét és a szociális alapellátások jelentős részét. A Központon belül két ellátó egység
működik (Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2023):
1. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai: családsegítés, gyermekjóléti ellátás, pszichiátriai
betegek közösségi ellátása, alternatív napközbeni ellátás.
2. Gondozási Központ feladatai: házi segítségnyújtás, étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
A Szolgáltatási Központ speciális feladatként közművelődési feladatot is ellát, könyvtárszolgáltatás
nyújtással. A Szolgáltatási Központ székhelye az Attila utcában van, telephelyei pedig a Hattyú utcában,
Fő utcában, Roham utcában és az Országház utcában találhatók.
Folyamatosan csökken az étkeztetést igénybevevők száma 2007 óta a kerületben: 2015-ben 44.107
adag meleg étel kiosztása történt meg az év folyamán. A házi segítségnyújtás (pl. szociális ügyintézés,
háztartás vezetése, fürdetés, mentális gondozás, betegellátás, személyszállítás stb.) 1971-ben
szerveződött meg az I. kerületben: 2017-ben 12 szociálisgondozó, 1 vezető gondozó, 1 szociális
asszisztens és

1 gépkocsivezető biztosította a feladat ellátását.

Megfigyelhető,

hogy a házi

segítségnyújtásban regisztrálható látogatások száma és a gondozási idő fokozatosan csökken az I.
kerületben, ennek fő okai: kliensek száma csökkent, gondozási díj összege növekedett, inkább télen
veszik igénybe a szolgáltatásokat. Az inaktív korú

népességen

belül az idősek,

pszichiátriai

megbetegedéssel küzdőkés a fogyatékossággal élők biztonságérzetének növelése és a krízishelyzetek
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elkerülése érdekében 2004-től

a

Budavári

Önkormányzat kialakította a jelzőrendszeres

házi

segítségnyújtást.

(Forrás: Budavár Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata 2017)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

114

116

115

111

114

115

2012

2013

2014

2015

2016

2017

174

174

173

180

176

167

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA (FŐ) - KSH

2012

2013

2014

2015

2016

2017

50

50

50

50

69

78

2012

2013

2014

2015

2016

2017

120

122

115

112

99

105

15-18. táblázat: Idősek ellátására vonatkozó adatok
Forrás: KSH
A szolgáltatásban részesülők száma folyamatosan növekszik (2015-ben 53-man), 2011-től évről évre
csökkent a riasztások száma.
A 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra
szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek napközbeni ellátását hétfőtől-péntekig az Idősek
Klubja biztosítja az I. kerületben, amelynek 3 telephelye van. Összesen 110 férőhely biztosított ebben
az ellátási formában. Mivel a kerületi lakosság elöregedése előrehaladott, ezért várólisták alakultak ki
az Idősek Klubja ellátási formába való bekerülés kapcsán. A kerületben 2003 óta működik pszichiátriai
betegek számára közösségi ellátás. A pszichiátriai betegek közösségi ellátása 2007 óta integrált
intézmény részeként, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal egy épületben folyik. A közösségi
ellátást igénylők száma emelkedő tendenciát mutatott az elmúlt években: 2011-ben 46 fő ellátása
történt meg.
A

Budavári

Önkormányzat

kezelésében

lévő

tartós

bentlakásos

és

átmeneti

elhelyezést

nyújtóintézmény jelenleg nincs a kerületben. A Máltai Szeretetszolgálat mellett a katolikus egyház
fenntartásában lévő Farkas Edit Szeretetotthon biztosít összesen 160-180 férőhelyet (Forrás: Budavári
Önkormányzat

Szociális

Szolgáltatásszervezési

Koncepció

Felülvizsgálata

2012).

A

Budavári

Önkormányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal áll szerződésben egyes ellátások biztosítása
kapcsán: például utcai szociális munka, nappali melegedő, közösségi ellátás szenvedélybetegek
számára stb. A kerületben megtalálható hajléktalanok ellátását a Budavári Önkormányzattal kötött
szerződés alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat végzi. Azoknak a hajléktalan embereknek, akik az
intézményi ellátást különböző okok miatt nem veszik igénybe, az Utcai Gondozó Szolgálat nyújt
segítséget. (Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2023). A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Utcai Gondozó Szolgálata 2011-ben 68 fő ellátást végezte az I. kerületben. A fogyatékosok nappali
intézményét a Habilitációs Fejlesztő Központ végzi az I. kerületben az Önkormányzattal kötött
szerződés alapján.
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A gyermekjóléti intézmények az I. kerületben a Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde (három
telephelye a Tigris, a Lovas és az Iskola utcában van), illetve a Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti
Szolgálat. A gyermekjóléti alapellátás keretében egy jól működő gyermekvédelmi jelzőrendszer segíti
a szakemberek munkáját a kerületben.
ELLÁTOTTAK SZÁMA
2012

2013

2014

2015

2016

727

635

886

858

-

19. táblázat: Családsegítő Szolgálat által ellátottak száma
Forrás: KSH
A

három

telephellyel

működő

Egyesített

Bölcsőde

178

gyermek

fogadására

alkalmas.

Az alapellátáson túl időszakos gyermekfelügyelet is megvalósul az intézményben. (Forrás: Helyi
Esélyegyenlőségi Program 2019-2023) Mindhárom bölcsődében fontos feladat a sajátos nevelés
igényű (SNI) gyermekek fejlesztése, gondozása, nevelése. Számukra az integrált, inkluzív ellátási minta
gyakorlóhelye az Egyesített Bölcsőde az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az Apor Vilmos Katolikus
Főiskola megbízása alapján. Az intézmény szoros kapcsolatot tart a Kézen fogva Alapítvánnyal, a Korai
Fejlesztő Központtal és a Szakértői Bizottsággal annak érdekében, hogy minél több tájékoztatást
kapjanak a gondozónők az SNI-gyermekekről. Az Önkormányzat a kerületben működő három családi
napközi

működéséhez

nyújt

támogatást

ellátási

szerződés

alapján.

A támogatási szerződés értelmében az Önkormányzat az I. kerületi lakóhellyel rendelkező gyermekek
után havonta 20 ezer forint támogatást nyújt a családi napközi fenntartói részére. A gyermekek
átmeneti otthona feladat ellátására 2011. évben az Önkormányzat a feladat ellátására szerződést
kötött az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ - Gyermekek Átmeneti Otthonával.
2017-ben három

család három gyermekének kellett tartósan

igénybe venni a szolgáltatást.

(Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2023)

2014

3

164

2

166

2015

3

158

3

166 (novembertől 178)

2016

3

160

3

178

2017

3

170

3

178

2018

3

163

2

178

20. táblázat: Bölcsődei ellátás
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás
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Szociális helyzetre való tekintettel a gyermek jogán az alábbi támogatások igényelhetők:
1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást biztosít az Önkormányzat azon szülőknek, akik önhibájukon
kívül, időszakosan létfenntartási gondokkal küzdenek, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe kerültek. A család - az alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen a szociális
válsághelyzetben

lévő

várandós

anya

gyermekének

megtartása,

a

gyermek

fogadásának

előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának,
illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás miatt - anyagi
segítségre szorul.A támogatás a gyermek részére - az egyéb feltételek fennállása esetén - évente két
alkalommal állapítható meg.
2. Időszaki támogatására jogosult az az I. kerületben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő
0-18 éves korú gyermeket nevelő család vagy egyedülálló szülő, aki az időszaki támogatás nyújtását
megelőző egy évben rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesült, valamint a 0-18 éves korú
gyermeket nevelő család vagy egyedülálló szülő, akinek a Gyvt. alapján a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága:
•

húsvétot megelőzően a tárgyév március 1-jén fennáll,

•

karácsonyt megelőzően a tárgyév december 1 -jén fennáll.

3. Születési támogatásként 100.000.-Ft összegű támogatást nyújt az Önkormányzat a szülőnek, ha a
gyermek születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző egy éve életvitelszerűen,
megszakítás nélkül az I. kerületben bejelentett lakóhelyén él.
4. Mosható nadrágpelenka támogatás beszerzési költségeinek csökkentéséhez egyösszegű, vissza nem
térítendő támogatás igényelhető.A támogatás mértéke 30.000 illetve 60.000 forint is lehet.
5. Az iskolakezdési támogatást a tanév kezdetére való tekintettel Erzsébet-utalvány formájában nyújtja
az Önkormányzat, gyermekenként 10.000,-Ft értékben.
6. Szociális tanulmányi ösztöndíjra jogosult az általános iskola második osztályát elvégzett tanuló,
valamint a középiskola nappali tagozatán tanulmányait folytató tanuló - legfeljebb 22. életévének
betöltéséig - akinek az előző tanév tantárgyi átlaga 4,5 vagy a fölött van. A magatartás és szorgalom
érdemjegy nem tartozik a tantárgyi átlagba.
7. Nem tartozik szorosan a gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységhez, és csak részben érinti a 18
éves

korosztályt,

mégis

meg

kell

említeni

a

Bursa

Hungarica

Felsőoktatási

Önkormányzati

Ösztöndíjrendszert. A felsőoktatásban részt vevők évi 10 hónapon keresztül nyújtható támogatást
igényelhetnek. A támogatás önkormányzati ösztöndíjrészből valamint intézményi ösztöndíjrészből áll.
Évente átlagosan 15-20 pályázó él a lehetőséggel.
8.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény annak a gyermeknek állapítható meg, akinek a

családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 41.325 forintot. Ha a
gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy a gyermek tartósan
beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá vált gyermek nappali tagozaton
tanulmányokat folytat és még nem töltötte be a 23. életévét, illetve felsőfokú oktatási intézmény
nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben valamint rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülő családnak 8.000 Ft
értékű időszaki támogatást nyújt az Önkormányzat a Húsvéti és a Karácsonyi ünnepekre való
tekintettel.A természetbeni támogatás mellett minden évben december hónapban a rászoruló
családok részére (gyermekenként személyre szóló ajándékcsomagok, családonként 12.000,- Ft
értékben) szervez színes karácsonyi programot az Önkormányzat. Mind ezek mellett Karácsony előtt
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5.000,- Ft értékű fenyőfautalványt kapnak arendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok.

(Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2023)
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-

1

1
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-

-

-
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2

1

1

21. táblázat: Családsegítő által nyújtott szolgáltatások
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

Oktatás
Az oktatást, mint humán közszolgáltatást az óvodák, az általános iskolák és a középiskolák képviselik
az

I.

kerületben.

Budavári

Önkormányzat

a

kerület

három

óvodaintézményének

szervezeti

átalakításával 2012-ben hozta létre a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák intézményét, amelynek
fenntartója. Az óvodák pedagógiai koncepciójában kiemelt fontossággal jelenik az meg, hogy a
kerületben olyan kulturális örökség veszi körül a gyermekeket, amelyek megóvása, egyáltalán
értékként való

kezelése

része

legyen

a

mindennapokban,

és

a

kisgyermekek

nevelésének.

A hagyományőrzés és a környezeti értékek megismerése érdekében az óvodák együttműködésben
vannak a kerületi Művelődési Házzal és a kerületben található Nemzeti Táncszínházzal. A Brunszvik
Teréz Budavári Óvodák székhelye a Nyárs utcában van, telephelyei pedig az Iskola utcában, a Lovas
utcában, a Toldy Ferenc utcában, a Tigris utcában és a Mészáros utcában vannak. A 6 óvodába összesen
595 kisgyermek jár (2012), de 687 férőhely áll rendelkezésre (32. ábra): legnagyobb kapacitással - több
mint 120 fővel - a Nyárs utcai, az Iskola utcai és a Lovas utcai óvoda rendelkezik. A legtöbb óvodai
kapacitás 2006-2008 között volt a kerületben (több mint 80 fő): azóta a korosztály (3-5 évesek)
számának megfelelően egyre kevesebb a kerületi óvodai férőhely. A meglévő kapacitások elegendőek
a kerületi óvodákba beíratott kisgyermekek számára, ugyanis az egy óvodai férőhelyre jutó óvodások
száma 0,97 fő volt 2012-ben. A Fenntartó által engedélyezett létszámok az óvodákban: 1 fő
intézményvezető, 50 fő óvodapedagógus, 1 fő fejlesztő pedagógus, 0,5 fő pszichológus, 11 fő
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adminisztrációs

személyzet,

30

fő

nevelő-oktató

munkát

segítő

személyzet

(pl. konyhás, dajka, takarító stb.). A kisgyermekek beíratása az óvodákba az óvodai körzethatárok
alapján szervezett, amelyek kijelöléséről a Budavári Önkormányzat dönt.
(c) 2015 Lechner Nonprofit Kft. Készült a TelR-rel.
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| Budapest 01. kér.

32. ábra: Óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (db)
Forrás: Lechner Nonprofit Kft

A Klebelsberg Központ Budapest I. Tankerületéhez három általános iskola (Batthyány Lajos Általános
Iskola, Budavári Általános Iskola, Lisznyai Utcai Általános Iskola) és hét középiskola (Petőfi Sándor
Gimnázium, Kosztolányi Dezső Gimnázium, Toldy Ferenc Gimnázium, Szilágyi Erzsébet Gimnázium,
Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Művészeti Iskola és Szakközépiskola) tartozik. Az I. kerületi Pedagógiai Szakszolgálat a Logodi utcában
működik. A Klebelsberg Központ (a továbbiakban: KK) Budapest I. Tankerülethez tehát tíz intézmény
tartozik, mindegyikben fenntartóként működik közre, a működtető Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet.
KK-hez nem tartozó oktatási intézmények: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium,
Hunfalvy János két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnázium, Budapesti Egyetemi
Katolikus Gimnázium és Kollégium, Tandem Gimnázium (forrás: budavári honlap).
A kerületben található Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium, amely egyházi
fenntartású. A kerületben az iskolák, a diákok és a szülők segítségére hozták létre az I. kerületi Nevelési
Tanácsadó és Logopédiai Intézetet, amelynek munkáját pszichológusok, fejlesztő pedagógusok,
logopédusok, mentálhigiénés szakember és gyermekpszichiáter látják el. Az intézmény épületét 2007ben teljesen felújította a Budavári Önkormányzat, és az egykori óvoda épületébe beköltözhetett a
Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet.
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Az óvodai
telephelyek száma
Más településről
bejáró gyerekek

7

7

7

7

7

Bp.+6

Bp.+4

Bp.+3

Bp.+2

Bp.+7

671

671

666

666

666

Óvodai féró'helyek

Személyi feltételek

Fő

Hiányzó
létszám

Fő

Hiányzó
létszám

Fő

Hiányzó
létszám

Fő

Hiányzó
létszám

Fő

Hiányzó
létszám

Óvodapedagógusok
55

2

56

1

56

1

55

2

50

8

53

2

54

1

54

0

53

2

48

8

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Dajka/gondozónő

28

0

28

0

27

0

28

0

27

0

Kisegítő személyzet

4,5

0

4,5

0

6,75

0

6,75

0

6,75

0

száma
Ebből diplomás
óvodapedagógusok
száma
Gyógypedagógusok
száma

22. táblázat: Óvodai ellátás
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás
Az I. kerületi általános iskolai tanulók száma 2000-től kezdetben gyorsabban, később mérsékeltebben
csökkent 1.729 főről 1.246 főre (2012). (33. ábra) Az általános iskolai feladat ellátási helyek átlagos
létszáma kisebb mértékű csökkenést élt meg a 2000-es évek folyamán, azonban 2011-re elérte a 2000.
évi átlagszintet: értéke 2012-ben 249 fő volt. Ezzel az I. kerület a belső zóna kerületeihez hasonló
helyzetben van. A más településről bejáró általános iskolai tanulók aránya a nappali oktatásban 2008ban 9% volt, 2012-ben pedig 6,5%: ezzel az I. kerület a budapesti átlag alatt van.

Batthyány Lajos
Általános Iskola

366

0

0

285

0

0

323

2

2

Budavári Általános
Iskola
Lisznyai Utcai
Általános Iskola

23. táblázat: Általános iskolai ellátás
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás
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(c) 2015 Lechner Nonprofit Kft. Készült a TelR-rel.

2 000
1 729

1 500

1 419

-\

1 329 1 342

1 296

1 271 -1 245

^

2008

2010

,

.

1

,

,

1

1 210 1

1 000

500

-

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2009

2011

2012

2013

H Budapest 01. kér.

33. ábra: Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (fő)
Forrás: Lechner Nonprofit Kft

(c) 2015 Lechner Nonprofit Kft. Készült a TelR-rel.
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34. ábra: Nappali tagozatos középisk. tanulók száma (a hat-, nyolc évfolyamos gimnáziumok megf. évfolyamaival) (fő)
Forrás: Lechner Nonprofit Kft

2017-ben a hátrányos helyzetű óvodai létszáma 3 fő volt, az iskolai pedig 8 fő (KSH adatszolgáltatás).
A nappali tagozatos középiskolai tanulók száma 2012-ben 3.921 fő volt a kerület középiskoláiban.
(34. ábra) Ez 2000-hez képest 300 fő tanulói létszámnövekedést jelent, de 2007-ben a középiskolai
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tanulók száma meghaladt a 4.000 főt. A más településről bejáró középiskolai iskolai tanulók aránya a
kerület nappali oktatásában 2008-ban 29,7% volt, 2012-ben 27,3% volt, tehát a középiskolai tanulók
közel harmada nem kerületi lakos. Ők a kerületen kívüli településekről, más kerületekből ingáznak az
I. kerületi középiskolákba.
A Helyi

Esélyegyenlőségi

Program

(2019-2023) kimutatásai

bizonyították, hogy az

I.

kerület

családjaiban és oktatási intézményeiben is szembe kell nézni a gyermek- és fiatalkorúak különböző
veszélyeztetettségével. A kerület bölcsődéibe és oktatási intézményeibe járók közül veszélyeztetett
volt 2015-ben:
•

a bölcsődékben: 30 fő,

•

az óvodákban: 0 fő,

•

az általános és középiskolákban: 240fő.

A veszélyeztetett gyermekek védelme elsősorban a gyermekjóléti alapellátás feladata. Ez a védelmi
rendszer hatékonyan működik az I. kerületben, mert a védelembe vételi ügyek és az ideiglenes
elhelyezések száma nem jelentős. Gyermekvédelmi törvény és az önkormányzat rendelete a pénzbeli
ellátásokat az alábbi formákban határozta meg: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli
gyermekvédelmi

támogatása,

gyermektartásdíj

megelőlegezése,

otthonteremtési

támogatás,

kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, beiskolázási támogatás, óvodáztatási támogatás, szociális
tanulmányi ösztöndíj, születési támogatás. Ezeket a pénzbeli ellátási formákat évről évre egyre többen
veszik igénybe: ez utal arra, hogy a válság miatt - főleg a hiteltartozások miatt - egyre több család
került nehéz helyzetbe az I. kerületben is.
A 2017. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben összesen 66 gyermek részesült, ebből 4
család tartósan beteg, illetve fogyatékossággal élő gyermek jogán.

(Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2023)
A 2012. évben 223 gyermek részesült rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (fő)

133

125

98

66

Születési támogatás (fó')

101

220

122

223

Eseti települési támogatás (fő)

98

246

266

261

Temetési támogatás (fő)

20

25

18

21

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (fő)

190

270

229

223

Szociális tanulmányi ösztöndíj (fő)

74

89

95

97

24. táblázat: egyes támogatási formákban részesülő személyek száma
Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2023

Kultúra és sport
Az I. kerületben számos kulturális intézmény létezik, de túlnyomó többségük fővárosi vagy állami
fenntartás alatt áll (pl. Budapesti Történeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, Várnegyed Galéria,
Országos Széchényi Könyvtár, Nemzeti Táncszínház stb.). A Budavári Művelődési Ház a Budavári
Önkormányzat által fenntartott, így az I. kerület egyetlen általános közművelődési intézménye. Ez a
kulturális intézmény főleg művészeti köröknek és a hagyományos közösségi élményeket biztosító
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programoknak ad színteret és lehetőséget a kerületben. Az intézmény fő célja a hagyományok
megőrzése, felfrissítése, és új tartalommal való megtöltése. (Forrás: www.bem6.hu) A Budavári
Művelődési Ház az 1970-es évek óta szervezi a Tabáni koncerteket, illetve a 2000-es évek közepétől a
Tabáni Népzenei Fesztivált. Az intézmény a székhelye a Tabán Múzeumnak, a Helytörténeti Kiállításnak
és Dokumentációs Központnak. Az intézmény táncházában a magyar és a délszláv népzene és néptánc
kedvelői is szórakozást találnak. További önkormányzati fenntartásban működő intézmények az 1.6/6
fejezetben találhatók.
A Tabán mozi minőségi programokkal várja az érdeklődőket. A Jókai Anna Szalon továbbra is szervez
minőségi kulturális programokat. A Vízivárosi Klub a kerület egyik közösségi színtere. A Márai Szalon
és a Budavári Zene Szalon színes programokkal szolgál a lakosoknak.
A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont 2000 óta létezik. A két hektáros terület fenntartója és
felügyeleti szerve a Budapest I. Budavári Önkormányzat. Fő feladata, hogy felkeltse a sport iránti
érdeklődési igényt, valamint közreműködni annak szervezésében, hogy az intézmény hozzáférhető
legyen a kerületi lakosság és a diákság számára. Továbbá előkészíti és lebonyolítja a kerületi ifjúsági
programokat, biztosítja a kerületi iskolák számára a testnevelés órák feltételeit, működteti a kerületi
napközis

táborokat,

valamint

irányítja

a

sportban

és

testnevelésben

érdekelt

szervezetek

tevékenységeit. A kerületi sportéletben civil szervezetek is aktívan részt vesznek, köztük a Tabáni
Spartacus SE és Környezetvédő Egyesület. Az Egyesület a Társadalmi Megújulás Operatív Program
(TÁMOP) 3.2.11/10/1/KMR számú Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős
tevékenységeinek támogatása című pályázati felhívására benyújtott „Sport, Természet, Egészség"
című pályázat megvalósítására jogosult. Ennek keretében az Egyesület különböző sportversenyeket
szervez a kerületben található iskolákban. A Batthyány Lajos Iskola tornaterme 2011-ben pályázati
forrásból megújult.
2018 márciusában elindult a www.europaliget.hu weboldal, amelynek segítségével - regisztráció után
- bárki ingyenesen időpontot foglalhat az Európa Ligetben található, az Önkormányzat által teljesen
felújított és sporteszközökkel felszerelt zárható sportpályára.
2018 nyarán készült el a kézilabdapálya új burkolta: az elavult betonpálya helyett modern, biztonságos
rekortán borítású terület várja a sportolni vágyókat. A munkálatok részeként felújították a lelátó
melletti rézsűt. Felújították a női és a férfi mosdókat, zuhanyzókat, és elkészült a büfé épülete is.
Az Önkormányzat tulajdonában álló zamárdi üdülő bővítésre és felújításra került, valamint saját
fenntartásba került a horányi tábor, mely kellemes időtöltést kínál diákoknak és családoknak is.
2019 tavaszán kezdték meg az elavult, közel 50 éves „pagoda" épület bontását. Helyére egy modern,
fedett közösségi tér épül, három oldalról elhúzható falakkal. Így szeles vagy esős időben is lehet majd
használni az új épületrészt. A pavilon előtti füves területre napvitorlák és kényelmes kerti bútorok,
pihenőasztalok kerülnek. A beruházás a tervek szerint nyár végére készül el.

1.4./2

Esélyegyenlőség biztosítása

Budapest I. kerülete, a Budavári Önkormányzat Népjóléti Csoportjának a fő feladata a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot megvalósító rendszer működtetése.
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról szóló 321/2011.

(XII.

27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program

elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Budapest
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I. kerület Budavári Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzítette az esélyegyenlőség
érdekében

szükséges

feladatokat.

(Forrás:

Helyi

Esélyegyenlőségi

Program

2019-2023)

Az önkormányzat ezzel vállalta, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait, különösen az éves költségvetési koncepciót,
a

gazdasági

programot,

a

szolgáltatástervezési

koncepciót,

a

településfejlesztési

stratégiát,

a településrendezési tervet, a településszerkezeti tervet, a településfejlesztési koncepciót, valamint az
önkormányzat

fenntartásában

lévő

intézmények

működtetését.

Egyúttal

vállalta,

hogy

az

Esélyegyenlőségi Program megvalósításába bevonja partneri kapcsolatrendszerét.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program (2019-2023) átfogó célja biztosítani a kerületben az egyenlő
bánásmódot,

az

esélyegyenlőséget,a

diszkriminációmentességet,a

közszolgáltatásokhoz

szegregációmentességet,

valamint

való

egyenlő

mindezekkel

hozzáférést,
összefüggésben

a
a

megfelelő intézkedések Önkormányzati meghozatalát és kivitelezését. Megnevezett célcsoportjai a
kerületi idősek, romák, nők és gyermekek, fogyatékkal élők, szociálisan rászorulók, munkanélküliek.
A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos. Az egészségügyi és szociális
szolgáltatásokhoz, a kulturális programokhoz történő fizikai akadálymentesített helyszínen érhetőek
el. Az akadálymentesítés mind a fizikai, mind az információs (pl. intézmények honlapjának info
kommunikációja) akadályok csökkentését egyaránt jelenti a kerületben.
A kerület támogatási rendszerének alappillére a Budavári Önkormányzat Képviselő testületének a
szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások című
6/2015. (II. 27.) Kt. rendelete, amely az önkormányzat által nyújtott támogatásokat foglalja magába. A
szociális támogatások jogosultsági kritériuma egyes ellátások szerint változó, a határérték bázisa a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum összege. „Budavár Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepció Felülvizsgálata (2017)" című dokumentum 2014. évi adatai alapján a kerületben élők
legnagyobb számban és mértékben a következő pénzbeli és természetbeni támogatásokat vették
igénybe: átmeneti segély/önkormányzati segély, aktív korúak ellátása, születési támogatás, rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás és lakásfenntartási támogatás.

1.5 A település gazdasága
1.5./1

A település gazdasági súlya, szerepköre

Annak érdekében, hogy a kerület gazdasági súlyáról, szerepköréről minél pontosabb képet kapjunk
szükséges a tágabb környezetének vizsgálata is, illetve szükséges elhelyezni a kerületet ebben a tágabb
gazdasági környezetben. A kerület gazdasági tendenciái ugyanis nagyban függnek a főváros, illetve a
régió tendenciáitól, úgyis fogalmazhatunk, hogy a főváros és a régió gazdasági súlya, szerepköre
biztosítja a keretrendszert a kerület fejlődéséhez.
A Közép-magyarországi régió és a szomszédos országok központi régiói a 2008-2009-es pénzügyi- és
gazdasági válság utáni években növekedésnek indultak. Ha csak az egy főre jutó GDP-t vesszük
számításba elmondható, hogy a vizsgált időszakban a régiónak erősödött a relatív versenyképessége.
Miközben Prága és a Pozsonyi régió gazdasági teljesítménye dinamikus fellendülést produkálva már a
válság évei előtt meghaladta az EU28 egy főre jutó GDP-jének120%-át, 2014-ben Bukarest is
meghaladta ezt a küszöböt. Közép-Magyarország 2013-2018 között tartósan a 100-110% körüli arányt
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hozta. Ugyanakkor 2016 óta Pozsonnyal együtt a Kelet-közép-európai térség többi régiójával
ellentétben csökkentette előnyét a EU28 átlagszinthez képest.

------- EU 28
Praha
Közép-Magyarország
Mazowieckie
Bucuresti - Ilfov
Zahodna Slovenija
Bratislavsky kraj

2013

2014

2015

2016

2017

2018

35. ábra: A Közép-magyarország régió gazdasági fejlettsége Kelet-Közép-Európai összehasonlításban
Forrás: Eurostat Regional Yearbook

Az alábbi táblázat a társasági adóbevallás adatainak feldolgozását mutatja. A kerületben a külföldi
gazdasági társaságok jelenléte nem alacsony (48,33%), viszont elmarad mind az országos, mint pedig
a budapesti átlagtól. A nagyobb részben hazai tőkével működő vállalkozások befektetett eszközeinek
átlagos állománya (242 113) több mint duplája az országos átlagértéknek, ugyanakkor nem éri el a
budapesti szintet. A budavári vállalatok döntően hazai piacon értékesítenek, az exportértékesítés
(a nettó árbevétel arányában) a második legalacsonyabb az összes kerület vonatkozásában.
A társasági adóbevallás adatai csak székhely szerinti bontásban érhetőek el, ami a több telephelyes
vállalkozások tevékenységét torzítja. Pontosabb képet kaphatunk a kerület gazdasági jelentőségéről,
ha a ténylegesen a kerületben realizált gazdasági tevékenységet vesszük számításba, ami a helyi
iparűzési adóban (HIPA) érhető tetten. A helyi iparűzési adót ugyanis székhelytől függetlenül minden
vállalkozás fizeti, ha tevékenysége érinti a kerületet.
Az

egy

főre

jutó

helyi

iparűzési

adó

az

ezredfordulótól

számított

10

éven

belül

közel

megháromszorozódott a kerületben (~23 ezer Ft-ról ~67 ezer Ft-ra nőtt), ezzel jó alapot teremtve a
helyi gazdaság fejlesztésének. A növekedés nem egyedi, a kerületek majdnem mindegyikénél hasonló
növekedés volt megfigyelhető. A 2010-es adatok alapján a kerület a középmezőny elején helyezkedett
el

Budapest

kerületei

között

a

beszedett

egy

A budai kerületek közül egy sem előzi meg e tekintetben.
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főre
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iparűzési

adó

rangsorában.
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01. kerület

48,33

119 913

242 113

27

7,13

23 843

02. kerület

65,13

40 836

289 393

27

17,24

22 485

03. kerület

11,40

72 952

63 663

16

17,77

19 844

04. kerület

35,42

146 430

159 564

11

77,93

4 749

05. kerület

74,99

266 036

1 059 388

30

11,67

118 306

06. kerület

47,21

96 349

92 053

17

14,33

14 700

07. kerület

88,23

50 586

463 100

13

13,25

182 617

08. kerület

23,96

92 208

124 300

10

11,93

21 861

09. kerület

79,07

158 036

208 391

13

19,14

34 855

10. kerület

45,75

73 943

62 754

9

39,52

9 917

11. kerület

33,89

188 730

129 856

19

24,65

25 470

12. kerület

33,12

71 173

41 314

26

13,95

7 278

13. kerület

44,21

125 152

233 151

15

21,65

47 329

14. kerület

56,43

35 762

213 711

15

14,77

9 421

15. kerület

24,12

23 891

11 295

12

9,71

2 328

16. kerület

11,64

14 705

3 830

19

11,06

1 105

17. kerület

37,51

21 466

7 647

15

19,59

1 357

18. kerület

42,73

44 847

47 756

14

56,93

5 810

19. kerület

18,85

21 709

10 107

12

6,71

3 260

20. kerület

15,82

13 836

5 283

12

13,23

2 017

21. kerület

34,19

37 336

17 486

10

23,77

5 371

22. kerület

48,39

36 033

11 341

15

17,04

2 386

23. kerület

55,80

126 285

51 039

13

37,07

10 540

Budapest

61,28

86 675

169 674

16

23,40

27 061

54,60

151 455

101 470

26

38,80

25 883

Országosan

25. táblázat: Székhellyel bíró vállalkozások néhány fontosabb adatai kerületeiben (2012)
Forrás: NAV, Társasági adóbevallás
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Budapest kerületei

36. ábra: Az egy főre jutó helyi iparűzési adó Budapesten és a kerületekben
Forrás: TEIR
2001 és 2011 között a helyben dolgozók száma Budapest I. kerületében több mint hatszorosára (!)
(18.738 főre) növekedett, ami a vizsgált mutató, a foglakozatási kapacitás értékében is növekedést
eredményezett, a foglalkoztatási kapacitás a vizsgált 10 éves időszakban 16%-ról 21%-ra növekedett.

01. kerület

3 039

18 738

7 299

7 000

15 656

14 842

16

02. kerület

15 123

47 484

24 279

21 879

28 764

31 935

34

33

03. kerület

23 133

58 147

35 409

32 258

25 291

34 230

48

41

04. kerület

17 641

36 503

30 205

30 073

17 549

19 841

50

46

05. kerület

4 488

56 525

6 285

5 918

61 700

51 218

7

9

06. kerület

6 528

35 831

11 673

11 748

29 411

28 839

18

20

07. kerület

7 786

33 179

17 511

17 044

27 877

23 799

22

28

08. kerület

11 968

55 724

20 102

20 832

41 426

42 127

22

24

09. kerület

8 413

56 936

16 567

18 978

39 527

46 223

18

19

10. kerület

13 861

54 788

21 351

21 648

40 388

40 448

26

26

11. kerület

23 822

88 366

34 364

33 700

49 271

60 821

33

31

12. kerület

9 916

32 507

16 170

14 463

23 254

23 038

30

29

77

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.

BUDAVÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

13. kerület

18 798

92 332

29 528

33 184

58 614

67 774

24

27

14. kerület

17 547

60 257

31 879

34 979

38 663

38 419

31

36

15. kerület

11 760

26 280

23 702

22 290

12 599

13 739

48

48

16. kerület

10 968

20 430

19 341

19 692

9 161

9 558

54

53

17. kerület

12 148

19 517

22 091

24 184

5 737

6 653

68

66

18. kerület

15 726

32 645

24 726

25 927

14 873

16 134

51

51

19. kerület

8 151

17 424

20 519

17 872

9 161

9 129

47

48

20. kerület

8 906

18 110

17 917

18 437

9 683

9 044

48

50

21. kerület

13 807

23 013

20 853

20 069

10 252

10 516

57

54

22. kerület

8 434

16 862

13 615

14 088

7 339

8 358

53

50

23. kerület

3 124

11 683

5 321

5 750

4 910

8 420

39

28

Megjegyzés: foglakoztatási kapacitás ~ a foglalkoztatott lakosok a helyben lévő munkahelyek arányában, %
26. táblázat - Foglalkoztatási kapacitás alakulása, 2001-2011

Forrás: KSH Népszámlálás
A foglalkoztatási kapacitás az összes kerületi foglalkoztatotthoz viszonyított helyi munkahelyek arányát
méri fel, tehát az vizsgálja, hogy az összes foglalkoztatotthoz képest mennyien dolgoznak helyben. A
vizsgált 10 éves időszakban Budapest kerületeinél ez a mutató többnyire azonos maradt (volt ahol
némileg csökkent vagy növekedett), azonban az I. kerületben tapasztalt növekedés a többi kerülethez
képest számottevő (6%-os növekedés a foglalkoztatási kapacitásban, 2001 és 2011 között).
A foglalkoztatási kapacitás növekedése mögött az elingázó és a beingázó foglalkoztatottak csökkenése
állhat. A kerületből eljáró elingázók számában csökkenés tapasztalható (2011-ben 299 fővel
kevesebben

ingáztak

el,

mint

2001-ben).

Szintén

csökkenés

tapasztalható

kerültbe

bejáró

foglalkoztatottak között, 2001-ben 15.656 fő járt be a kerületbe dolgozni, 2011-ben már 814 fővel
kevesebben, 14.842-en. A táblázatból nem került feltüntetésre, azonban érdemes megemlíteni, hogy
2011-ben a bejáró foglalkoztatottak többségében más kerületből bejáró ingázók (10.252 fő), kisebb
arányban más településről bejárók (4.590 fő). Összefoglalva elmondható, hogy a kerület pozitív
tendenciát mutat a foglalkoztatási kapacitás alakulása (megerősödése) tekintetében, egyre több helyi
lakos képes a kerületben elhelyezkedni, így egyre kevesebben kényszerülnek ingázásra az otthonuk és
a munkahelyük között.

1.5./2

A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői

Miután elemeztük a kerület gazdasági súlyát, szerepkörét, érdemes áttekinteni a főbb gazdasági
ágazatokat és ezek jellemzőit. A kerületben nincsen olyan nagyvállalat, amely kizárólagosan
meghatározná a foglalkoztatottsági viszonyokat, vagy a kerület arculatát. Elsősorban kisvállalkozások
vannak jelen, amelyek az adóbevételeket produkálják az önkormányzat számára. A kerület gazdasági
arculatát nem nagy iparvállalatok határozzák meg, hanem térség látogatói vonzerejére, épített és
kulturális örökségére, a műemléki környezetre és az egyedül álló városképi látványon alapuló turizmus.
A kerületben található múzeumok (Budapesti Történeti Múzeum, Hadtörténeti Intézet stb.), kulturális
létesítmények (pl. Várnegyed Galéria), fürdők (pl. Rudas Fürdő) és egyéb látványosságok (pl.
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Várbarlang)

köré,

illetve

ezekhez

kiegészítő

szolgáltatásokat

(kiskereskedelem,

vendéglátás,

szálláshely szolgáltatás) nyújtva egy teljes iparág épült ki.
2014-ben megtörtént a felújított Várkert bazár átadása, a Várnegyed rekonstrukciója folyamatosan
halad. Ezek a településfejlesztési beavatkozások közvetve járulnak hozzá a Kerület helyi gazdaságának
élénküléséhez, potenciális lehetőségeket teremtve a helyi kis és középvállalkozások számára.
A turizmusból a Kerületnek közvetve számtalan előnye származik, az idegenforgalmi bevételeket a
legkülönbözőbb

fejlesztésekre

(pl.

településfejlesztés,

intézmények

energetikai

fejlesztése,

közlekedésfejlesztés, stb.) lehet fordítani. Azonban megannyi „káros" következménnyel is számolni
kell. A turizmus túlzott mértékű növekedése rombolhatja a Polgárváros miliőjét. A nagy értékű
ingatlanokat ingatlan befektetők vásárolják fel profitszerzési céllal. Ezek a vállalkozások a számukra
gazdaságilag jobban jövedelmező tevékenységeket választják. Így például irodahelyiségeket alakítanak
ki

az

egykori

lakóingatlanokban,

ezzel

párhuzamosan

a

lakófunkció

háttérbe

szorul.

Az Önkormányzat és a lakosság egybehangzó véleménye alapján ez a folyamat nem kívánatos,
a Várnegyed nem válhat „skanzenné".
A turizmushoz kapcsolódó másik probléma, hogy a Kerület egyes felkapott célterületei (pl. Clark Ádám
tér - sikló - Vár - Szent Háromság tér - Halászbástya) túlterheltté válnak, míg pl. az építészetileg
szintén értékes és egységes arculatú Kapisztrán tér kiesik a fő turistaútvonalakból, szinte csak átmenő
forgalmat bonyolít. A „kieső" területek turizmusba való bevonása enyhíthet a fókuszterületek
túlterheltségén.
A térség adottságai, hagyományai miatt ipari tevékenység csak nagyon korlátozottan tud megjelenni a
kerületben, de ez nem is elvárt fejlesztési cél. A Várnegyed területén (időszakosan) megjelenő
hagyományos kézműipar is inkább tekinthető turisztikai látványosságnak.
A Várnegyedben a kiskereskedelmi ellátottság (trafik, kisbolt stb.) valamint az egyéb szolgáltatások (pl.
Posta) volumene és színvonala gyenge. Ez részben szintén a turizmusra visszavezethető probléma. A
vállalkozások figyelme elsősorban a turisták kiszolgálására (souvenir bolt, kávézók, éttermek) fordul,
és

kevésbé

a

kisebb

profittal

kecsegtető

helyi

lakosság

kiszolgálására.

A

lakófunkció

háttérbeszorulásával, ez egy öngerjesztő folyamattá válik, hiszen a kiköltöző vári lakosok már nem
generálnak újabb keresletet. A területen számtalan üres helyiség illetve a kihasználatlan pincerendszer
található. Ezek akár megfelelő helyszínt is nyújthatnak a hiányzó szolgáltatások pótlására.
A kerületben 7.621 db regisztrált társas vállalkozás található 2017-ben. Az alábbi ábra a regisztrált
vállalkozások nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlását mutatja. Budapest átlagánál lényegesen
magasabb a kerületben az Ingatlanügyletek és a Szakmai tudományos, műszaki tevékenység,
magasabb az Információ, kommunikáció, az Oktatás és a Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
nemzetgazdasági ágak szerepe.

Ezek közül

is kiemelkedik a Szakmai tudományos,

műszaki

tevékenység nemzetgazdasági ág, amely nemcsak a többi szektorhoz képest kiugró, hanem a
budapesti és az országos átlaghoz viszonyítva is. Az ipari, építőipar, szállítmányozási és kereskedelmi
ágak a budapesti átlaghoz képest kisebb jelentőségűek.
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Információ, kommunikáció
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I 5,7
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,2

SzáNítás, raktározás

■ I. kerület

Kereskedelem, gépjárműjavítás
Építőipar
Ipar
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

37. ábra: Regisztrált társas vállalkozások nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása (%), 2017
Forrás: KSH

A kerület gazdasági szerkezetéről - a nemzetgazdasági ágak szerinti megoszláson túlmenően - további
információkat adhat a regisztrált társas vállalkozások létszám-kategóriák szerinti megoszlása .
A regisztrált vállalkozások (összesen 7.621 db) közel fele (2.962 db) 1-9 fős mikrovállalkozás, 3,7%-a
10-19 fős kisvállalkozás. A többi létszám-kategóriába tartozó vállalkozás aránya együttesen sem éri el
a 5%-ot. A kerületben összesen 8 db 250 vagy több főt foglalkozó regisztrált vállalkozás található.

38. ábra: Regisztrált társas vállalkozások száma létszám-kategóriák szerint (2017), az összes százalékában
Forrás: KSH
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1.5./3

A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, fejlesztési
elképzelései

A kerület gazdasági szervezeteinek - hasonlóan Budapest és Pest megye többi gazdasági szervezetéhez
-

egyik

legfontosabb

fejlesztési

forrásait

a

KMOP

1-es

prioritása

biztosította.

A pályázók közel, 70%-a tudott benyújtani sikeres pályázatot. A nyertes projektek részére megítélt
támogatás 2,2 Mrd forint, a projektek elszámolható összköltsége pedig 5,6 Mrd forint. Ez azt jelenti,
hogy a támogatott projektek 3,4 Mrd Ft önerőt mozgósítottak a kerület gazdaságában. Az EU-s
forrásokból támogatott projektek továbbgyűrűző hatása, tehát a kapcsolódó további magánerős
fejlesztések összköltsége pedig megbecsülhetetlen. Az elnyert támogatások nagysága pályázótól és a
projekt típusától függően jelentős szórást mutatnak, az 1 projektre jutó átlagos támogatás 15,6 M Ft
volt.

Komplex vállalati technológia fejlesztés - mikro és kkv
Irányítási rendszerek
Folyamat-menedzsment

Együttműködések, hálózatok, klaszterek
Innovációs eredmények hasznosítása
Komplex technológiai innováció
Vállalati innováció
E-kereskedelem, e-szolgáltatások
Folyamat-menedzsment és e-kereskedelem
Mikro- és kkv technológia fejlesztés
Mikrovállalkozások fejlesztése

39. ábra: Nyertes gazdaságfejlesztési projektek (KMOP) megoszlása tématerületek szerint

Forrás: palyazat.gov.hu

Az alábbi ábrán a KMOP I-es prioritásának nyertes
projektjeit

(összesen

139

db)

ábrázoltuk

Beérkezett pályázatok száma (db)

207

Elutasított (db)

62

Nyertes pályázatok száma (db)

139

konstrukcióra érkezett, ami több mint harmada az

Nyerési arány

69%

összes beérkezett nyertes pályázatnak. A listában

Nincs döntés (db)

6

Megítélt támogatás (Ft)

2 173 181 966

Projektek összköltsége (Ft)

5 595 562 996

Átlagos támogatási intenzitás

0

Legkisebb elnyert támogatás (Ft)

652 000

tématerületenkénti megoszlás szerint. A kerület
gazdasági szerkezetét jól jellemezi, hogy legtöbb
nyertes

pályázat

(47

mikrovállalkozások

db)

a

kizárólag

fejlesztését

célzó

második helyen még mindig olyan konstrukció
található,

amely

részben

mikrovállalkozásokat

céloz, azonban a nyertesek között már egyéb kisés középvállalkozások is találhatóak. A lista végén
a

komplex vállalati technológiai fejlesztés, az

irányítási

rendszerek

valamint

a

folyamat-
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menedzsment állnak. Ezekhez a konstrukciókhoz

Legnagyobb elnyert támogatás

297 736 500

1 projektre jutó átlagos támogatás (Ft)

15 634 403

kapcsolódik a legkevesebb nyertes pályázat.

27. táblázat Az I. kerület gazdaságfejlesztésének (KMOP)

főbb mutatói
Forrás: palyazat.gov.hu

1.5./4

A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők

A gazdasági versenyképességet egy megye vagy egy régió esetében a foglalkoztatottság és a gazdasági
teljesítmény együttes vizsgálatával tudjuk mérni (azok a területek számítanak versenyképesnek, ahol
mindkét mutató magas értéket vesz fel), azonban a gazdasági teljesítmény mérése (pl. egy főre jutó
GDP adatokkal) egy kerület esetében már problémás, ugyanis ezen a területi szinten nem állnak
rendelkezésre megfelelő adatok. Ez a fajta kereszttábla (1 főre jutó GDP - foglakoztatási ráta
kereszttáblája) tehát jelen esetben nem használható versenyképesség mérésre.
A vállalatok teljesítőképességét, fejlődési lehetőségeit, hosszabb távú versenyképességét Porter
(1990) szerint alapvetően 5 tényezőcsoport határozza meg: a vállalatok közti verseny, a termelési
tényezők, a keresleti tényezők, a kapcsolódó és támogató szektorok, valamint a kormányzat. Ezek közül
három az, ami részben, vagy egészben helyspecifikus, tehát befolyásolja egy terület / kerület gazdasági
potenciálját:
•

termelési tényezők, de különösen munkaerő és a föld;

•

keresleti tényezők: meghatározó piacok elérhetősége;

•

kapcsolódó és támogató szektorok jellemzői.

Az alábbiakban bemutatjuk azokat a mutatókat, amelyek közvetetten befolyásolják / befolyásolhatják
a kerület gazdasági versenyképességét. Fontos azonban megjegyezni, hogy a kerület gazdasági
versenyképessége erősen korrelál a főváros versenyképességével, így a helyi viszonyok gyakran
kevésbé meghatározóak, mint a tágabb környezeté.

Budapest és kerületei
40. ábra: Egyetemi, főiskolai végzettségű, 25 éves és idősebb népesség, a megfelelő korúak százalékában

Forrás: Népszámlálás, 2011
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A versenyképességet befolyásoló egyik lehetséges mutató a felsőfokú végzettségűek aránya. Ebben a
tekintetben a kerület jelentős versenyelőnnyel bír. A 25 éves és idősebb népességnek több mint 55%a rendelkezik egyetemi vagy főiskolai oklevéllel. Az I. kerület ezzel a kimagasló értékkel két budai
kerület mögött az előkelő harmadik helyet foglalja el a kerületek rangsorában.
A gazdasági versenyképesség szempontjából kiemelkedő szerepet játszik a meghatározó piacok
elérhetősége. Az elérhetőség szempontjából az I. kerület alapvetően kedvező pozícióban van:
•

egyrészről a kerület a Kelet-közép európai régió egyik legjelentősebb nagyvárosának a
része,

így

a

közelség

adott

mind

magához

Budapesthez,

mind

a

teljes

agglomerációhoz;
•

másrészről Budapest, a nagyrégiókat összekötő közúti, vasúti, vízi közlekedési
útvonalak metszéspontjában helyezkedik el. E fő közlekedési utak közelségéből adódó
előnyökből (idő és költséghatékonyság) a kerület is profitál.

Budapest és így a kerület elérhetősége nemzetközi összevetésben is kedvezőnek minősül. A fővárost
három európai törzshálózati folyosó is érinti:
•

a Mediterrán folyosó az Adria térségét köti össze Ukrajnával, vasúti és közúti
kapcsolatok révén;

•

a Rajna-Duna folyosó vasúti és vízi kapcsolatok fejlesztését célozza, hogy a Dél
Németország és Románia közötti tengelyen;

•

a Keleti-Kelet-Mediterrán folyosó pedig Észak-Németország és Bulgária közti tengelyt
jelenti, vasúti és közúti kapcsolódással.

41. ábra: A három európai törzshálózati folyosó metszéspontjában
Forrás: http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/corridors/maps_en.htm
A kerületnek minden adottsága megvan, hogy vonzó legyen a befektetők számára: az M7-es M1-es
autópályák közelsége, a Déli pályaudvar, mint az ország egyik legforgalmasabb vasúti csomópontja,
a dunai hajókikötők, a pesti belváros közelsége, valamint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
közelsége mind hozzájárul az „elérhetőséghez". A kerületben továbbá egy metróvonal és egy HÉV
vonal végállomása is megtalálható, ami a munkaerő gyors és kényelmes mozgását biztosítja.
Ez utóbbi továbbá közvetlen kapcsolatot biztosít a kerület számára az északi agglomeráció irányába.
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A Széll Kálmán tér - mint a budai oldal egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja -teljes körű
rekonstrukciója 2016 tavaszán fejeződött be, mellyel tovább javult a kerület megközelíthetősége.
Budapest számos más kerületével ellentétben, az I. kerületben a befektetők nem válogathatnak a
számtalan beépítésre váró üres telek közül. Érdekes módon azonban ez a látszólag negatív tény
(nagyfokú beépítettség) is komparatív előnyként értékelhető, hiszen befektetésre alkalmas üres telkek
hiányában nem fenyeget a veszély, hogy a kerület gazdasági struktúrájába nem illeszkedő egyedi
arculatát romboló beruházások valósulhassanak meg.
A versenyképesség harmadik összetevője, a támogató és kapcsolódó szektorok helyzete a kerület
esetében kedvezőnek mondható, hiszen az ország legnagyobb gazdasági erőközpontjában helyezkedik
el (az agglomeráció közelsége is adott), ahol nagyszámú, diverzifikált beszállító, illetve szolgáltató
található, legyen szó akár mérnöki, pénzügyi, marketing, vagy éppen jogi szolgáltatásokról. A könnyen
elérhető beszállítói kör, valamint a gazdasági szolgáltatások széles spektruma fontos versenyelőnyhöz
juttathatja az itt tevékenykedő vállalkozásokat, hiszen gyors, rugalmas szolgáltatásokhoz juthatnak,
amelynek igazi jelentőségét azok érzik, akiknek ezt nélkülözni kell.
A kutatás-fejlesztési tevékenység szintén fontos összetevője a gazdasági versenyképességnek. Ez az
összetevő jól jellemezhető lenne a kerülethez kötődő szabadalmi bejelentések számával, azonban az
adat kerületi szinten nem elérhető. A magyar bejelentők belföldi szabadalmi bejelentéseinek száma 10
ezer lakosra Budapest esetében 2013-ban 1,37 volt, ami érdekes módon „csak" a második
legmagasabb eredmény a Közép-magyarországi régióban Szentendrét követően.
A kerületben műszaki jellegű kutatás-fejlesztési tevékenység nem jellemző. A vári múzeumok,
könyvtárak a humán kutatásokhoz forrásmunkát, gyűjteményeket tárolnak. Az országos jelentőségű
könyvtárak közül az I. kerületben található a

Hadtudományi Könyvtár (Kapisztrán tér 2-4.),

az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ (Attila út 93.) valamint az Országos
Széchenyi Könyvtár (Budavári Palota F épület).

1.5./5

Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)

Az ingatlanpiaci állapotok egyik legjellemzőbb ismérve a lakóingatlanok építési kor szerinti megoszlása.
A lakóingatlanok több mint 60%-a épült a II. világháború előtt, ami kiugróan magas érték más budapesti
kerületekhez viszonyítva (budapesti átlagérték 33%), ami egyben azt is jelenti, hogy a kerület
épületállományának karbantartása jelentősen terheli a kerület és a tulajdonosok költségvetését. A
lakásállomány kisebb mértékű növekedésére még sor került az 1960-1970-as években, azóta viszont
folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Az elmúlt években a kedvezőbb gazdasági környezet
hatásaként üresen álló telkek épültek be vagy leromlott állapotú épületek helyett újak épültek.
Jelenleg több lakóépület áll építés alatt, megnőtt a tetőtérlakások létesítési volumene is. A vár
területén a lakófunkció továbbra is preferált az Önkormányzat vezetése számára, KÉSZ (Kerületi Építési
Szabályzat) előírás is van rá. A terület-felhasználási dominanciákra nem csak konkrét előírások, hanem
maga a szabályzat koncepciója is kitér.
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42. ábra: Lakásállomány csoportosítása építésük dátuma szerint, 2018
Forrás: KSH
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43. ábra: Lakásépítések aránya (%) az időszak (2006-2017) összes lakásépítéséhez viszonyítva
Forrás: KSH
Az utóbbi egy-másfél évtized lakásépítési tendenciái az I. kerületben némileg eltérően alakultak
Budapest egészéhez képest. A vizsgált időszakban a kerületi építkezések 2011-2015-ben és 2016-ban
jelentősen a fővárosi átlag felett alakultak.
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Az lakásállomány korcsoportonkénti megoszlásánál árnyaltabb képet mutat a komfortfokozatonkénti
csoportosítás. Ebből a szempontból szerencsés helyzetben van a kerület, hiszen az épület állomány
kora ellenére a komfort nélküli lakóingatlanok aránya alig haladja meg a fél százalékot, ami fele a
budapesti átlagértéknek. Ezzel szemben az összkomfortos lakóingatlanok aránya (66%) elmarad a
budapesti átlagtól (69%).
I. kerület

Budapest

■ Félkomfortos
■ Komfort nélküli
■ Komfortos
■ Összkomfortos

44. ábra: A kerület lakásállományának minőségi jellemzői

Forrás: KSH, Népszámlálás
A lakásállomány minőségi jellemzőinél meg kell még említeni, hogy főként a Várnegyed területén
található, műemlék épületek, védett épületek, beosztás / kialakítása nem megfelelő, az egykori
nagyobb alapterületű lakásokat kisebb lakóegységekre osztották fel. Ez sajnálatos módon nem kedvez
a kisgyermekes családok betelepülésének, sőt a hagyományos Várnegyedben élő családok újabb
generációi is a Várnegyeden / Kerületen kívül költöznek.
Az alábbi táblázatban kiemeltünk még néhány a lakóingatlanokra vonatkozó érdekes számadatot.
A tulajdonviszonyokat vizsgálva megállapítható, hogy a budapesti átlaghoz (5%) viszonyítva magasabb
az önkormányzati lakóingatlanok aránya (8,65%), ami a vár területén még magasabb értéket mutat.
Értelemszerűen a magántulajdonban lévő ingatlanok aránya pedig elmarad a budapesti átlagtól. Jól
átgondolt lakásgazdálkodással az önkormányzati tulajdonú ingatlanok jelentős bevételi forrást
jelentenek, amely hozzájárul a kerület helyi gazdaságfejlesztési céljainak megvalósításához.

Magánszemélyek tulajdonában lévő lakások aránya (%)

87,62%

92,58%

Önkormányzati tulajdonban lévő' lakások aránya (%)

8,65%

5,00%

Négy- és többszobás lakások aránya (%)

12,24%

15,12%

Nem lakott lakások aránya (%)

22,86%

13,04%

4-10 lakásos lakóházak aránya (%)

2,65%

1,96%

11- és több lakásos lakóházak száma (db)

3,74%

2,44%

28. táblázat: Egyéb lakásállományt érintő adatok, 2011
Forrás: KSH, Népszámlálás
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2015.év

1444

467

36

2016. év

1440

467

4

1372

55

2017. év

1439

467

1

1352

31

29. táblázat: Egyéb lakásállományt érintő adatok, 2015-2017

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

Ingatlanárak alakulása
Az ingatlanárak vizsgálatánál az Ingatlannet (www.ingatlannet.hu) internetes portál adatbázisának
elemzésére hagyatkoztunk. Az adatok fenntartással kezelendőek, ugyanis csak azok az ingatlanok
képezik az elemzés adatbázisát, amely ingatlanok adásvételére került sor az adott időszakban. Ettől
eltekintve, az oldalról kinyert adatok segítségével áttekintő képet kaphatunk a kerület ingatlanárainak
főbb jellemzőiről.
A kerület ingatlanárai 2001-től kezdődően

1200000

egyenletesen

1000000

majd

2006

kis
után

mértékben
egy

növekedtek,

nagyobb

mértékű

800000

emelkedés történt (250 e Ft/m2-ről közel 550

600000

e Ft/m2-re). A hirtelen növekedésnek 2008-

400000

2009-es pénzügyi és gazdasági válság (illetve

200000

ennek következményeként a lakáshitelezések
erőteljes visszaesése) vetett véget.
2011-től

mérsékelt,

2015-től

ooooooooooooo

meredek

(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N

emelkedés tapasztalható az ingatlanárakban.

45. ábra: Ingatlanárak alakulása az I. kerületben
Forrás: www.ingatlannet.hu

A kerületben eladásra kínált lakóingatlanok
átlagos ára 2019 I. negyedévében 34,7 millió
Ft

körül

alakul,

négyzetméter

ár

az
pedig

átlagos
618

ingatlan

ezer

Ft.

Ez

utóbbiból (illetve a fenti diagram adataiból)
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618

Átlag m2

96

arra következtethetünk, hogy az I. kerület
ingatlanpiaca
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a
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után

hamarabb

Átlagár (M Ft)

34,7

Legolcsóbb m2 (ezer Ft)
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Legdrágább m2 (ezer Ft)

1109

mint egy átlagos budapesti

kerület ingatlanpiaca, és a négyzetméterárak
tartósan meg fogják haladni a válság előtti
szintet. A kerület legalacsonyabb ingatlan
négyzetméter árai meghaladják a 750 e Ft-ot,

Legolcsóbb (M Ft)

0,1

Legdrágább (M Ft)

2000

míg a legdrágábban értékesített ingatlanok
négyzetméterárai az 1,1 millió forintot is

30. táblázat: Ingatlanárak
Forrás: www.ingatlannet.hu

meghaladhatják.
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1.6 Az önkormányzat gazdálkodása,
intézményrendszere
1.6./1

a

településfejlesztés

eszköz-

és

Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program

Az Országgyűlés 2011-ben elfogadta a helyi önkormányzatokról szóló törvényt, amely a korábbi
jogszabállyal ellentétben pontosan meghatározza a helyi, köztük a kerületi önkormányzatok feladatait
és új alapokra helyezte az önkormányzatok gazdálkodásának, finanszírozásának rendszerét is. A
bekövetkezett változásoktól függetlenül a Budavári Önkormányzat továbbra is azon önkormányzatok
közé tartozik, amelyek költségvetési gazdálkodása, takarékos, átlátható és a hatályos jogszabályokhoz
illeszkedik. Kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait sikeresen teljesíti, úgy hogy a megfelelő
színvonalon ellátott oktatási, szociális ellátásból és egyéb ellátásokból nem vett el.
A kerület költségvetése stabil pénzügyi alapokon nyugszik, a kiadások és a bevételek egyensúlyban
vannak, és továbbra is jelentős tartalékokkal rendelkezik. A pályázati forrásoknak is köszönhetően a
felhalmozási kiadások meghaladják a működési kiadásokat, amelynek eredményeképpen jelentősen
nő a kerület vagyona. A tervezett nagyarányú fejlesztésekhez szükséges fedezetet a már elnyert
pályázati támogatások és a stabil működésnek köszönhetően elkülönített pénzügyi tartalékok
biztosítják. A tartalékoknak köszönhetően az Önkormányzat számára nem jelent problémát a
projektekhez szükséges önerő biztosítása. A Várkertbazár és a Vár közlekedési fejlesztése jelentősen
megváltoztatta a rendelkezésre álló forrásokat, jelentősen megnőtt a költségvetés nagysága.
2010-ben az Önkormányzat ciklusprogramjában elfogadott adópolitikája szerint nem emel az adók
volumenén és nem vezet be új adókat. Ez azt jelenti, hogy az építmény- és telekadón, a gépjárműadón
és az idegenforgalmi adón kívül más adónemet nem vezet be. Az adók alapját és mértékét a helyi
adókról szóló törvény határozza meg. Ezen jogszabály lehetővé teszi, hogy az Önkormányzat a bázisévi
infláció mértékéig indexálja a törvényben meghatározott adómértéket, melyet a Hivatal adóbevételei
reálértékének megőrzése miatt meg is tett.
14

46. ábra: Önkormányzati bevételek, kiadások alakulása (Mrd Ft)
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás
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546

6
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215
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567

6
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220

2015
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9
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260

2016

617

8

n.a.

297

2017

661

7
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336

31. táblázat: Helyi adóbevételek alakulása az I. kerületben (millió Ft)
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás
A gépjárműadó mértékét a forgalomban lévő gépjárművek teljesítménye után kell meghatározni a
Belügyminisztérium gépjárműadó nyilvántartásából lekérhető adatok alapján.
(2014-ben 14.242 db gépjárművet adóztatott a kerület, ami a 2010-es szinthez képest 785 db-bal
kevesebb. Ezzel ellentétben a 2010-es 1884 db ingatlanhoz képest 2014-ben már 2933 db ingatlan
került adófizetési kötelezettség alá).
■ Áll ami támogatás + OEP finanszírozásból
származó bevétel
Helyi adók

Parkolásból származó bevétel
32%

Bérleti díjak bevétele

■ Ingatlan értékesítés bevétele

■ Iparűzési adó (forrásmegosztás által)

Pályázati forrás

Előző évi maradvány
19%

Egyéb bevétel (intémzényl étkezési térítési
dijak, ÁFA visszatérülés, kiszámlázott ÁFA,
osztalék, kamatbevétel)

47. ábra: I. kerület 2015. évi főbb elemei
Forrás: 2015-ös közmeghallgatás
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2010-ig a Fővárosi Önkormányzat szedte be az idegenforgalmi adót, és a forrásmegosztás rendszerén
keresztül csak minimális összeget juttatott vissza a kerületnek a helyben keletkezező bevételekből,
miközben a turizmus fokozott jelenléte, jelentős kiadással járt a kerület számára. 2011-től kezdve
azonban az Önkormányzat maga veti ki, és szedi be az idegenforgalmi adót a közigazgatási határán
belül működő vállalkozásoktól.
A helyi adókból származó bevétel a legszámottevőbb, majd következnek pályázati források és az előző
évi maradványok.
Közhatalmi bevételek megoszlása 2016-2018:
■ Építmény adó

Telekadó
■ Iparűzési adó

2016-ban

az

iparűzési

származó

bevételek az

adóból
összes

bevétel közel 60%-át tették ki,
míg

a

második legjelentősebb

bevétel az idegenforgalmi adó az
■ Gépjárműadó

összes bevétel 10%-ával.

■ Idegenforgalmi adó
■ Egyéb közhatalmi
bevételek

48. ábra: I. kerület közhatalmi bevételek megoszlása
Forrás: 2016-os közmeghallgatás
2017-ben
m Építményadó

■ iparűzési adó

származó

az

építményadóból

bevételek

aránya

jelentősen megnövekedett.

■ Gépjárműadó
■ idegenforgalmi adó
■ Egyéb közhatalmi bevételek

49. ábra: I. kerület közhatalmi bevételek megoszlása
Forrás: 2017-es közmeghallgatás
2018-ban a bevételek megoszlása
■ Iparűzési adó

a

2017-es

évhez

hasonlóan

alakult. A közhatalmi bevételek
■ Építményadó

idegenforgalmi adó tekintetében

■ Gépjárműadó

volt.

Egyéb közhatalmi
bevételek

1%

6%

közül a legnagyobb változás az

■ Idegenforgalmi adó

12%

50. ábra: I. kerület közhatalmi bevételek megoszlása
Forrás: 2018-as közmeghallgatás

Idegenforgalmi

2018-ban

adóból

megközelítőleg

millió forint bevételünk volt.
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Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2015-2019. évre szóló gazdasági programja
Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében tervezett beruházások
Autóbuszok

cseréje,

új

viszonylatok

kialakítása

a

frekventált

környezetnek

köszönhetően.

Első ütemben 16 db környezetkímélő dízel busz beszerzését tervezik majd második ütemben kerülnek
cserére (elektromos buszok). Ezek mellett a Budai Várból közvetlenül elérhető lesz a Batthyány tér és
az Oroszlános udvar is.
A turistabuszok is átszervezésre kerülnek, emellett a Palota úton alakul ki a busszal érkező turisták fő
fogadópontja. A Dózsa György téren is kialakításra kerül két busz parkoló. A Krisztina körúton 8 busz
számára alakítható ki leállósáv. Tervezett buszforduló is megfogalmazásra került a Hilton szálló előtti
részen. A Lovas út mentén mélygarázs kerülne kialakításra, akárcsak a Csikósudvar folytatásában. A
Budai Vár kiemelt részein intelligens kamerák kerülnek kihelyezésre.
A kerület a Környezetvédelmi Alapból továbbra is tervezi támogatni a graffiti mentesítést a
világörökségi helyszíneken.

Budavári Önkormányzat saját erőből tervezett fejlesztései
Kapisztrán tér fejlesztése, melyhez a Mária Magdolna torony átépítése is kapcsolódhat a tér
hasznosítási javaslatai alapján, ötletpályázatot követően megvalósítható.
Az Önkormányzat tervei között szerepel a Batthyány tér felújítása, mely a tervezés folyamatában tart.
2020 év végéig a Krisztina tér 1. sz. alatt kerül kialakításra a Márai Sándor Kulturális Központ az egykori
Budai Polgári Casino épületének felújításával.
A Bécsi kapu tér burkolatainak a felújítása, tér rendezése a következő pont. A kerületi egyéb utcák,
közterületek burkolatának felújítása is napirendre került. A frekventáltabb utal mentén a közvilágítás
felújítása is meg fog történni. A zöldfelületek, játszóterek, a felnőtt fitness-parkok, műfüves vagy
gumiburkolatú kispályák mind felújításra kerülnek. a Halászbástya karbantartása is megjelenik, mint
fontos feladat, akárcsak az Esztergomi Rondella alapjának megerősítése. Az intézmények energetikai
korszerűsítése is megvalósításra kerül. Emellett a Batthyány Lajos Általános Iskolában és a Kosztolányi
Dezső Gimnáziumban. Fontos lenne a Várhegy alatti területeken lévő barlangok, barlangpincék
karbantartása.
2018 tavaszán lett bejelentve, hogy megújul a Széna tér. A tervek szerint több zöldterületet alakítanak
ki, megszűnik az Ostrom utca és a Hattyú utca közötti parkoló, valamint a beruházás során a két utca
térhez kapcsolódó szakaszát is felújítják. A tér megújítása - a Blaha Lujza tér rekonstrukciójával együtt
- bekerült a főváros költségvetésébe is, a munkálatokra mintegy 2,5 milliárd forintot költenek majd.
(Forrás: 2018. évi beszámoló)
2018 májusában nyílt meg az Ybl Budai Kreatív Ház, a Várkert Bazárhoz kapcsolódó egykori Vízház,
amelyet teljesen felújítottak és közösségi térré alakítottak.
Az önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítására és karbantartására 2019 év végéig 2,1 milliárd
forintot költött az Önkormányzat, mely során összesen 74 épület került felújításra.
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Jövőképek
„A Budavári Önkormányzat tudatosan és fenntartható módon javítja az épített és természeti
környezet minőségét annak érdekében, hogy mind az itt lakók elvárásainak, mind a turizmus
igényeinek példaértékűen megfeleljen."
Stratégiai célok:
•

A lakossággal kapcsolatos stratégiai céljaink:

•

A lakónépesség megtartása, létszámának stabilizálása.

•

Közösségépítés, a helyi identitás erősítése.

•

Az elöregedési folyamat lassítása, fiatalok számára is vonzó és élhető környezet
kialakítása.

•

Magas színvonalú nevelési és oktatási intézmények fenntartása a kerületben.

•

Idősbarát gondolkodás, a tapasztalat és a bölcsesség értékének kiaknázása.

•

A lehető legjobb minőségű egészségügyi ellátás biztosítása, házi orvosi, szakorvosi,
védőnői szinten egyaránt.

•

Társadalmi felelősségvállalás növelése, mind a lakosság, mind a hivatali és
közalkalmazotti munkatársak körében.

•

A munkaerő-piaci feltételek javítása, az itt élők munkához való jutásának biztosítása a
közfoglalkoztatásban való részvétellel.

•

A fogyatékkal élők részére akadálymentes környezet és befogadó közösség kiépítése
már gyermekkortól.

•

A rászorulók támogatása, társadalmi felzárkóztatásuk segítése.

A környezetünkkel kapcsolatos stratégiai céljaink:
•

A műemléki, világörökségi, helyi védett értékeink megőrzése, méltó fenntartása,
értéknövelő felújításának biztosítása.

•

A kerületi lakásállomány minőségi fejlesztése.

•

A

gépjárműforgalom

és

parkolás

problémáinak

enyhítése,

a

vári

terület

teh erm en tesítése.
•

Zöldfelületek védelme, parkok, kertek, terek felújítása és fenntartása.

Turizmussal és a vállalkozásokkal kapcsolatos stratégiai céljaink:
•

A kiemelkedő idegenforgalmi szerep méltó megőrzése.

•

A turisták és ide látogatók részére megfelelő infrastruktúra biztosítása, ideértve a
megfelelő információval történő ellátást és a fizikai és informatikai akadálymentesítést
is.

•
•

Turizmusban érintett vállalkozókkal való folyamatos konzultáció
Olyan új turisztikai attrakciók ösztönzése, amelyek a hagyományok tiszteletben
tartásával valósulnak meg.

•

A tisztességes, jogkövető vállalkozások segítése, ügymenetük egyszerűsítése, partneri
viszony biztosítása.
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ERŐSSÉGEK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GYENGESÉGEK

Páratlan környezeti adottság, a Duna kö
zelsége
Tradíciók, történelmi múlt, különleges
műemlékek
Kiemelt turisztikai vonzerő
Magas presztízsértékű ingatlanállomány
Magasan kvalifikált és nem szegregált la
kosság
Erős kerületi identitástudatú és lokálpat
rióta lakosság
Jó közlekedési kapcsolatok
Élénk kulturális élet
Összefüggő zöldterületek
Jól karbantartott, elegendő kapacitású
közcélú szolgáltatások és intézmények

•
•
•
•
•
•

•

•

LEHETŐSÉGEK
•
•
•
•
•

•

Jelentős közlekedési forgalom, erőtel
jes É-D-i átmenő-forgalom
A közlekedésből adódó terhelés
Parkolási problémák (a turista
buszoknál is]
Népességszám csökkenése, elöregedő
népesség
A Déli pályaudvar jelenlegi helyzete
Felújításra szoruló építmények (bar
langrendszer, várfalak, támfalak, lép
csők]
A turisták és a helyi lakosság eltérő
igényei

A hajléktalanság koncentrált megjele
nése kiemelt helyszíneken

VESZÉLYEK

Kormányzati, fővárosi fejlesztések kiakná
zása
EU-s pályázati lehetőségek
További közlekedésfejlesztési beruházá
sok (pl. Gellérthegyi Sikló]
Folyamatos és ösztönzött
városrehabilitáció
A kerületi fejlesztési lehetőségek számba
vétele (pl. Déli pályaudvar rehabilitációja,
MÁV területek rendezése]
Informatikai fejlesztések a korszerűbb
közigazgatás, a turisták és a helyi lakosság
érdekében

• Budapest környezetei helyzete, lég
szennyezettség
• Budapest közlekedési helyzete
• Szélsőséges időjárási helyzetből fakadó
vészhelyzetek (viharkárok, hőség, eső
zések, árvízveszély]
• II. világháborús, fel nem robbant eszkö
zök
• A javuló demográfiai tendencia meg
torpanása
• Növekvő turisztikai forgalom nem pá
rosul infrastrukturális fejlesztésekkel
• A hajléktalanság hosszabb távon meg
oldatlan marad

51. ábra: SWOT elemzés
Forrás: Gazdasági program 2015-2019

Állami tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos feladatok
A kerületben több olyan intézményi vagy olyan jellegű épület található, melynek sorsa kérdésessé vált,
ilyen például a Déli pályaudvar, mely a Magyar Állam tulajdona. Vagy ide tartoznak a Várnegyedet
övező

több

km

hosszú

várfalak,

melyek

komolyabb

károsodást

mutatnak

több

helyen.

A várfalak egy része önkormányzati, egy része állami tulajdonban vannak. Jelentősen javítaná a terület
kezelhetőségét, ha a kerületben található várfalak teljes egészében állami tulajdonba kerülnének.

1.6./2
Az

Az
önkormányzat
intézményrendszere

Önkormányzat

projektgazdaként,

az

elmúlt

konzorciumi

időszakban
partnerként,

településfejlesztési
számos
vagy

városfejlesztési
egyéb

tevékenysége,

beruházás

szereplőként.

A

részese

volt,

megvalósult,

ill. megvalósítása alatt álló projektek finanszírozása elsősorban európai uniós, hazai, és önkormányzati
forrásokból történt, de pl. a Mátyás templom esetében Norvég Alap forrásai is fel lettek használva.
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PROJEKT

RÖVID LEÍRÁS
A Várkert Bazár I. ütemének (Vártkert Bazár műemléki felújítása) átadása

Várkert Bazár

megtörtént, A II. ütemben a királyi kertek rendezése és az új létesítmények
kialakítása kerül sor.

Mátyás templom

Dísz tér 17.

9,5 Mrd összköltséggel a templom felújítása megtörtént. A történelmi
harangokat az Önkormányzat és a Norvég Alap támogatásával újították fel.
Az egykori Honvéd Főparancsnokság vonatkozásában kormány 2012-ben 700
millió forintot csoportosított át az épületmaradvány renoválására.
200 millió forintos beruházás keretében megtörtént az épület homlokzat

Magyarság Háza

felújítása. Folytatásként elkészül a látogatóközpont és a magyarságtörténeti
kiállítás is.
A Hagyományok Házának is otthont adó Budai Vigadó belső' felújításának első'

Budai Vigadó

üteme, a 100 millió forint hazai támogatással valósult meg, a projekt
eredményeképpen továbbá az épület akadálymentessé vált.

Szilágyi Dezső téri

EMMI támogatással megtörtént a református templom tornyának külső

templom felújítása

műemléki felújítása.
2012-ben kezdó'dött meg a vári útfelújítás a Fó'városi Önkormányzat
tervezésében és finanszírozásában. A munkálatok a Dísz téren és a Tárnok

Vári utak

utcában folytatódtak emeltpályás burkolat kialakításával, vízelvezetés
rendezésével, a munka a Fortuna utca felújításával folytatódott. A járdák
felújítása az Önkormányzat tervezésében és beruházásában történt.
A Budavári Önkormányzat saját beruházásában 1,2 milliárd forintot biztosított
az Önkormányzat a költségvetésében a fejlesztésekre. Továbbá az állam által

Szentháromság tér -

biztosított 693 millió forintos hazai támogatással valósul meg a Mátyás

Szentháromság utca - Hess templom és környéke burkolat-felújítása. Elkészült továbbá a Margaréta terasz
András tér

dísz-burkolata, a Zenepavilon melletti park, és a Schulek-lépcső nagy
pihenő'teraszainak felújítása is. Ez utóbbira 8 millió forintot költött az
Önkormányzat.

Várfalak

Műemlékházak felújítása a
Vizivárosban

A karbantartás során a Savanyúleves Rondella, az Európa ligeti várfalak és a
Hunyadi János úti gyámpilléres fal hibái kerültek kijavításra
Elkészült Kapucinus utca 9. és a Pala utca 8. szám alatti műemlékházak
felújítása, amelyre az Önkormányzat a Fő'városi Városrehabilitációs pályázaton
nyert támogatást.
A barokk lakóházat több ütemben újították fel. Tevékenységek: keleti szárny

Pala utca 8.

rekonstruálása, az utcai és az udvari homlokzati helyreállítása, a tetőfelújítás, a
földszinti lakások korszerűsítése, kertrendezés. A projekt összköltsége 210millió
Ft volt.
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150 millió forint támogatással és 100 millió forint önerő'vel megújult az épület
homlokzata, tetőszerkezete, a belső szerkezet, a nyílászárók és az udvar is.
Továbbá 18 vizivárosi műemlékházra az Önkormányzat közel 2,7 milliárd forintot

Kapucinus utca 9.

fordított, ebbő'l mintegy 1,4 milliárd forintot nyert a fő'városi városrehabilitációs
pályázaton.
Déli pályaudvar

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében elkészítési feladatokra 880

áttervezése

millió Ft,
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében feladatokra 50 millió Ft,
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében feladatokra 70 millió Ft

Belügyminisztérium budai
Várnegyedben történő

60,0 millió forint egyszeri jellegű átcsoportosítását elszámolási, a fel nem

elhelyezéséhez kapcsolódó használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel
intézkedések
a martonvásári agrár

a nemzeti fejlesztési miniszter az MNV Zrt. útján gondoskodik az MTA régi

innovációs centrum

épületeinek független ingatlanforgalmi szakértő' által meghatározott forgalmi

kialakítása, fejlesztése

értéken, de legfeljebb 9400 millió forint értéken történő' megszerzéséről

Kapisztrán tér felújítása

Budapest I. kerület gondoskodik 1000 millió forint forrás rendelkezésre állásáról
a központi költségvetés IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetében

Nemzeti Hauszmann Terv
keretében a Lovarda út és
a Hunyadi udvar közötti
rámpa, valamint a

A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget
vezető' miniszter bevonásával gondoskodjon egyszeri jelleggel 7 197 529 600
forint forrás biztosításáról

Várgarázs II. és istálló
beruházás
Batthyány tér felújítása

270 millió Ft-os támogatás (TÉR-KÖZ)* •

Krisztina tér 1 felújítása

900 millió Ft

32. táblázat: Az I. kerület kiemelt településfejlesztési beruházásai
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

A településfejlesztési feladatokban (stratégiaalkotás, beruházások előkészítése, a megvalósítás
műszaki és pályázati projektmenedzsmentje, fenntartás) közvetve vagy közvetlenül a polgármesteri
hivatal szinte valamennyi szervezeti egysége érintett. A polgármesteri hivatal szervezeti egységeinek
településfejlesztéshez kapcsolódó feladatai:
•

Főépítészi Iroda: stratégiaalkotás, rendezési terv, koncepciók, előzetes, engedélyes- és
kiviteli tervek elkészítésében valórészvétel;

•

Pénzügyi Igazgatóság:

az

Önkormányzat költségvetésével kapcsolatos

döntés

előkészítés és végrehajtás;
•

Beruházási,

Közbeszerzési

és

Pályázati

Iroda:

a

projektek

közbeszerzéséhez

kapcsolatos feladatok ellátása;
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•

Műszaki Iroda építésügyi hatósági feladatai: építések, bontások engedélyezése,
használatbavételi engedélyezési stb.

•

Városüzemeltetési Iroda, Közterület-felügyeleti Iroda: A projektek megvalósítása után
a létrehozott infrastrukturális kapacitások fenntartási feladataiban való részvétel.

Településfejlesztési feladatok a döntéshozatal során: A legfontosabb településfejlesztési kérdésekben
a képviselőtestület hoz döntést. A testületi ülést megelőzően a bizottságokban történik a döntés
előkészítés. A településfejlesztési kérdésekben leginkább releváns két Bizottság: Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság.

1.6. /3

Gazdaságfejlesztési tevékenység

A korábbi időszakokban a Budavári Önkormányzat lehetőségeihez képest mindent megpróbált
megtenni annak érdekében, hogy a válság hatásainak helyi vállalkozókra gyakorolt hatását csökkentse,
ezzel hozzájárulva elsősorban a meglévő munkahelyek megtartásához. Az Önkormányzat konkrét
lépésként 150-200 millió forintos válságkezelési csomagot dolgozott ki a vállalkozók támogatására.
Ennek

egyik

eleme

volt,

hogy

2010-ig

nem

emelte

a

helyiségek

bérleti

díját.

Ez nagyságrendileg éves szinten 50-55 millió forintos támogatást jelentett a vállalkozóknak. Ekkora
bevételtől „esett el" úgymond az Önkormányzat annak érdekében, hogy a vállalkozások (üzletek,
boltok, éttermek,

kávézók) könnyebben viseljék el a válság hatásait és ne kényszerüljenek

munkavállalóik elbocsátására. A válságkezelési csomag összeállítása azonban nem veszélyeztette az
Önkormányzat költségvetési stabilitását, nem kényszerítette hitelfelvételre az Önkormányzatot, és
nem okozott költségvetési hiányt. Az Önkormányzat számára a jövőben sem cél a helységbérleti díjjak
folyamatos emelése, legfeljebb azok inflációval történő korrekciója.

1.6. /4

Foglalkoztatáspolitika

Ahogy azt már az 1.3. A település társadalma fejezetben jeleztük, az I. kerületben regisztrált
munkanélküliek aránya egyike a legalacsonyabb értékeknek Budapesten, 2011-ben 7,9% volt.
A foglalkoztatottak aránya pedig 72% volt. A gazdasági aktivitás mutatói alapján az I. kerület helyzete
budapesti és országos viszonylatban is kedvezőnek mondható.
Az Önkormányzat a kerület egyik legnagyobb foglalkoztatója, státuszukat tekintve elsősorban
köztisztviselőket, valamint közalkalmazottat foglalkoztat. Az önkormányzat elkötelezett, hogy a kiírt új,
vagy megüresedett álláshelyeket - megfelelő képzettséggel és/vagy végzettséggel rendelkező - helyi
lakos tudja betölteni.
Az

önkormányzat a

közmunkaprogramon

keresztül

közvetlenül

munkáltatóként jelenik meg.

A Budavári Önkormányzat a 2012. évben három alkalommal nyújtott be kérelmet az illetékes
Munkaügyi Központhoz közfoglalkoztatás támogatására. Mindhárom kérelem befogadást nyert és
ennek keretében az Önkormányzat 53 fő foglalkozatását tudta biztosítani napi nyolc órában három
illetve négy hónapos időtartamban, 90%-os állami támogatás mellett. A program

keretében

alkalmazott közfoglalkoztatottak 60%-a fizikai munkát végzett/végez a GAMESZ-nél, illetve a kerületi
intézményekben. 40%-uk pedig adminisztratív tevékenységet végezett elsősorban a Polgármesteri
Hivatalban és az intézményekben.
Az Önkormányzat a jövőben is nagy hangsúlyt kíván fektetni a közfoglalkoztatásra, elsősorban fizikai
jellegű munkák elvégzésére, de érdemes lenne átgondolni egy olyan közfoglalkoztatási program
megvalósítását, ami kifejezetten a magasabb végzettségű munkanélküliek elhelyezkedését segítené.
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Általánosságban

elmondható,

hogy

az

Önkormányzatnak

érdeke

a

helyben

történő

munkahelyteremtés támogatása, mert közvetve ez is hozzájárul ahhoz, hogy a Várnegyed ne csak
turisztikai látványosság legyen, hanem egy élő kerület, erős munkahelyi és lakófunkcióval.

2015

61

2016

54

2017

33

2018

22

33. táblázat: Közfoglalkoztatásban résztvevők
Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2023

1.6./5

Lakás- és helyiséggazdálkodás

Általános helyzet
Magyarországon a helyi lakáspolitika kialakítása önkormányzati feladatkör, amelynek konkrét feladatai
nincsenek törvényileg pontosan szabályozva, de pl. beletartozhat a helyi lakásállomány megújítása,
illetve a szociálisan rászorult rétegek lakásproblémáinak enyhítése. Az sincs szabályozva, hogy mely
önkormányzatoknak kell

szociális

bérlakás-szektorral

rendelkezniük,

és

hogy az

ilyen típusú

állománynak minimálisan milyen méretűnek kell lennie a helyi lakásállományon belül. Vagyis nincs
szabályozva a feladatellátás mértéke sem.
Eszközrendszerét tekintve a központi kormányzati eszközökön kívül egyéb, azokat kiegészítő, illetve
azok mellett működtethető eszközrendszert alakíthat ki. A helyi lakáspolitika feladatait, eszközeit,
illetve azokkal kapcsolatos szabályozást alapvetően négy jogszabály tartalmazza (Fehér-Somogyi-Teller
2011):
•

Az Önkormányzati törvény (1990/ LXV.
feladataként határozza meg a

törvény) az önkormányzatok különös

tulajdonukban

lévő bérlakásokkal kapcsolatos

lakásgazdálkodást. Ennek tartalmát és mértékét azonban nem határozza meg,
az ezzel kapcsolatos feladatokat a lakosság igényei alapján és az önkormányzat anyagi
lehetőségeitől függően az önkormányzat maga alakíthatja.
•

A Lakástörvény (1993/ LXXVIII. törvény), amely keret jelleggel szabályozza az
önkormányzati bérlakás

állományhoz

kapcsolódó jogviszony

tartalmi részeit,

a pontos szabályozást azonban az önkormányzatoknak kell kialakítaniuk helyi rendelet
útján.
•

A 12/2001.

Kormányzati rendelet,

amely az önkormányzatok által nyújtható

önkormányzati lakáshoz jutási támogatásokat határozza meg.
•

Szociális

törvény (1993/ III.

törvény)

a

helyi lakásfenntartással kapcsolatos

támogatások (helyi és kiegészítő lakásfenntartási támogatás, helyi lakbértámogatás)
keretjellegű szabályozását.
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Lakásgazdálkodás
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakásállomány 1431 db, melyből 1358 bérbe adott (1036 db
szociális lakbérrel, 207 db költségelvű lakbérrel és 115 db-ot piaci lakbérrel). A szabadon rendelkezésre
álló lakásállomány egy része kis mérete, vagy nagyon leromlott műszaki állapota miatt alkalmatlan
arra, hogy kihelyezésre használhatók legyenek. Ezeket a gazdaságosan fel nem újítható lakásokat
jelenlegi

állapotukban

nyilvános

pályázaton

értékesítette

az

Önkormányzat.

A kis alapterületű lakásokra volt a legnagyobb érdeklődés, az Önkormányzat gyakran az induló árnál
jóval magasabb áron tudta értékesíteni a lakásokat. A lakáseladásokat éves bontásban a 35. táblázat
mutatja. A bérleti joggal terhelt lakások megvásárlására általában kisebb a vételi szándék. A bérlők
általában egy összegben vásárolták meg az ingatlanokat.
Az Önkormányzat 5 éves határozott idejű bérbeadására hirdetett nyilvános piaci lakáspályázatokat.
A pályázóknak vállalnia kellett a lakások szükség szerinti felújítását, illetve a piaci lakbér megfizetését.
A lakbérek mértékét hasonlóan az adókhoz hasonlóan évről évre csak és kizárólag az infláció
mértékével növelte az Önkormányzat, 2014-ben pedig egyáltalán nem került sor lakbéremelésre. Erre
az Önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása és az alacsony infláció teremtette meg a lehetőséget.
700

2010

2011

2012

2013

■ Lakbér ■ Helységbér
52. ábra: Lakbér és helyiségbér bevétel alakulása az I. kerületben (millió Ft)

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

LAKÁSCÉLÚ HELYI TÁMOGATÁS - KSH
2012

2013

2014

2015

2016

1 fő

0 fő

0 fő

0 fó'

5 fő

600.000 Ft

-

-

-

3.900.000 Ft

34. táblázat: Támogatások
Forrás: KSH
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2014

13

2015

36

2016

4

2017

1

2018

0

2019

3

35. táblázat: Önkormányzati lakáseladások száma 2014-2019
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás

Helyiséggazdálkodás (nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítása)
Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségeket bérbeadás útján
hasznosítja. Új bérleti szerződéseket csak határozott időre, maximum 5 évre lehet kötni, de ezen
szerződések - jogszerű használat esetén - további 5 évre hosszabbíthatók. A hosszabbításról a Műszaki
iroda előzetes ellenőrzése alapján a Képviselőtestület dönt.
2013-ban 55 üres helyiség határozott idejű bérbeadására hirdetett pályázatot az Önkormányzat,
amelyből 21 helyiség bérbeadása volt sikeres. A nyilvános pályázatokon bérbeadásra meghirdetett
helyiségekre nem volt jelentős érdeklődés egyrészt a helyiségek nagy felújítási igénye és az esetenként
magas bérleti díjak miatt. Az Önkormányzat alacsonyabb induló bérleti díj meghatározásával próbálta
vonzóbbá tenni pályázatokat. A bérleti díjak egy részét csak behajtás útján lehet beszedni.
A helyiségbérleti díjak esetében, hasonlóan a lakbérekhez 2014-ben szintén sor került bérleti
díjemelésre. A közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervben megfogalmazódott, hogy az
Önkormányzat számára nem cél a helységbérleti díjjak folyamatos emelése, helyette új, a piaci
viszonyokhoz folyamatosan alkalmazkodó bérleti díjrendszerre van szükség, amely a turisztikai és a
közellátási szempontokat veszi figyelembe.
600
500
+■»

400

LL.

300
£ 200
100
0
2010

2011

2012

2013

53. ábra: Követelések évenkénti bontásban (millió Ft)
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás
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36. táblázat: Önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladási száma 2014-2019
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás
2016-ban az Önkormányzat eladott egy iskolaépületet (Kosciuszkó Tádé u. 3.), illetve vásárolt egy
irodaépületet (Krisztina tér 1.). 2018-ban eladásra került a Csalogány u. 38. sz. alatti üres telek.
2018. június végén 11 üres helyiség 5 év határozott idejű bérbeadására írt ki pályázatot az
Önkormányzat. A beadási határidőre 5 helyiségre vonatkozóan érkezett ajánlat. Bérlőre talált a
Batthyány utca 12., a Csalogány utca 4/c-d, a Dísz tér 16., a Mária tér 4., a Mészáros utca 18.
2018 decemberében 7 helyiség 5 év határozott idejű bérbeadására került pályázat kiírásra. A 2019.
februári határidőre 3 helyiségre érkezett ajánlat, így a Csalogány utca 42/b., a Fazekas utca 4., a Fenyő
utca 13. került bérbeadásra. 2019. márciusban 8 helyiség 5 év határozott idejű bérbeadása történt
meg. A pályázat áprilisi beadási határidejére 2 helyiségre érkezett ajánlat. Az Attila út 97. alatti
helyiséget és a Mária tér 2. alatti helyiséget is bérbe adtuk. 2019. márciusban a Horváth-kerti pavilon
hasznosítására is pályázat került kihirdetésre, külön a vendéglátó, külön a korábbi újságos helyiségre.
A pályázat sikeresen lezárult, a nyertes pályázó a Horváth-kert miliőjéhez illeszkedő vendéglátóhelyet
kíván itt kialakítani. 2019. márciusban az Országház utca 10. alatti vendéglátó-helyiség lett pályázat
útján meghirdetve, ami szintén eredményesen zárult.
A Markovits Iván u. 4. épület Iskola utcai oldalán (korábbi Hanna Rosa étterem) bérleti jogát átvették,
és Franziska Desszertműhely néven kávézó, cukrászda nyílt az önkormányzati helyiségben. Az új bérlő
jelentős felújításokat végzett és új színfolttal gazdagította az Iskola utca - Markovits Iván utca
torkolatában üzemelő kiülős vendéglátóhelyeket.
Az Alagút utca 5. (Krisztina tér 1.) alatti CBA üzlethelyiség - ami szintén önkormányzati bérlemény bérleti jogát a SPAR Magyarország Kft. vette át, és 2019 ősztől már SPAR üzletként biztosítja a környék
lakóinak élelmiszer ellátását.
2019. májustól a Duna-Ipoly Nemzeti Park a Vár-barlang Nagy-labirintus szakaszát megnyitotta a
nyilvánosság előtt, vezetett túracsoportokkal végig járható a 2 km-es barlangszakasz. A Dárda utcai
lejárat önkormányzati tulajdonú épületből indul, a bejárati részt, a pinceszinti vizesblokkot az
önkormányzat adja bérbe a Duna-Ipoly Nemzeti Park részére, a kulturális tevékenység érdekében
kedvezményes díj mellett, ezzel az Önkormányzat is hozzájárul a páratlan természeti érték
bemutatásához.
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Intézményfenntartás

A közoktatási reform részeként az általános és középiskolák fenntartása a Klebelsberg Központhoz
került. A kerületben is megalakult a I. kerületi Tankerült, amely átvette a kerületi általános és
középiskolák fenntartói jogát. Az üzemeltetési feladatok (karbantartás, fűtés, világítás, felújítások)
azonban továbbra is önkormányzati hatáskörbe tartoznak. Az Önkormányzat erre több mint 500 millió
forintot költ éves szinten. A javítási és karbantartási munkálatokat a GAMESZ intézményi csoportján
keresztül látják el. Az alábbiakban egy listát láthatunk az I kerület legfontosabb intézményeiről.
A kerületben összesen három
darab

önkormányzati

fenntartásban

lévő

Iskola utcai Bölcsőde

1011 Budapest, Iskola u. 22-24.

Tigris utcai Bölcsó'de

1016 Budapest, Tigris u. 45/a

Lovas úti Bölcsőde

1012 Budapest, Lovas út 3.

bölcsőde

található.

A kerületi óvodák összevont
intézményként
kerület
(6

működnek

különböző

a

1016. Budapest, Nyárs u. 2-4.

pontjain

telephelyen)

1011. Budapest, Iskola u. 44

szintén

1013. Budapest, Lovas u. 3.

önkormányzati fenntartásban.
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák

1015' Budapest, Toldy Ferenc u.
66.
1016. Budapest, Mészáros u.
56/b.
1016. Budapest, Tigris u. 58-60.

A

kerület

iskolái

(9

darab)

esetében az Önkormányzat a
működtető,

a

Batthyány Lajos Általános Iskola

1015 Budapest, I. Batthyány u. 8.

Budavári Általános Iskola

1014 Budapest, I. Tárnok u. 9.

Lisznyai Utcai Általános Iskola

1016 Budapest, I. Lisznyai u. 40
42.

Klebelsberg

Központ pedig a fenntartó.

Budapesti Egyetemi Katolikus
Gimnázium

1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 24.

Kosztolányi Dezső Gimnázium

1012 Budapest, I. Attila út 135
137.

Szilágyi Erzsébet Gimnázium

1016 Budapest, I. Mészáros u. 5-7.

Toldy Ferenc Gimnázium
Farkas Ferenc Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
I. kerületi Nevelési Tanácsadó és

1015 Budapest, I. Toldy Ferenc
u.9.
1016 Budapest, I. Lisznyai u. 4042.

1012 Budapest, I. Logodi u.80.

Logopédiai Intézet
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A

kerületben

hat

kiemelt

Budavári Művelődési Ház

kulturális intézményt érdemes

(átköltözik és 2020-tól Márai

megemlíteni, amelyek szervezik

Sándor Kulturális Központ)

1011 Budapest, I. Bem rkp.6.
(átköltözik: a Krisztina tér 1.)

a kerület kulturális, sport és
Sport- és Szabadidó'központ

művelődési életét.

Vízivárosi Klub
Tabáni Kuckó
(Virág Benedek Ház)
Tér-kép Galéria
Várnegyed Galéria
A

kerület

legfontosabb

egészségügyi

intézményeit

(háziorvosi
fogászatok

rendelők,
stb.)

az

alábbi

Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálata
Szakorvosi Rendelőintézet

1016 Budapest, I. Czakó u.2-4.
1015 Budapest, I. Batthyány utca
26
1013 Budapest, Döbrentei u. 9.
1016 Budapest, Krisztina krt. 83
85.
1015 Budapest, Battyány u. 67.

1122 Budapest, XII. Maros u.
16/b.

táblázat tartalmazza.
1014 Budapest, I. Tárnok u. 9-11.
1013 Budapest, I. Attila út 35.
Felnó'tt háziorvosi rendeló'k

1015 Budapest, I. Csalogány u. 22
24.
1016 Budapest, I. Zsolt u. 6.
1016 Budapest, Városmajor utca
33.
1012 Budapest, I. Mikó u. 12.

Gyermekorvosi rendelők

1011 Budapest, I. Markovics I. u.
2.

Gyermekorvosi ügyelet

1125. Diós árok 1-3.

Felnóttorvosi sürgósségi orvosi
ügyelet

1126 Budapest, XII. Beethoven u.
8.

Éjszakai- munkaszüneti ügyeletek

1126 Budapest, XII. Beethoven u.

I. és XII. kerületiek részére

8.

Felnó'tt fogászat

1013 Budapest, Roham utca 8.

Gyermekfogászat

1012 Budapest, I. Attila út 135
137.

Védó'nó'i szolgálat - ACSI

ÁNTSZ Pest Megyei Intézet

A kerület négy legfontosabb
szociális intézményét az alábbi
táblázat tartalmazza.

Budavári Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ
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I. sz. Idósek Klubja

1015 Bp., Hattyú u. 16.

II. sz. Idósek Klubja

1013 Bp. Roham u. 7.

III. sz. Idósek Klubja

1011 Bp., Fó u.

Energiagazdálkodás

Az Önkormányzat elkötelezett a kerületben található intézményeinek energetikai korszerűsítésére.
A helyben csak korlátozottan rendelkezésre álló fejlesztési források miatt, az Önkormányzat minden
lehetóséget megragad, hogy energetikai korszerűsítésre, energiahatékonyság növelésére pályázatot
nyújtson be. Az alábbiakban összefoglaltuk a 2007-2013-as programozási idószakban megvalósult /
megvalósuló - az Önkormányzatot érintó - legfontosabb energetikai projekteket. A 394 millió Ft
összköltségból megvalósuló projektek összesen 323 millió Mrd Ft EU+hazai vissza nem térítendó
társfinanszírozásban részesültek, a fennmaradó részt (öneró) az Önkormányzat biztosította.
EU/
ERFA/
ÖSSZKÖLTSÉG TÁMOGATÁS
INTENZITÁS
(FT)
(FT)
HAZAI ESZA

PROJEKT

STÁTUSZ

Budavári Általános Iskola
energetikai korszerűsítése (külsó
homlokzat hószigetelése, fűtési
rendszer korszerűsítése stb.)
Iskola utcai bölcsóde, a Vízivárosi
Óvoda, a Toldy Ferenc Gimnázium
- megújuló energiahordozók
(napelem, napkollektor)

140 869 473

107 272 104

76,15%

EU

ERFA

megvalósult

44 199 929

37 569 940

85%

EU

ERFA

megvalósult

na

na

na

na

na

209 758 611

178 294 819

85%

EU

ERFA

Megvalósítás
alatt áll

828 013

323 136 863

82%

Toldy Ferenc Gimnázium,
Vízivárosi Óvoda Iskola, Egyesített
Bölcsó'de - megújuló
energiahordozók (napkollektor,
napelem fotovoltaikus kiserómű)
Budavári Önkormányzat óvodáinak
és bölcsódéinek energetikai
korszerűsítése
Összesen

394

35. táblázat: Energetikai projektek 2007-2013
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
Megjegyzendó azonban, hogy a sikeres pályázati tevékenység ellenére, az általánosan kialakított
támogatási rendszer nem kifejezetten kedvezó az Önkormányzat számára. A pályázati rendszer nincsen
tekintettel a speciális helyszínekre, speciális épületekre illetve speciális tulajdoni helyzetekre sem. A
pályázati és támogatási rendszert javasolt lenne úgy átalakítani / kiegészíteni, hogy figyelembe vegye
az ilyen helyi sajátosságokat. (Példa: pályázati forrásból elsósorban a műanyag nyílászárók beépítése
támogatható, ugyanakkor a kerület arculatához az eredeti fanyílászárók illeszkednek, ezek felújítása,
cseréje lenne szükséges). Legalább pilot jelleggel korlátozott pályázói kör számára elérhetóen lehetne
olyan konstrukciót kialakítani, amely a műemléki környezetben megvalósítható fejlesztéseket kezeli.
Erre azonban az Önkormányzatnak közvetlen ráhatása nincsen.
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A fenti Európai Uniós pályázati forrásokon felül kerületben további részben energetikai projekt
valósulhattak meg, az Önkormányzat segítségével. Az alábbi diagram az Önkormányzat által
meghirdetett épületfelújítási pályázat keretében megítélt támogatásokat mutatja:
54000
52000
50000
£ 48000
jj 46000
44000
42000
40000
2010

2011

2012

2013

2014

54. ábra: Az Épületfelújítási Pályázat keretében az Önkormányzat által nyújtott támogatások
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás
A Közép-magyarországi régiót, a korábbi idószakok (2007-2013) forrásbósége után az európai uniós
források

szűkössége

fogja

jellemezni

a

2014-2020-as

programozási

idószakban.

Az energiahatékonyság területe azonban azon kevés tematikus terület közé tartozik, ahol a
rendelkezésekre álló európai uniós forrásokból minóségi fejlesztések valósulhatnak meg.

1.6./8

Településüzemeltetési
szolgáltatások

szolgáltatások,

okos

város

települési

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján helyben biztosítható
közfeladatok közé, nevesítve bekerült a településüzemeltetés, ide sorolva az alábbiakat:
•

köztemetők kialakítása és fenntartása

•

a közvilágításról való gondoskodás,

•

kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása,

•

a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása,

•

közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,

•

gépjárművek parkolásának biztosítása.

Az alábbiakban összefoglaltuk az I. kerület városüzemeltetésében érintett legfontosabb szervezeteket,
és feladataikat.

Városüzemeltetési Iroda feladata a városüzemeltetéshez kapcsolódó valamennyi feladat ellátása:
•

műszaki ellenőrzés,

•

közterületek hasznosításával kapcsolatos feladatok,

•

az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő utak, közterületi támfalak, parkok,
egyéb műszaki létesítmények fenntartásának, felújításának előkészítése, bonyolítása,

•

a hivatali tűz-, munka- és balesetvédelmi feladatok ellátása,

•

a barlangrendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása, Önkormányzathoz tartozó egyes
intézmények karbantartása,

•

a parkolási rendszerekkel kapcsolatos műszaki feladatok végrehajtása,

•

a

köz-

és

díszvilágítással

kapcsolatos

energiagazdálkodási ügyek,
•

graffitimentesítés.
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Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet:
az intézmény a volt GAMESZ és az I. ker. Házgondnoksági Kft. tevékenységének összevonásával 2007.
július 1-én jött létre. A szervezet a korábbi önkormányzati intézményekkel összefüggó gazdasági
műszaki feladatok mellett az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok kezelói és bérbeadói
feladatainak ellátását is végzi.
•

A Bérleményüzemeltetési osztály az önkormányzati lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérlőinek bérleti szerződéssel összefüggő ügyeit, a lakbérek és
helyiségbérleti díjak számlázását, beszedését, valamint az önkormányzati tulajdonban
álló ingatlanok kezelési feladatait végzi.

•

A Műszaki osztály az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos műszaki bejelentéseket
vizsgálja ki, elvégzi a bérbeadóra tartozó karbantartási, helyreállítási, felújítási
munkákat mind a lakásokban, mint az épületekben.

•

A közterület takarítási osztály az I. kerületi Önkormányzat illetékessége alá tartozó
közterületek járdafelületeinek tisztaságáért felelős.

A kerületi lakossággal végzett információcsere alapján megállapítható, hogy a GAMESZ-szel történó
együttműködés, kapcsolattartás gördülékeny, a településüzemeltetési feladatokat (bejelentésre, vagy
anélkül) gyorsan, szakszerűen ellátják. A kéménysepréssel kapcsolatos feladatokat a Fővárosi

Kéményseprő ipari Kft. (I-XII. kerületi kirendeltsége) látja el.
I. kerületi Házgondnoksági Kft. fó tevékenysége, társasházak teljes körű üzemeltetése: társasházak
közös képviselete, könyvvezetése, karbantartási és felújítási munkák elókészítése, bonyolítása,
üzemfenntartás

(takarítás,

közüzemi

szolgáltatásokkal,

központi

berendezésekkel

kapcsolatos

tevékenység) szervezése és bonyolítása, gyorsszolgálat, hibaelhárítás megszervezése.

1.7 A táji és természeti adottságok vizsgálata
Magyarország Kistájainak Katasztere (MTA Földrajztudományi Kutatóintézet) alapján az I. kerület két
kistáj határsávjában helyezkedik el. A keleti, Duna menti zóna, a Dunától kb. 500 méteres sáv, a VácPesti-Duna-völgy kistáj budai oldali pereme. A nyugati, túlnyomó terület a Budai-hegyek kistáj keleti
szélén helyezkedik el.
A Budai-hegyek kistáj domborzatilag alacsony középhegység, mely összetöredezett bércek és eróziós
völgyekból áll. A karsztos domborzat alatt számos barlang is képzódött. Földtanilag a Dunántúli
középhegység keleti széle szeizmikusan érzékeny terület.
Budapest I. kerületének táji adottságait a térség morfológiája és geológiai alapjai határozzák meg.
A terület a Budai hegység keleti széle és a Duna völgye közötti átmeneti zóna, melyból kiemelkednek
a Várhegy, és a Naphegy dombjai, valamint a Gellérthegy északi lejtói. A dombok közötti síkot átszeli
az Ördögárok völgye. A patak a Budai hegység egy részéról lefolyó csapadékvizeket vezette és vezeti a
Dunába, eredeti torkolata a mai Döbrentei tér térségében volt. A természeti területek a történelem
folyamán részben eltűntek, a folyamatos urbanizáció eredményeként beépültek.

1.7./1

Természeti adottságok

A tervezési terület egykor növényzettel takart dombtetói és patakvölgye mára jelentós részben
beépültek. A természetes növénytakaró maradványai parkokká, kertekké, fasorokká átalakulva egyes
területeken ma is fellehetóek. A legértékesebb megmaradt, védelmet érdemló természeti elemek a
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Várhegy és a Gellérthegy barlangjai, a megmaradt források és a Gellérthegy északi lejtőit borító,
részben erdős jellegű fás növényzet.

1.7./2

Tájhasználat tájszerkezet

Tájtörténeti vizsgálat
Budapest I. kerületének, mint városias lakott
területnek, tájtörténete szorosan összefügg a
királyi vár és Buda városának a tatárjárás után
kezdődő, az Anjou korban végződő eredeti
kiépítésével.

A

szemben,

Duna

a

városias

település

jobbpartján,

Pesttel

természeti

környezetbe ágyazódva, a Duna, az Ördögárok
patak völgye és a ma Gellérthegynek nevezett
hegy közötti, kicsi, édesvízi mészkő alapkőzetű
dombon alakult ki. Gyorsan beépült a domb
alatt, a Duna mellett a mai Viziváros területe és
a mai Döbrentei tér térsége is.

55. ábra: I. katonai felmérés
Forrás: www.mapire.eu

56. ábra: Buda 1796
Forrás: www.mapire.eu

57. ábra: Buda 1834
Forrás: www.mapire.eu

A Várhegy beépítetlen, meredek szoknyája eredetileg füves védelmi zóna volt, a környező hegyek
erdősültek, a patakvölgy füves rét volt.
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A török idők és Buda visszafoglalásának az ostrom okozta pusztításai után, a XVIII. században,
a beépített területek átmenetileg csak lassan növekedtek, a természeti-táji adottságok kevéssé
változtak. Az ekkori Budát övező dombokon már megjelent a nagy kiterjedésű, intenzív szőlőművelés,
mely a mezőgazdasági tájhasználatot és a táj arculatát jelentősen meghatározta.
Az ekkor még szeszélyes vízjárású, időnként bővizű, gyakran kiáradó Ördögárok a mai Vérmező dél
nyugati szélén folyt, torkolata mai helyén, beépített területek között, csatlakozott a Duna mederhez,
így időnként árvízveszélyt okozott. Beépített volt a Várhegy, a mai Viziváros, a Tabán és a mai
Krisztinaváros egy kis része. A mai Városmajor, Vérmező, Horváth-kert és Döbrentei tér területe ekkor
még egységes patak menti zöldfelület, rétek, kertek, majorságok együttese volt.

A XIX. század második felében megindult a Krisztinaváros beépítése is, de ezen kívül a természeti
környezet lényegében alig változott. A mai Gellérthegy észak-nyugati lábánál kis temető volt, a mai
Naphegy ekkor még teljesen beépítetlen volt. A Tabán a török időktől az 1930-as évekig beépített,
lassan szlömösödő, majd bontásra ítélt, végig falusias arculatúnak megmaradó városrész volt. Helyén
az 1930-as években létesült a mai Tabán park, szélén, a Gellérthegy lábánál, a Rácz fürdővel.
Ekkorra már elkészült az Ördögárok patak I. kerületi szakaszának boltozott tégla csatornába foglalása
is, a zárt csatorna felett utak és mesterséges zöldfelületek létesültek. A Gellérthegy északi oldala sokáig
a filoxéra járvány miatt elpusztult szőlők helyén fennmaradt kopár füves hegyoldal maradt.
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60. ábra: Tabán és Gellérthegy 1900 körül
Forrás: www.mapire.eu

61. ábra: Tabán és Gellérthegy 1945
Forrás: www.mapire.eu

A mai Vérmező a II. világháború végéig fátlan,
füves katonai gyakorló terület volt. A várbéli
háborús romok felszámolásakor a mély fekvésű
rétet

jelentősen

feltöltötték

a

lehordott

törmelékkel, két terasz kialakítva. A törmelékre
földet

hordva

parkosították,

a
a

területet
mai

idős

1946-47-ben
faállomány

lényegében ekkor került eltelepítésre. A Vár déli
lejtőin kialakuló park a régészeti és építészeti
munkák befejezése után az 1960-as években
létesült Kiss E. Gusztáv és Mőcsényi Mihály

62. ábra: Vérmező 1944
Forrás: www.mapire.eu

1.7./3

tervei alapján.

Védett, védendő táji-természeti területek

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 2. § 32b. pontja alapján a
tájképvédelmi

szempontból

kiemelten

kezelendő

terület:

országos

területrendezési

tervben

megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a
természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi tevékenység kölcsönhatása, változása
következtében kialakult olyan területek tartoznak, amelyek a táj látványa szempontjából sajátos és
megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak.
A kerület túlnyomó része, a Vár, a Vár alatti terület az Attila útig, a Viziváros és a Gellérthegyi park,
valamint a Tabán és a Naphegy keleti széle, továbbá a teljes kerületi Duna part fővárosi tájképvédelmi
övezetbe tartozik sajátos, megőrzendő esztétikai értékei miatt.
Világörökségi védelem alatt áll a Duna part, a Vár, a Várlejtő, a Viziváros, valamint a Tabán-Gellérthegy
parkterület. Ezeken a területeken a terület-felhasználás módjának és mértékének a kezelési tervben
meghatározott célokkal összhangban kell leni.
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Tájképvédelmi övezet
Világörökségi helyszín területe

63. ábra: Tájképvédelmi és világörökségi területek
Forrás: Fővárosi TSZT

Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett
területek, értékek, emlékek
Az alábbi természetvédelmi területek érintik az I. kerület területét (65. ábra):
•

Országos jelentőségű védett terület a Gellérthegy I. kerületbe eső parkterülete a
nyugati részének kivételével.
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•

A Várhegy alatt és a Gellérthegy oldalában fokozottan védett természetes és
mesterséges eredetű barlangrendszer található. A Viziváros területén 5 db ex lege
védett forrást tartanak nyilván, a Gellért-hegy oldalában további számos forrás
található.

•

Az Országos Ökológiai hálózat része a Duna, a Duna part és a Gellérthegy parkterülete.

Budapest I. kerület területén, a Várhegy alatt húzódik a fokozottan védett Budai Várbarlang (országos
barlang nyilvántartási száma 4762-1) és néhány kisebb barlang bejárata. A számos bejárattal, 140 és
167 m tszf. magasság között nyíló, mintegy 200 kisebb-nagyobb teremből és az azokat összekötő
folyosókból álló, 5-10 m mélységben, az utcák és lakóházak alatt húzódó labirintus jellegű Budai
Várbarlang természetes üregeit a pleisztocén édesvízi mészkő alsó szintjében, a budai márga határán
egy kisebb feltörő hévforrás oldotta ki.
A barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009 (X.8) KvVM rendelet alapján felszíni
védőövezet az I. kerületben az alábbi terület:
•

5174/1 és 5177/1 hrsz-ból 0,1 ha (az E648887-N23058, E648848-N238092, E648856N238107, E648901-N238085 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott
határvonaltól délre fekvő rész),

•

6475, 6466, 6477/1, 6477/2, 6478, 6479, 6480, 6481, 6482, 6483, 6484, 6485, 6486,
6487, 6488, 6489, 6490, 6493, 6494, 6495, 6496, 6497, 6498, 6499, 6500, 6501, 6502,
6503, 6504, 6505, 6506, 6507, 6508, 6509, 6510, 6511, 6512, 6513, 6514, 6519, 6520,
6521/1, 6522, 6523, 6524, 6526, 6527/1, 6527/2, 6529, 6531, 6533, 6536, 6564, 6588,
6590, 6592, 6593, 6602, 6603, 6604, 6634, 6641, 6643, 6641, 6643, 6644,6645, 6646,
6647, 6652, 6660, 6661, 6662, 6663, 6664, 6665, 6666, 6667, 6670, 6671, 6673, 6675
és 6696/2 hrsz-ból 0,3 ha (az E648854-N239595, E648866-N239608, E648961N239503, E648947-N239490 EOV koordinátájú töréspontok által meghatározott
határvonaltól dél-keletre fekvő rész),

•

14339/3 hrsz-ból 0,1 ha (az E649123-N239665, E649099-N239656, E649099-N239656,
E649103-N239711, E649116-N239715 EOV koordinátájú töréspontok által határolt
rész).

Budapest I. kerület 5413/3, 5413/4, 5692/1, 5692/2 hrsz-ú ingatlanokat érinti a Gellérthegy
Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 1/1997.(I.8.) KTM rendelet alapján védetté nyilvánított
országos jelentőségű védett természeti terület.
A TSZT szerint a zöldfelületi rendszer egyes elemei (fasorok, parkok) településképvédelmi jelentőségű
meglévő fasor, illetve karakterében megőrzendő közpark, köztér kategóriába soroltak. Karakterében
megőrzendő közpark a Vérmező, a Tabán, a Horváth kert és a Vár-kertek.
Helyi védettségű természeti érték, egy idős szőlőtőke,
található a Bécsi kapu tér, Kard utca sarkán lévő telek
„

.

belső udvarán. A védelemről a 25/2013. (IV:18) számú
Fővárosi Közgyűlési rendelet rendelkezett.

64. ábra: Helyi jelentőségű védett terület
Forrás: https://geoportal.budapest.hu
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Jelmagyarázat
Országos jelentőségű védett
természeti terület
Helyi jelentőségű védett természeti
emlék és területe
"Ex lege" védett barlan /Fokozottan védet balang
"Ex lege' védett forrás
fVVWWWj

Barlang védőövezete

l~l

Tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület határa
Országos ökológiai hálózat - Ökológiai folyosó

Zöldfelület-, Táj- és
Természetvédelemi területek

Országos ökológiai hálózat - Pufferterület
Karakterében megőrzendő közpark, köztér
Településképvédelmi jelentőségű meglévő fasor

Budapest Főváros Településszerkezeti terv 2017
szerkezeti tervlap
4. Zöldfelület-, Táj- és Természetvédelem alapján

65. ábra: Zöldfelület-, Táj- és Természetvédelem
Forrás: Budapest Főváros Településszerkezeti terv 2017
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Helyi védettségű növények az Önkormányzat által összeállított - 2012.03.01-i lezárt - dokumentum
szerint:

•

a Döbrentei tér 5544 hrsz. közterületi platánfája,
a Döbrentei tér 5959 hrsz. közterületi platánfája,

•

a Krisztina krt. menti 6184 hrsz. közterületi
tölgyfája,

•

a Tabán területén, a teniszpálya mellett DNY-ra
lévő eperfa (hrsz. 6112),

•

a Várhegy déli lejtőjén lévő cédrusfa (6452/3
hrsz.),

•

a Tabán területén, a 6112 hrsz-ú területen lévő
közterületi tölgyfa,

66. ábra: A Vár Déli Rondellája alatti
idős japán akácfa
Forrás: Vár-Kert Kft.

•

a Vár Déli Rondellája alatti 6452/3 hrsz-ú idős
japán akácfa,

•

a

Krisztinavárosi

templom

szentélye

és

a

Mészáros utca mellett álló vadgesztenyefa,
•

a templom melletti kis park gesztenyefái.

Ökológiai hálózat
Az

Országos

Tervről

szóló

Területrendezési
2003.

évi

XXVI.

törvény 2.§ 24. pontja alapján az
országos

ökológiai

országos
tervben

hálózat:

területrendezési
megállapított

övezet,

amelybe az országos jelentőségű
természetes,

illetve természet

közeli területek és az azok között
kapcsolatot
folyosók

teremtő

egységes,

rendszere

tartozik,

amelyeknek
magterületek,

ökológiai
összefüggő
és

részei
az

a

ökológiai

folyosók és a puffer területek.
Az

I.

kerületben

az

Országos

Ökológiai Hálózat része a Duna
medre, a közvetlen Duna part és
a Gellérthegy parkterülete.

Ökológiai hálózat az I. kerületben

67. ábra: Ökológiai hálózat az I. kerületben
Forrás: TSZT 2017 Önkormányzati adatszolgáltatás
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1.8 Zöldfelületi rendszer vizsgálata
Budapest I. kerületének zöldfelületi rendszere pontszerű, jelentős területi kiterjedésű és vonalas
elemeket egyaránt tartalmaz. A kerület beépített területeinek hálózatát a zöldfelületi elemek
szervesen átszövik, ezáltal ökológiai, rekreációs és esztétikai szempontból egyaránt kedvező helyzetet
alakítanak ki. Mindez egyik fontos forrása a kerületi lakásállomány magas ingatlanforgalmi értékének
és a helyi lakosság fővárosi átlagból kiemelkedően jó megítélésű lakókörnyezetének, életminőségének.
Az I. kerület zöldfelületi területi adottságait tekintve a belső városi kerületek közül kiemelkedően
kedvező helyzetben van, hiszen zöldfelületi borítottsága mintegy 18 %-os.

1.8./1

A települési zöldfelületi rendszer elemei

Szerkezeti, kondicionáló szempontból lényeges, valamint a zöldfelületi karaktert
meghatározó elemek
Az I. kerületben a városkép, a növényzet értéke és az idegenforgalom szempontjából kiemelt értékűek
a Budai Vár falát körbevevő parkok, a Tabán, a Vérmező, a Gellérthegy kerületi részen lévő parkja és a
Horváth kert.

Közparkok
Településökológiai és rekreációs szempontból kiemelkedő jelentőségűek a kerület közparkjai, melyek
a következők:

Gellérthegy I. kerületre eső része
A kerület legnagyobb területű összvárosi jelentőségű közparkja a Gellérthegy északi lejtőjét és a
Gellérthegyi Víztározó felszínét takaró összefüggő zöldfelület, mely a XI. kerületbe eső parkrésszel
együtt

alkotja

Budapest

egyik

leglátványosabb,

idegenforgalmi

szempontból

is

kiemelkedő

jelentőségű, sokat látogatott közparkját. Területe az I. kerületben 16,16 ha.
Az I. kerületi gellérthegyi parkrész karakterében két, jól elkülöníthető részterületre bontható.
A Hegyalja út és az Orom utca, illetve a Citadella között meredek, erdőszerűen sűrűn fásított, lépcsős
sétautakkal feltárt északi lejtő található. A parkrész nevezetes helye a Szent Gellért szobor és
kilátópontként is közkedvelt környezete. A parkrész sétaút hálózatának általános jellemzője az
elhanyagoltság, a rossz műszaki állapot, a vízelvezető rendszer hiányosságai és az elbozótosodott
növényzet.
A park eltérő karakterű része az 1970-es években a Gellérthegyi Víztározó felett kialakított zöldterület.
Ez több irányból jól megközelíthető, közel vízszintes, nagy kiterjedésű, napozó- pihenő parkként jól
használható felületeket és karakteres, önálló, szép kilátású jellegzetes kis parkot (Filozófusok kertje),
valamint játszóteret, sportpályát is tartalmaz, magas rekreációs értékkel, dekoratív növényzettel.
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A Víztározó feletti park látványos
kilátópontot nyújt a Vár déli
délnyugati oldala irányába.

68. ábra: Filozófusok kertje
Forrás: Google Maps

Vérmező
A Vérmező, mint fásított közpark, a vár nyugati lejtői előtti, eredetileg az Ördögárok patakkal kísért
füves rétből (Generális kaszáló) és katonai gyakorlóterületből a II. világháború után jött létre. A Vár II.
világháborús ostroma során keletkezett hatalmas mennyiségű építési törmelékkel 1945-46-ban
feltöltötték az eredetileg mélyfekvésű területet. A felszínt termőtalajjal takarták és fásították,
füvesítették. A faállomány jelentős része ekkor került eltelepítésre.
A Vérmező közpark területe 10,7 ha. Mai kiépítettsége és felszereltsége komplex pihenőterületté teszi.
Mind az északi, mind a déli végében korszerűen felszerelt játszótér és korlátlan használatú sportpályák
és szabadtéri kondi berendezések találhatók benne. A park fenntartását félig földbe süllyesztett,
tetőkerttel fedett, nyilvános WC-vel ellátott parkfenntartó épület szolgálja.
A 2. metró építése, a Déli pályaudvari végállomás kialakítása során érintett parkrészen kiterjedt,
közkedvelt gyepes napozótér épült.
A park faállománya mára megérett a folyamatos cserére. A zöldfelületek megfelelő fenntartottsági
színvonalát a nyári hónapokban csak költséges öntözéssel lehet biztosítani.

Tetőkert pihenőhely a fenntartó
épület felett.

69. ábra: Vérmező (részlet)
Forrás: GoogleMaps
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A

park

szobrokkal

pihenőhelyeket

is

dekorált
tartalmaz

(Budai Önkéntes Ezred emlékmű,
Babits emlékmű).

Tabán
A Tabán eredetileg a Gellérthegy
északi lejtői előtt a török időkben
kialakult

falusias

településrész

volt.
Az épületállomány leromlása és a
településrész

elszlömösödése

miatt az 1930-as években, nagy
viták után, a házakat lebontották,
helyükön parkot létesítettek.

71. ábra: Tabán az 1930-as évek előtt
Forrás: fortepan.hu

A Hegyalja út, a Krisztina körút, a Naphegy utca és az Orvos utca között található a Tabán 9,282 ha-os,
intenzíven fásított, sétautakkal feltárt közparkja.
A park szomszédságában, a Naphegy utca - Czakó utca mellett, komplex lakossági használatú
sporttelep (Czakó utcai Sporttelep) egészíti ki a rekreációs kínálatot.
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A Tabán parkjának sétányairól
szép kilátás nyílik a Várpalota
nyugati

oldalára.

A

parkban

tenisztelep, játszóterek, sétautak
és

szabadtéri

kondi

hely

szolgálják a rekreációt. A park
keletre néző füves lejtői havas
teleken néhány napig közkedvelt
szánkópályák.

A sétányok egy

része tanösvényként kialakított.

72. ábra: Tabán (részlet)
Forrás: GoogleMaps

A parkhoz szervesen csatlakozik a
Hegyalja út tövében a Rácz fürdő
török korban létrehozott, azóta
többször kiegészített, átépített,
korszerűsített fürdő és szálloda
épület

együttese.

illeszkedését
hogy

lapos

Környezetbe

nagyban
teteje

segíti,

tetőkerttel

fedett
Mellette jelenleg a Gellérthegyre
vezető sikló építése folyik.
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Horváth kert
A Horváth kert az egykori, az Ördögárok mellett húzódó, füves, rétekkel, legelőkkel, kertekkel
hasznosított zöldsávnak a patak beboltozása és a közúthálózat kiépítése után a Krisztina körút és az
Attila út között közparkként hasznosított, megmaradt része.
A Horváth kert területe 2,41 ha. A
keskeny,

hosszú

közlekedési

zöldfelületet

területek,

utak,

parkolók és beépített lakótömb
(Bethlen

ház)

tagolják.

elsősorban

Ezért

környezet

kondicionáló

és

városképi

szerepe kiemelkedő, a területi
korlátok

miatt

rekreációs

funkciót alig hordoz, bár egy jól
felszerelt
Gimnázium

játszótér
előtti

a

Petőfi

parksávban

található.

74. ábra: Horváth kert (részlet)

Forrás: GoogleMaps
Az Alagút utca és a Krisztina körút
sarka a Horváth kert nevezetes
helye. Itt volt az egykori Színkör
színházépülete, melyet az 1930as években lebontottak. Helyén a
közelmúltban vendéglő és kiülő,
pihenőhely

létesült

Dériné

Széppataki Róza szobrával.

75. ábra: Horváth kert (részlet)
Forrás: GoogleMaps

Várhegyet körbevevő parkok
A Budai Várhegyet szalagként körbevevő, korlátlan közhasználatú, parkosított zöldterület területe
összesen 11,84 ha. Elhelyezkedés szerint oszthatók déli várkertek, keleti várkertek, nyugati várkertek
és északi várkertek részterületekre. A várkertek a lakosság rekreációs zöldfelületei, de idegenforgalmi
szerepük is meghatározó.
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A déli várkertek - mai formájukban - a II. világháborút követő várbeli építészeti rekonstrukciós munkák
során alakultak ki Kiss E. Gusztáv és Mőcsényi Mihály tervei alapján.
A Várkert

bazár közelmúltban

elkészült

rekonstrukciós

és

fejlesztési munkái során a terület
kertépítészeti

értelemben

megújításra került. Fő funkciója,
hogy

rendezett,

kertépítészeti
biztosít

a

Vár

kiemelten

dekoratív
környezetet
turisztikailag

kezelendő

déli

gyalogos megközelítési irányából.

76. ábra: Várkert Bazár (részlet)
Forrás: GoogleMaps
A Várhegy keleti lejtőin, a Várkert
Bazártól a Hilton szálloda alatti
teraszig húzódnak a keleti kertek,
melyek terepszinttel párhuzamos
sétányairól
nyílik

a

terület

nagyszerű

pesti

kilátás

városrészre.

kertépítészetileg

A

nem

kellő színvonalon fenntartott, a
sétányok

burkolatai

javításra

szorulnak, a növényzet felújításra
vár.

A

Hilton

szálló

alatti

korábban kiemelkedő színvonalú,
szökőkúttal,
dekoratív

pihenőhelyekkel,

növényzettel

ellátott

parkrész is teljes felújítására vár.

77. ábra: Várhegy, keleti kert (részlet)
Forrás: GoogleMaps

78. ábra: Keleti kert részlet
Forrás: Vár-Kert Kft.
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A Vár alatti nyugati oldali kertek legértékesebb része a Fehérvári rondella alatti kettős sétány, valamint
a mellette húzódó kiszélesedő parkrész. A terület jelentős gyalogos turista forgalmat fogad,
kertépítészeti minősége, fenntartottsági színvonala ezért feltétlenül javítandó.

A

bástya

alatti

parkrész

elhanyagolt, gyomos, kitaposott
terület.

79. ábra: Várhegy nyugati kert (részlet)
Forrás: GoogleMaps

80. ábra: Bástya melletti zöldterület
Forrás: Vár-Kert Kft.

Az

északi

legértékesebb

Várkertek
része

a

Babits

sétány alatti Európa kert, mely a
közelmúltban került felújításra.

81. ábra: Európa kert
Forrás: GoogleMaps
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Várkertek, díszudvarok
Várbeli díszkertek összterülete mintegy 0,5 ha. A díszkertek a műemléki épületállomány esztétikailag
igényes kertészeti környezetét alkotják, kialakításuk és fenntartásuk jellemzően turisztikai célokat
szolgál.

Jelenleg még kialakítatlan, csak
ideiglenesen

rendezett

Köztársasági

Elnöki

a

rezidencia

előtti kert.

72. ábra: Várkertek, díszudvarok (részlet)
Forrás: GoogleMaps

83. ábra:A tér torkolatát díszítő szobor
Forrás: Vár-Kert Kft.

Rendezett,

jól

szerepéhez

a

melyet

ápolt,

méltó

Hunyadi

udvar,

kiemelkedő

értékű

szobrok is díszítenek.

84. ábra: Hunyadi udvar)
Forrás: GoogleMaps

85. ábra: Hunyadi udvart díszítő szobor
Forrás: Vár-Kert Kft.
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A Budapesti Történeti Múzeum
előtti

udvarban

kerttörténeti

értékű rekonstruált reneszánsz
kertrész

található,

melynek

tervezője Ormos Imre professzor
volt. A kert az 1960-as években
létesült, a Múzeumon keresztül
látogatható.

86. ábra: Budapesti Történeti Múzeum kertje
Forrás: GoogleMaps

A Szépművészeti Múzeum keleti
homlokzata,

főbejárata

nagyszerű

kilátást

közkedvelt

korhű

nyújtó,
korlátlan

közhasználatú
kertépítészeti

előtti

terasz
értelemben

stílusban

is

kialakított,

látványosan rendezett.

87. ábra: Hunyadi udvar)
Forrás: GoogleMaps

121

4

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.

BUDAVÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

Várkert Bazár
A Várkert- Bazár kertje eredetileg az Ybl Miklós által tervezett Vár alatti, Duna parti épületegyüttes
szerves része volt.
A II. világháborúban, Budapest
ostroma idején az épületek és a
park

egyaránt

súlyosan

megsérültek. A létesítmény az
1960-as

években

helyreállítva
ifjúsági

ideiglenesen
emblematikus

szórakozóhely

volt.

Végleges helyreállítása 2016-17ben

88. ábra: Várkert Bazár
Forrás: GoogleMaps

készült

el,

azóta

a

kert

korlátozottan

látogatható

közhasználatú

díszkertként-

intézménykertként működik.

A kerület legjelentősebb tematikus játszóterei
Az I. kerületben tudatos törekvéssel, komplex fejlesztési elvek alkalmazásával tematikus játszótereket
létesítettek, melyek szakszerű fenntartásáról, üzemeltetéséről külön önkormányzati szervezetként
nonprofit Kft gondoskodik. A tematikus játszóterek a következők:
•

Mátyás király játszótér (Vár)

•

Szitakötő játszótér (Vérmező)

•

Pom- Pom játszótér (Naphegy)

•

Rumini játszótér (Batthány tér)

•

Vuk játszótér (Gellérthegy)

•

Szaffi játszótér (Víziváros)

Fasorok
A városkép és a növényzet értéke miatt kiemelt értékűnek minősítettek az I. kerületben az Alagút utca,
az Attila út, a Várkert rakpart, a Lovas út és a Tóth Árpád sétány fasorai.

Alagút utca
Az Alagút utca rövid szakaszát egykor kísérő hatalmas platánfák mára kipusztultak.

Attila úti fasor
Az Attila utat egyoldali, a beépített oldalon telepített, vegyes fafaj összetételű, korú és egészségi
állapotú, esztétikai értékű faegyedekből álló, fasor kíséri. A fasor egy részén, az Alagút utcától északra,
a parkolás okozta kártételek ellen védő, jól bevált, esztétikus fémkorlátok biztosítják a fák védelmét. A
fasor felújítása mára időszerűvé vált, a kipusztult faegyedeket cserélni kellene.

Krisztina körúti fasor
Vegyes, de jórészt 30-40 cm törzsátmérőjű juharfákból és idős, nagy japánakácokból álló fasor kíséri
az utat. A fasor hosszabb szakaszokon hiányos, kiegészítésre szorul. Állapotát rontja, hogy a villamos
!
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pálya fölé növő lombkoronák visszavágottak, illetve visszavágásra szorulnak, mert a villamos
űrszelvényébe belógnak.
A fasor teljes rekonstrukciójára lenne szükség. Egyes járdaszakaszokon a favermek növelése lehetséges
és szükséges lenne.

Lovas úti fasor
A fasor a teljes útszakaszon a beépítés felőli járdaszakasz mellett kíséri az utat. A fasor vegyes fafaj
összetételű, többnyire 25-40 cm törzsátmérőjű, még nem idős, egészséges faegyedekből áll. A fasori
hiányokat a közelmúltban az 10.000 fát Budapestnek akció keretében török mogyoró fákkal pótolták.
Az egyoldali fasor a várfal alatt körbe fut, az út átellenes oldalán a Vár alatti zöld rézsű kíséri a járdát.

Duna parti korzó, Várkert rakpart
A korzó Döbrentei tértől a Margit hídig tartó teljes fasori faállománya a fonódó villamos építéséhez
kapcsolódva megújult. A meglévő vegyes faállomány hársfákkal került kiegészítésre. A folyamatosan
fásított sétány csak a közlekedési csomópontok térségében válik fátlanná. A korzó használatát nehezíti,
hogy a rendelkezésre álló sétány szélesség az egy sávon vitt közös gyalogos és kerékpáros forgalomhoz
nem elég széles, kényszerből a fasori fák közötti zöldsáv is aszfaltozott, csak a minimális fahelyet
biztosítva a fáknak.
A korzóhoz csatlakozó zöldfelület a Várkert Bazár és a Clark Ádám tér közötti felújított, keskeny parksáv
is.

A Palota út mellett idős, vegyes
fafaj- összetételű, kétoldali fasor
díszlik. A Palota út nyugati szélén
a 2000-es években a fa nélküli
szakaszon
fasor

telepített

látványos

lombszínével díszít.
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A

Tóth

Árpád

sétány

kettős

fasora a nyugati várfal melletti
felső sétányt kíséri. Külső oldalán
a 2000-es években a faállományt
teljesen lecserélték látványosan
virágzó japán díszcseresznyékre.
A

fasori

kapcsolódott

rekonstrukció
a

sétány

teljes

kertépítészeti felújításához.

90. ábra: A sétány kettős fasora
Forrás: Vár-Kert Kft.
Roham utcai fasor
A Roham utca a Krisztina körút és az Attila út közötti rövid, látványosan átépített, rendezett utca,
melyet 10 éve telepített, jól fejlődő, sűrű hársfasor kísér. Az utca jól példázza, hogy gondos tervezés és
minőségi kivitelezés esetén a közterületi környezetkultúra hogyan fejleszthető a gyalogos közlekedés,
a parkolás és a gépkocsi forgalom összehangolásával, a járdák egy részének hangulatos vendéglátó
kiülőként való egyidejű használatával.

Pauler utcai fasor
A Pauler utcában vegyes fafaj-összetételű, folyamatos fasor díszlik. Az egyes elöregedett, kipusztult fák
cseréjeként díszkörték kerültek telepítésre.

Mikó utcai fasor
A Mikó utcában az Attila út és a Logodi utca között 4 soros, különösen értékes fasor található.
Az eredeti faállományt alkotó nyárfák mára jórészt kicserélődtek, hársakat, vadgesztenyéket ültettek
pótlásként.
A Krisztina körút és az Attila út közötti szakaszon kétoldali, vegyes, jellemzően hársakkal kiegészített,
jó állapotú fasor díszlik.

Szentháromság utcai fasor
A Vár területén lévő utcák hagyományosan fasor nélküliek. Kivétel a Tóth Árpád sétányt és a
Szentháromság teret összekötő utca, mely kétoldali fasorral díszített, kiemelten jó minőségben
átépített.
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1.9 Az épített környezet vizsgálata
1.9./1

Területfelhasználás vizsgálata

Az I. kerület a Duna jobb partján fekszik, területe 340,8 ha. A kerület északról a II. kerülettel, nyugatról
a XII. kerülettel délről a XI. kerülettel, keletről pedig az V. kerülettel határos.
Az OTrT szerint az első kerület szinte teljes területe a 1000 ha feletti települési térség, illetve a Duna
tekintetében vízgazdálkodási térség, a kerületet országos vasúti pálya és kerékpárút törzshálózat
érinti. A kerület teljes területe belterület.

A fővárosi zónarendszerben az I. kerület a a Duna menti és a belső zóna határán helyezkedik el. (Lásd.
1.2/7. fejezet „A kerületre vonatkozó településrendezési tervi előzmények vizsgálata" része - Budapest
főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) pontjánál a térképi lehatárolást.)
A

kerület

karakterjegyeit

tekintve

5

városrészre bontható, a lehatárolásokat a
94/2012.

(XII.27.)

Fővárosi

Közgyűlési

rendelet 3. számú melléklete tartalmazza,
amelyeken

belül

sajátosságaik

a

kerületrészek

szerint

további

egyedi
részekre

tagolhatók:
•

Vár (1.) (Polgárváros, Palota negyed),

•

Víziváros (2.),

•

Tabán (3.),

•

Gellérthegy (4.),

•

Krisztinaváros

(5.)

(Naphegy,

Déli

pályaudvar - Vérmező és környéke).

91.ábra: Az I. kerület kerületrészei
Forrás: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési
Stratégia Megalapozó vizsgálat, 2015
A Várhegy a Duna folyam partján magasodik a Budai hegység részeként, a Rózsadomb előhegyeként.
A Duna-part irányából a Siklóval, egyébként autóbusszal közelíthető meg. Egész területén a
gépjárműforgalom korlátozott. Hossza kb. 1,5 km, szélessége kb. 400 m. Legmagasabb pontjának
tengerszínt feletti magassága 175 m, Budapest sík részeihez képest pedig kb. 70 m.
A kerület szerkezetét, területfelhasználását alapvetően befolyásolta történeti kialakulása. Amíg a
Budai várfal és környezete tulajdonképpen egy erődítmény volt, a várfalon belül összpontosult a
település valamennyi funkciója. Itt voltak a település számára nélkülözhetetlen alapfunkciók, mint a
piac, a templom(ok), az üzletek, szolgáltatók, valamint a királyi tartózkodó hely, a védsereg
szállásolása, ellátása és az állandó népesség lakásai. Mikor a vár elvesztette stratégiai szerepét, a
békésebb időkben benépesült a Várhegy lába, majd a védelmi szempontok ellenére a Várlejtők egy
része. Így a kerületben jelen vannak egymás mellett a több száz éves, régi, valamint modernkor változó
stílusú épületei.
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A kerület fennálló területfelhasználási rendszere
Az I. kerület fennálló területfelhasználásáról elmondható a vegyesség, azonban túlnyomórészt a
lakódominancia és a városközponti területek a meghatározóak.
A beépítésre szánt területek közel felét (101,7 ha) lakóterületek teszik ki. A lakóterületek megoszlása
jellemzően homogén, nagyvárosias és kisvárosias területek alkotják , arányuk közel azonos. A

nagyvárosias lakóterületek főként a Víziváros, a Tabán (Naphegy térsége) és a Krisztinaváros (Attila út
keleti oldala) városrészek területén helyezkednek el. A kisvárosias területek alapvetően a Naphegy
felső területein, a Gellért-hegy és a budai Várhegy lankáin alakultak ki.
A kerületben a vegyes, jellemzően városközponti területek elsősorban a Budai Várnegyed területén,
a Déli pályaudvar környezetében, a Krisztinaváros rakpart menti területein és a Várhegy lábánál,
valamint a Széll Kálmán tér szomszédságában találhatóak.
A kerület területének kis hányadát adják a különleges területek. Ezek jellemzően közlekedéshez
kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló területek (Déli pályaudvar), honvédelmi és katonai
területek (Hadtörténeti Múzeum), vízkezelési területek (Gellérthegyi víztároló), valamint rekreációs,
szabadidős területek (Budavári Sport- és Szabadidőközpont).
A jelenlegi területfelhasználások az I. kerületben a több évszázados városfejlődés eredményeként
kialakult állapotokat tükrözik, így az esetleges használatból eredő konfliktusok a történelem során
rendeződtek, kedvező irányba alakultak. Ebből adódóan az I. kerületben nem jellemzőek a szomszédos
területfelhasználási egységek konfliktusai. Ez alól azonban kivételt képez a TSZT 2015-ben a jelentős
változással

érintett

területként

megjelölt

Déli

pályaudvar

és

környezete.

A

pályaudvar

szomszédságában található lakóterületek (Mészáros utca, Avar utca, Kosciuszkó Tádé utca mentén)
jelentős zajterheléssel érintettek, amelyek elsősorban a vasúti tevékenységből adódnak.
A beépítésre nem szánt területek tekintetében a kerület homogén szerkezetű. A 134,89 ha beépítésre
nem szánt területből közel fele zöldterület, a fennmaradó területek pedig vízgazdálkodási és

közlekedési területek. A zöldterületek aránya a nem beépíthető területek közel negyede, így az egy
főre eső zöldterületek aránya a kerületben, a belső kerületekéhez képest kimagasló (~25 m2/fő).
(Lásd. 1.2/7. fejezet A kerületre vonatkozó településrendezési tervi előzmények vizsgálata része Budapest

főváros

településszerkezeti

terve

(TSZT

2015)

pontjánál

a

területfelhasználások

megoszlását.)

A kerület területfelhasználásban és településszerkezetben fennállókonfliktusai
Az I. kerület építészeti és településépítészeti karakterének kialakulása egészen 1243-ig vezethető
vissza, amikor is megkezdődött a vár építése. A kerület jelentős részének a kialakulása a távoli múltba
gyökerezik, ezért a városrész jelentős részének építészeti és településépítészei karaktere kialakult,
beállt. Ebből adódóan, a TSZT 2015 szerinti tervezett területfelhasználás hűen tükrözi a tényleges,
valóságban meglévő területfelhasználást.
A kerületben azok a térségek, ahol a tervezett és a tényleges területfelhasználás között konfliktus
keletkezhet, elsősorban az olyan átalakuló, funkcióváltó területek, amelyek a történelmi városfejlődés
során nem tudtak asszimilálódni a környező városszövettel. Ilyen térség a Déli pályaudvar és
környezete, amely fejlesztésére ugyan több évtizede is születtek tervek, azonban kisebb-nagyobb
felújításokon kívül jelentősebb változás nem történt.
A pályaudvar a Krisztinaváros városrész nyugati oldalán található, majd 1,5 km hosszan terül el az
Alkotás utca és az Avar utca mentén. A terület jelenleg vasúti közlekedési terület, az Alkotás utca
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mentén kisebb kereskedelmi - szolgáltató egységek és az Intransmas irodaház található. A TSZT 2015
a területre kétszintes területfelhasználást határoz meg. A tervezett domináns területfelhasználás a
közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület, a második szint pedig vegyes
városközponti terület. A pályaudvar területének felújítása, funkcionális megújítása nemcsak kerületi,
hanem összvárosi érdekeket is szolgálna.

Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi
osztályok
A kerület teljes területe 340,8 ha, mely egyben a kerület belterületével is egyenlő. A kerület teljes
területe művelés alól kivett terület művelési ágba tartozik.

Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
A kerületet térségi területfelhasználása alapján három kategória alkotja, legnagyobb részt a városias
települési térség, melyet a nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség követ. A kerület keleti határa
a Duna, mely folyam területe vízgazdálkodási térségbe tartozik.

92. ábra: ingatlan-nyilvántartás szerinti művelés alól kivett
közterület, park, Duna folyam

93. ábra: ingatlan-nyilvántartás szerinti egyéb művelés alól
kivett területek

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztésű ábrák
A bal oldali ábrán a kerület közterületeit, úthálózatát, zöldterületeit, összefüggő zöldfelületeit
láthatjuk,

valamint

a

kerületet

nagyban

meghatározó

Dunát.

A

két

ábra

alapvetően

a

településszerkezetet meghatározó közlekedési és a zöldfelületi célú közterületeket, illetve a beépítésre
szánt területfelhasználású területeket mutatja be.
A településszerkezeti

terv

a

fejlesztési

igények figyelembevétele

mellett

határozza

meg

a

településszerkezet és a területfelhasználás rendszerét:
A településszerkezeti terv nagyvárosias lakóterületbe sorolja a Víziváros északi részét, valamint a
közvetlen parti sáv mögötti területeket észak-dél irányban. Emellett nagyvárosias lakóterületek
húzódnak

Krisztinaváros

dél-nyugati

oldalán

(ezek jellemzően

zártsorú,

keretes

beépítések).

Nagyvárosias magas intenzitású területek a Krisztinavárosban találhatóak, az egyik ilyen egybefüggő
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terület a várövben (a vár déli oldalában) található hosszan, keskenyen elnyúlva. A másik a Naphegy
tértől északra helyezkedik el.

Kisvárosias lakóterület egy található a kerületben, mely a vár észak-keleti, északi oldalát fogja közre.
Kertvárosias lakóterületek a Naphegy térnél és attól délre a Gellért-hegy környezetében találhatók.
Városközpont terület a vár teljes területe, a Víziváros teljes Duna menti sávja, az észak-nyugati
oldalának egy részeés a déli pályaudvar két oldala, a keleti oldalon déli irányban is elnyúlómódon.
A zöldterületeket a kerület több közkertjének, közparkjának összessége adja.

Lakóterületek
Lakóterület
Vegyes, intézményi

•

a nagyvárosias-,

Közkert, közpark,
városi park

•

kisvárosias- és

•

kertvárosias lakóterületek

összessége.

Vegyes, intézményi területek
•

a városközpont területe és

•

az intézményi területek

összessége.

Zöldterületek, nagy kiterjedésű
zöldfelületek
•

a közkertek,

•

közparkok,

•

városi parkok,

•

nagy kiterjedésű rekreációs és
szabadidős területek

összessége.

94. ábra: Funkcionális struktúra

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztésű
ábra

Funkció, kapacitás (intézményi ellátottság)
Az I. kerület területén lévő jelentős számú intézmények részben a helyi alapellátását biztosítják,
részben fővárosi, de több esetben országos ellátást biztosító intézményeket is találunk. A különféle
intézmények eloszlása a kerületben jelentősen koncentrálódik a Budai Vár, a Krisztinaváros,
a Víziváros és a Tabán Duna-menti térségeire. A kerület az alapellátás intézményeivel jól lefedett.
A kerületet érintő intézményi infrastruktúráról részletesen az 1.4. fejezet Humán közszolgáltatások
(oktatás, egészségügy stb.) részében és az I.6. fejezet Intézményfenntartás részében olvashatunk.

Közigazgatás
A kerület legfontosabb közintézményei az önkormányzat és polgármesteri hivatala, a kerületi
rendőrkapitányság és a tűzoltóság, a nagykövetségek és az egyéb Országos hatáskörű intézmények.
A kerületi bíróság, az ügyészég nem a kerületben található.
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Nevelési oktatási intézmények
Az oktatást, mint humán közszolgáltatást az óvodák, az általános iskolák és a középiskolák képviselik
az

I.

kerületben.

Budavári

Önkormányzat

a

kerület

három

óvodaintézményének

szervezeti

átalakításával 2012-ben hozta létre a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák intézményét, amelynek
fenntartója. A Brunszvik Teréz Budavári Óvodák székhelye a Nyárs utcában van, telephelyei pedig az
Iskola utcában, a Lovas utcában, a Toldy Ferenc utcában, a Tigris utcában és a Mészáros utcában
vannak.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest I. Tankerületéhez három általános iskola
(Batthyány Lajos Általános Iskola, Budavári Általános Iskola, Lisznyai Utcai Általános Iskola) és hét
középiskola (Petőfi Sándor Gimnázium, Kosztolányi Dezső Gimnázium, Toldy Ferenc Gimnázium,
Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, Kodály Zoltán Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakközépiskola) tartozik. Az I. kerületi Pedagógiai
Szakszolgálat a Logodi utcában működik. A KLIK Budapest I. Tankerülethez összességében így tíz
intézmény tartozik. A kerületben található Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium,
amely egyházi fenntartású.

95. ábra Oktatási létesítmények elhelyezkedése az 500 méteres ellátási körzetekkel a lakóterületekhez képest
Forrás Budapest 2030
Egészségügyi intézmények
Az I. kerület egészségügyi ellátása az alapellátási és a járóbeteg-szakellátási szinten biztosított.
Azonban a járóbeteg-ellátás intézménye nem a kerületben, hanem a szomszédos XII. kerületben
található,

a

Maros

utcában

(Budavári

Önkormányzat

Egészségügyi

Szolgálata

Szakorvosi

Rendelőintézet). Az egészségügyi alapellátás minden szolgáltatása jelen van a kerületben. A felnőtt
háziorvosi rendelők száma 4 db, míg a gyermek háziorvosi rendelőkből 2 db található a kerületben.
Az I. kerületben nincs kórház és egyéb fekvőbeteg-ellátó intézmény. A fekvőbeteg szakellátást
szakmacsoportonként a szomszédos kerületekben található kórházak (pl. XII. kerület Szent János
Kórház) és a belvárosban lévő egyetemi klinikák látják el.

Egyházi intézmények
A kerületben jelentős számú egyházi létesítmény, templom található, elsősorban a lakóterületeken
belül, több esetben zártsorú beépítéshez illeszkedő módon. A Budai Várnegyedben található a
fővárosi, országos szinten is kiemelkedő, turisztikailag is jelentős Budavári Nagyboldogasszonytemplom.

Kulturális intézmények
Az I. kerület vonzerejét nem csupán a műemléki környezet és az egyedülálló városképi látvány teszi
kimagaslóvá a főváros más kerületeihez képest, hanem a múzeumok, kulturális létesítmények és egyéb
kulturális

intézmények

kimagasló

száma

is

jelentősen
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a kerület kulturális központja, a turisták kedvelt látogatási helye. Emellett jelentős számban
találhatunk kulturális intézményeket a Víziváros, Tabán, Gellérthegy és a Krisztinaváros területén is.
Az I. kerületben található múzeumok közül a legnevezetesebbek a Vár területén:
•

A

Budapesti

Történeti

Múzeum

és

a

Magyar

Nemzeti

Galéria

a

Palota

épületegyüttesében kapott helyet,
•

A Telefónia Múzeum (Úri utca 49.),

•

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Kapisztrán tér 2-4.) a vár polgárvárosi részén
található.

A vár területén kívül a
•

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár az Apród utca 1-3.,

•

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet a Krisztina körút 57. szám alatt kapott
helyet.

Az I. kerület egyéb, kulturális intézményei:
•

A Tabán Helytörténeti Kiállítás és Dokumentációs Központ 2002-ben nyílt meg a
legrégebbi tabáni műemlék épületegyüttesben, az úgynevezett Virág Benedek házban.

•

Borsos Miklós Emlékmúzeum,

•

Várnegyed Galéria,

•

Várfok utcai Kortárs Művészeti Galéria

Egyéb látványosságok:

•

Várbarlang,

•

Az egykori titkos katonai kórház és atombunker, a Sziklakórház (Lovas út 4/c) ma
kiállításnak ad otthont.

A

színházak,

múzeumok

mellett

jelentős

számban

képviseltetik

magukat

a

könyvtárak.

A legjelentősebbek, amelyek nem csupán lokális, hanem országos szinten is kiemelkedőek:
•

Országos Széchényi Könyvtár,

•

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest,

•

Honvédelmi Minisztérium Hadtört. Intézet és Múzeum Hadtört. Könyvtár és Térképtár
Hadtört. Könyvtár Hadtörténeti Múzeum Könyvgyűjteménye,

•

Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet Könyvtára,

•

Magyar Országos Levéltár Központi Könyvtára.

Rekreáció, sport
A kerület nem bővelkedik rekreációs létesítményekben, kivéve a világhírű fürdőkultúrát és a kiszolgáló
gyógyfürdőket. A történelmi és napjain fürdőélete a kerületben a Tabán városrész területén
centralizálódik. A Gellért-hegy lábánál található a 2014-ben felújított Rudas gyógyfürdő, a Hegyalja út
és a Krisztina körút találkozásánál helyezkedik el a felújítás alatt álló és átadás előtt lévő Rác fürdő. Az
elmúlt években került átadásra az Oxigén-Wellness központ is a Hegyalja út mentén.
A kerületben ezen kívül található egy többpályás teniszközpont a Krisztina körút mentén, valamint egy
sportpálya a Hegyalja út mentén.

Turizmus intézményei
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Tekintettel a térség természeti és épített környezeti védett értékeire, a kerületben a turizmus,
idegenforgalom és az azt kiszolgáló infrastruktúra a főváros más kerületeihez képest kimagasló. Ennek
térbeli elhelyezkedése elsősorban a Budai Várnegyed területére és a Duna-parti zónára jellemző,
azonban elszórtan a Krisztinaváros és a Tabán területén is találhatóak turisztikai célpontok. Ezek
elsősorban a már említett kulturális intézmények, fürdők, valamint a kimagasló építészeti értékek.

Kereskedelem - szolgáltatás
A kerületben nem találhatóak nagy kiterjedésű bevásárlóközpontok, plázák, vásárcsarnokok, és
hipermarketek. A kerület számára ezt a funkciót alapvetően a szomszédos kerületekben található ilyen
rendeltetésű létesítmények pótolják (Mammut, MOM Park), de fontos megemlíteni a Batthyány tér
mellett található Batthyányi téri Vásárcsarnokot, amely több kisebb kereskedelmi-, szolgáltató
létesítménynek ad helyet.1
A lenti táblázat az I. kerület intézményeit, valamint jelentősebb kereskedelmi létesítményei és civil
szervezeteit tartalmazza összefoglalóan, melyhez az 96. ábra tartozik. Az intézmények az alábbiak
szerint kerültek csoportosításra:
•

igazgatási intézmények,

•

oktatási intézmények,

•

egészségügyi intézmények,

•

szociálisintézmények,

•

kulturálisintézmények,

•

sportolási és rekreációs célú intézmények,

•

szakrálisintézmények.

IGAZGATÁSI INTÉZMÉNYEK
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE

CÍM

1

Polgármesteri Hivatal

1014 Bp., Kapisztrán tér 1.

2

Kerületi rendőrkapitányság

1013 Bp., Pauler u.13.

3

Budavári Polgáró'r Önkéntes Tűzoltó és Egészségvédő'

1012 Bp., Attila út 107.

Egyesület
4

Budapest I. kerület Budavár Önkormányzat Gazdasági és

1011 Bp., Iskola u.16.

Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
5

Budavári Katasztrófavédelmi Őrs

1012 Bp., Kosciuszkó Tádé u.5.

6

Budavári Önkormányzat Ügyfélszolgálati Iroda

1012 Bp., Attila út 65.
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7

Budapest Posta

1015 Bp., Batthyány utca 1.
1251 Bp., Fő u. 4.
1250 Bp., Dísz tér 15.
1253 Bp., Pauler u.3.
1012

Bp.,

Krisztina

krt.,

vasútállomás

Budapest-Déli
1011 Bp., Batthyány tér 5.
1012 Bp., Vérmező' út 8.
OKTATÁSI INTÉZMÉNY
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE

CÍM

1

Iskola utcai Bölcsőde

1011 Bp., Iskola u. 22-24.

2

Tigris utcai Bölcső'de

1016 Bp., Tigris u. 45/a.

3

Lovas úti Bölcső'de

1012 Bp., Lovas út 3.

4

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák

1016 Bp., Nyárs u. 2-4.
1011 Bp., Iskola u. 44.
1013 Bp., Lovas u. 3.
1015 Bp., Toldy Ferenc u. 66.
1016 Bp., Mészáros u. 56/b.
1016 Bp., Tigris u. 58-60.

5

Batthyány Lajos Általános Iskola

1015 Bp., Batthyány u. 8.

6

Budavári Általános Iskola

1014 Bp., Tárnok u. 9.

7

Lisznyai Utcai Általános Iskola

1016 Bp., Lisznyai u. 40-42.

8

Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium

1015 Bp., Szabó Ilonka u. 2-4.

9

Kosztolányi Dezső' Gimnázium

1012 Bp., Attila út 135-137.

10

Szilágyi Erzsébet Gimnázium

1016 Bp., Mészáros u. 5-7.

11

Toldy Ferenc Gimnázium

1015 Bp., Toldy Ferenc u.9.

12

Farkas

Ferenc

Alapfokú

Művészetoktatási

Intézmény

1016 Bp., Lisznyai u. 40-42.

(Zeneiskola)
13

Kodály

Zoltán

Magyar

Kórusiskola

Általános

Iskola,

1015 Bp., Toldy Ferenc utca 28-30.

Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium
14

Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium

1013 Bp., Attila út 43.

15

I. kerületi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet

1012 Bp., Logodi u.80.
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EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE
1

Budavári

Önkormányzat

CÍM
Egészségügyi

Szolgálata

1122 Bp., Maros u. 16/b.

Szakorvosi Rendelőintézet
2

Felnőtt háziorvosi rendelők

1014 Bp., Tárnok u. 9-11.
1013 Bp., Attila út 35.
1015 Bp., Csalogány u. 22-24.
1016 Bp., Zsolt u. 6.
1122 Bp., Városmajor utca 33.

3

Gyermekorvosi rendelők

1012 Bp., Mikó u. 12.
1011 Bp., Markovics I. u. 2.

4

Gyermekorvosi ügyelet

1125 Bp., Diós árok 1-3.

5

Felnő'ttorvosi sürgő'sségi orvosi ügyelet

1126 Bp., Beethoven u. 8.

6

Éjszakai- munkaszüneti ügyeletek I. és XII. kerületiek

1126 Bp., Beethoven u. 8.

részére
7

Felnő'tt fogászat

1013 Bp., Roham utca 8.

8

Gyermekfogászat

1012 Bp., Attila út 135-137.

9

Védőnői szolgálat - ACSI

1011 Bp., Markovics Iván u.2.

10

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)

1035 Bp., Váradi utca 15.

Pest Megyei Intézete
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE

CÍM

1

Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

1016 Bp., Attila út 89.

2

I. sz. Idősek Klubja

1015 Bp., Hattyú u. 16.

3

II. sz. Idősek Klubja

1013 Bp., Roham u. 7.

4

III. sz. Idősek Klubja

1011 Bp., Fő u. 31.

5

Mozgássérültek

Budapesti

Egyesületének

Budavári

1011 Bp., Bem rakpart 6.

szervezete
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE

CÍM

1

1014 Bp., Szent György tér 2.

A Budapesti Történeti Múzeum és a Magyar Nemzeti
Galéria

2

1014 Bp., Úri utca 49.

Telefónia Múzeum
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3

Hadtörténeti Intézet és Múzeum

1014 Bp., Kapisztrán tér 2-4.

4

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár, levéltár

1013 Bp., Apród u.1-3

5

Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet

1013 Bp., Krisztina körút 57.

6

Tabán Helytörténeti Kiállítás és Dokumentációs Központ

1013 Bp., Döbrentei utca 9.

7

Borsos Miklós Emlékmúzeum

1014 Bp., Úri u.6.

8

Várnegyed Galéria

1015 Bp., Batthyány u. 67.

9

Kortárs Művészeti Galéria

1012 Bp., Várfok utca 11

10

Budai Várbarlang

1014 Bp., Úri u.9.

11

Sziklakórház

1012 Bp., Lovas út 4/c.

12

Országos Széchényi Könyvtár

1014 Bp., Szent György tér 4-5-6.

13

Országos

1012 Bp., Attila út 93.

Mezőgazdasági

Könyvtár és Dokumentációs

Központ Budapest
14

Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Hadtörténeti

Könyvtár

és

Térképtár,

1014 Bp., Kapisztrán tér 2-4.

Hadtörténeti

Könyvtár, Hadtörténeti Múzeum Könyvgyűjteménye
15

Magyar

Tudományos

Akadémia

Világgazdasági

1014 Bp., Ország u.30.

Kutatóintézet
16

Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet -

1014 Bp., Táncsics Mihály u.7.

Zenetörténeti Múzeum
17

Magyar Nemzeti Levéltár

1014 Bp., Bécsi Kapu tér 2-4

18

Budavári Művelő'dési Ház

1011 Bp., Bem rkp.6.
(átköltözik: Kapisztrán tér 1.)

19

Czakó utcai Sport- és Szabadidő'központ

1016 Bp., Czakó u. 2-4.

20

Víziváros Klub

1015 Bp., Batthyány utca 26.

21

Magyarság Háza

1014 Bp., Szentháromság tér 6.

22

Zenetörténeti Múzeum

1014 Bp., Táncsics Mihály u.7.

23

Magyar Nemzeti Levéltár

1014 Bp., Bécsi kapu tér 2-4.

24

Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.

1013 Bp., Ybl Miklós tér 6.

SPORTOLÁSI ÉS REKREÁCIÓS CÉLÚ INTÉZMÉNYEK
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE

CÍM

1

Rudas gyógyfürdő'

1013 Bp., Döbrentei tér 9.

2

Rácz fürdő'

1013 Bp., Hadnagy u. 8-10.

3

Oxigén-wellness Naphegy

1016 Bp., Naphegy u. 67.
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4

Tabáni Tenisz Center

Bp. I. kerület, Krisztina krt. (6112 hrsz.)

5

Tabáni Spartacus

1013 Bp., Attila út 2.

6

Budavári Önkormányzat Sport- és szabadidőközpont

1016 Bp., Czakó u 2-4.

7

Sportpark

1016 Bp., Tabán

SZAKRÁLIS INTÉZMÉNYEK
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE

CÍM

1

Budavári Nagyboldogasszony Fő'plébánia

1014 Bp., Országház u.14.

2

Esztergom-Budapest Fő'egyházmegye

1014 Bp., Úri u.62.

3

Felső'vízivárosi Szent Anna Plébánia

1011 Bp., Batthyány tér 7.

4

Alsóvízivárosi Kapucinus Plébánia

1011 Bp., Fő u.32.

5

Krisztinavárosi Plébánia

1013 Bp., Mészáros u.1.

6

Budapest-Tabán Alexandriai Szent Katalin Plébánia

1013 Bp., Attila út 11.

7

Budai Református Egyházközösség

1011 Bp., Szilágyi Dezső' tér 3.

8

Budavári Evangélikus Egyházközösség

1014 Bp., Táncsics Mihály u.28.

KERESKEDELMI LÉTESÍTMÉNYEK
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE

CÍM

1

ALDI

1016 Bp., Mészáros u. 56/A.

2

Batthyányi téri Vásárcsarnok

1011 Bp., Batthyány tér 5-6

3

CBA

1013 Bp., Krisztina tér 1.

(várhatóan 2020-tól SPAR)
CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE

CÍM

1

Budai Polgári Casino

1011 Bp., Hunyady János u.8.

2

Budai Polgári Kör

1011 Bp., Fő u.28.

3

Budai Polgárok Társasága

1015 Bp., Ostrom u.17.

4

Budavári Lakosok Szövetsége

1014 Bp., Úri u.6.

5

Budavári Nemzeti Kör

1011 Bp., Corvin tér 1

6

Budavári Szabadelvű Társaság

1015 Bp., Donáti u.44.

7

Cédrus Művészeti Alapítvány

1014 Bp., Szentháromság tér 6.

8

Gimnázium 1687 Alapítvány

1015 Bp., Szabó Ilonka u. 2-4.

9

Gyermeki és Ifjúsági Jogvédő' Alapítvány

1016 Bp., Naphegy u. 39.
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10

Ház a Réten Közhasznú Kulturális Egyesület

11

Hadirokkantak,

Hadiözvegyek

és

Hadiárvák

1016 Bp., Kosciuszkó T. u. 10.
Országos

(nem rendelkezik címmel)

Nemzeti Szövetségének I. kerületi szervezete
12

Haypál Alapítvány

1011 Bp., Szilágyi Dezső' tér 3.

13

Kézfogás Testvérvárosi Egyesület

1011 Bp., Batthyány u. 67.

14

Krisztinavárosi Cserkészalapítvány

1013 Bp., Pauler u. 14.

15

Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány

1016 Bp., Mészáros u.1.

16

Lánchíd Kör Egyesület

1011 Bp., Bem rkp.6.

17

Magyar Asszonyok Érdekszövetsége

1011 Bp., Hunyadi János u.9.

18

Minden Művészetek HILD Alapítvány

1015 Bp., Batthyány u. 31.

19

Mozgássérültek

Budapesti

Egyesületének

Budavári

1011 Bp., Bem rkp.6.

Szervezete
20

Rege Kulturális Egyesület

1013 Bp., Attila út 67.

21

Rúnatábor Szerepjátékos, Élő Történelmi És Kulturális

1015 Bp., Orom u. 10.

Egyesület
22

Tabánért Alapítvány

1013 Bp., Döbrentei u. 18.

23

Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő' Egyesület

1013 Bp.,Attila út 2.

24

Tabán Társaság Egyesület

1012 Bp.,Attila út 2.

25

Várbarátok Köre Közhasznú Egyesület

1013 Bp., Döbrentei u. 9.

26

Szent Korona Szövetség

1014 Bp., Dísz tér 11.

27

Színhely Egyesület és Galéria

1014 Bp., Várfok u. 12.

28

Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület

1011 Bp., Corvint tér 8.

36. táblázat: Intézmények listája

Forrás: a kerület honlapja

A táblázathoz tartozó következő ábra nem jeleníti meg azokat az intézményeket, melyek az
Önkormányzathoz tartoznak, de nem az I. kerületben helyezkednek el. A térkép a jelentősebb
kereskedelmi létesítményeket is tartalmazza.
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Igazgatási intézmények

96.ábra: Kerület intézményei

Forrás: saját készítésű ábra
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Alulhasznosított barnamezős területek
Barnamezős területeknek nevezzük azon területeket - barnamező-fogalom egységes európai
meghatározása CABERNET (Concerned Action on Brownfields and Economic Regeneration Network)
szerint -, amelyekről elmondható, hogy hatással volt rájuk saját, valamint a közvetlen környezetük
korábbi használata; felhagyottak, vagy alulhasznosítottak; vélt vagy valós környezeti szennyezettséggel
terheltek; elsősorban fejlett városi térségben találhatóak; újra hasznossá tételük beavatkozást igényel.
Ezek alapján Budapesten a használaton kívüli, illetve alulhasznosított területek jelentős hányada
„klasszikus" barnamezős

terület (azaz az egykor ipari, közlekedési, vagy katonai funkcióval bíró

területek).
Az alulhasznosítottság a belső területi tartalék nem megfelelő kihasználását, vagy városszerkezetileg
nem megfelelő funkciót jelenti. Ezeken a területeken sok esetben nem értékes az épületállomány.
Előfordul, hogy az elmúlt években a területen jelentős bontások történtek, de a terület (minőségi)
átalakulása - jellemzően a gazdasági válság következtében - nem történt meg, és a visszamaradt, néha
értékes épületek sem hasznosítottak megfelelően.
Az alulhasznosított területek mellett számos olyan használaton kívüli terület van, amelyen a korábbi
használat megszűnt, az értéktelen épületek vagy elbontásra kerültek, vagy üresen állnak, de számos
értékes épület pusztul megfelelő használat hiányában. A használaton kívüli területeken a város
számára jelentős fejlesztési lehetőség kínálkozik beépítésre és szabadterületek fejlesztésére egyaránt.
Jelenlegi állapotuk szerint, ezen területeken belül megkülönböztetésre kerültek az épületállománnyal
rendelkező, illetve üres, épületállománnyal nem rendelkező területek.

Jelen

vizsgálatban

a

használat

alapján

a

barnamezős területek tekintetében a következő
kategóriák kerültek megkülönböztetésre:
•

Használaton kívüli területek jellemzően
meglévő épületállománnyal,

•

Használaton kívüli területek jellemzően
épületállomány nélkül,

Az

•

Alulhasznosított területek,

•

Fejlesztésre alkalmas vasúti területek.

alulhasznosított

és

barnamezős területek

adatait a 4.5. számú melléklet tartalmazza.

Fejlesztésre alkalmas vasúti területek

97. ábra Barnamezős területek az I. kerületben
Forrás: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Településj:ejlesztési Koncepció és Integrált
Településj:ejlesztési Stratégia Megalapozó vizsgálat, 2015
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Az I. kerületben az alábbi barnamezős területek kerültek lehatárolásra (lásd.: fenti térkép):

Déli pályaudvar közlekedés

közlekedés

153311

137396

-

22563

22563

Budavári Sportés Szabadidő-

sport

központ

Nyilvántartott régészeti
lelőhely területe
Nyilvántartott régészeti
lelőhely területe
Műemléki jelentőségű

Váralja utca

-

-

3246

3246

terület, Világörökségi
helyszín, Nyilvántartott
régészeti lelőhely területe
Műemléki jelentőségű

Palota út -

terület, Világörökségi

Lovarda út

-

közötti épülő

7713

7713

mélygarázs

helyszín, Nyilvántartott
régészeti lelőhely területe,
Nemzeti emlékhely,
Műemlék
Műemléki jelentőségű

Szent György
út menti régi
kastély romjai,

terület, Világörökségi
romkert

-

6442

6442

romkert

helyszín, Nyilvántartott
régészeti lelőhely területe,
Nemzeti emlékhely,
Műemlék

Szent György
út menti

romkert,

romterület,

kereske-

Királyi Borház

delem,

és

szolgáltatás

Műemléki jelentőségű
terület, Világörökségi
-

3490

3490

Műemlék

Fő utca, foghíj-

Budai

-

régészeti lelőhely területe,

Pincemúzeum

telek, egykori

helyszín, Nyilvántartott

Műemléki jelentőségű
üres telek

szolgáltatás

680

680

Takarékpénztár

terület, Világörökségi
helyszín, nyilvántartott
Régészeti lelőhely területe
Műemléki jelentőségű

Várkert Casino
(Várkertkioszk)

vendéglátó
hely

kereskedele
m,

terület, Világörökségi
2037

2037

szolgáltatás

helyszín, Nyilvántartott

561

Régészeti leló'hely területe,
Műemlék
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A Kormány a budapesti vasúti pályaudvari rendszer fejlesztésének irányairól szóló 1564/2018. (XI. 10.)
Korm. rendeletében hét fejlesztési célt határozott meg, mely célok elérése érdekében felkérte a
Miniszterelnökséget vezető minisztert és a z innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy
készítsenek teljes körű Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt 2020. február 29-ei határidővel,
amely javaslatot tesz, többek között, a
„Budapest kelet-nyugati vasúti átjárhatósága bővítésérére, a Déli pályaudvar térségén keresztül a
Nyugati pályaudvarhoz vezető „vasúti összekötő alagút" megépítésére és az így növekvő szerepű
Nyugati pályaudvarrá alakítására, (...)
a fejpályaudvarok és a

bevezető vasúti vonalszakaszok mentén

funkcióváltására, városfejlesztési célú hasznosítására, kiemelten a

lévő vasúti

rozsdaövezetek

fejlesztési célok megvalósítása

nyomán fokozatosan felszabaduló Déli pályaudvar teljes területére, a Nyugati pályaudvar és a Keleti
pályaudvar

menti,

valamint

az

azokhoz

vezető

belterületi

vasúti

vonalszakaszok

mentén

felszabadítható területekre,"

Konfliktussal terhelt íszlömösödött, degradálódott) terület
A szlömösödött, degradálódott lakóhely jellemzője, hogy rossz fizikai körülményei olyanok, melyeken
gyakran csak a városrehabilitációs beavatkozások segíthetnek. Az itt élőkre általában jellemző az
alacsony iskolázottság és alacsony foglalkoztatási ráta, a lakhatási költségek megfizetésének
mindennapos nehézsége, a rossz egészségi állapot, és az általános elszegényedés. Ilyen területek
lehetnek többek között:
•

a szegregátumok és a szegregációval veszélyeztetett krízisterületek (mély strukturális
és komplex szocio-kulturális problémák következtében spontán rehabilitációs folyamat
nem lehetséges);

•

az erősen leromlott lakókörnyezetek;

•

a környezetükhöz képest erőteljesen leértékelődő lakóterületek, ahol az alacsony
státuszú lakók nagyarányú beköltözésével, a leértékelődés tovagyűrűző hatásával
számolni lehet;

•

a rozsdaövezetekbe ékelődő és/vagy azok mellett elhelyezkedő lakóterületek.

A kerület épített állományára jellemzően normál állapotú, amely köszönhető annak is, hogy a kerület
jellemzően nem a hátrányos szociális helyzetű lakosság célterülete. Mindezek mellett a kerület jelentős
része világörökségi terület, így a kerület stratégiai céljai között is szerepelt az ehhez méltó épített és
természeti környezet kialakítása. Ebből adódóan az épített állomány megőrzése és kezelése a kerület
általános feladatai közé tartozott.
A fővárosban a rossz helyzetű népességet koncentráló, leromlott épületállományú területei viszonylag
szétszórtan helyezkednek el, ám egy-egy kerületben több kisebb terület is van, ahol a leromlott, rossz
állapotú, alacsony komfortfokozatú, rossz minőségű (szubstandard, zsúfolt lakások) lakások aránya
magas. Az I. kerületi lakások között kevés szubstandard van. A lakások jelentős része összkomfortos
vagy komfortos, 2011-ben a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya 3,6% volt a
kerületben, amely a Budapesti átlag alatt marad.
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1.9./2

A telekstruktúra vizsgálata

Telekmorfológia és telekméret vizsgálat
Egy településen belül a telekszerkezet, a telkek morfológiája alapvetően meghatározza annak
szerkezetét és egyben a településképet. A történetileg kialakult utcahálózat, a telekosztások akár
évszázadokra visszamenőleg is lekövethetők, a múlt lenyomataként szolgálnak. A telekstruktúra,
a területi és szélességi-mélységi jellemzők meghatározzák a beépítés jellegét, vizsgálata ezért
kulcsfontosságú.
Az I. kerület Budavár telekstruktúrájáról általánosságban elmondható, hogy homogén szerkezetű.
A kerületben túlnyomórészt az 1000 m2 alatti telkek dominálnak. A homogenitása ellenére azonban
egyértelműen felfedezhetőek a történelmi városfejlődés különféle időszakokhoz és építészeti
karaktereihez kötődő jellemvonások. A kerületben jól elkülöníthetőek a várfalon belüli és a várfal körüli
morfológiailag különböző telektípusok, a különféle városüzemeltetési és intézményi telkek, valamint a
Naphegy - Tabán és a Gellérthegy jellegzetes telektípusai.

1000 alatt
1000 - 3000
3000 - 6000
6000 - 10000
10000 - 25000 I
25000 - 50000
50000 - 75000
75000 felett
ffy © OpenStreetMap tözreműkodok Tiles courtesy of Mapűi

99. ábra: Jellemző telekméret területi megoszlása (m2)
Forrás: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési
Stratégia Megalapozó vizsgálat, 2015
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A várfalon belül spontán alakult polgári város megőrizte középkori városszerkezetét, utcahálózatát,
telekosztását. Budavár szűkös telekviszonyai miatt a fejlődésnek indult város lakossága kiszorult a
Várhegy alatti területekre. A Várhegy és az azt körülölelő telkek jellemzően 1000 négyzetméter
alattiak, de találhatunk 1000 - 3000 négyzetméter közötti ingatlanokat is.
A Naphegy - Tabán és a Gellérthegy telekviszonyai erősen utalnak a kerület többi részétől eltérő
beépítési struktúrára. A területre jellemző a szabadon álló villa és a társasház jellegű beépítés. Ennek
megfelelően a telekméretek is nagyobbak a zártsorú beépítésű területekhez képest, jellemzően 1000
- 3000 négyzetméter közöttiek. A telkek szélessége és mélysége nagyobb, mint a Budavár területén.
A harmadik típus a különféle városüzemeltetési és intézményi területek telkei. Jellemzően 6000
négyzetméter felettiek, azonban 75.000 négyzetméter feletti ingatlanok is kialakultak (Déli pályaudvar,
Budavári palota telke).
A 100. ábra a 99. ábrához képest részletesebben megmutatja a 3000 m2alatti telekméreteket. Látható,
hogy még 500 m2alatt is szép számban találhatóak telkek. Ezek többnyire a vár telkei és az azt szorosan
körülvevő területek, melyek megőrizték a középkori telekosztásukat. Krisztinavárosra egy eggyel
magasabb telekméret kategória jellemző (1000 m2 körül).
A legmagasabb telekméret kategóriába tartozó területek többnyire a parkok, zöldfelületek területét
jelenti, valamint a Déli pályaudvar telkét és a Duna telkét. A környezetéből kitűnik a Várban két
nagyobb telek. Az egyik a Mátyás templom előtt található (Halászbástya, Budapesti Egyetemi Katolikus
Gimnázium), a másik a Mária Magdolna Toronytól délre található háztömb (Telefónia Múzeum, vegyes
funkciójú épületek, lakó épületek).
A vízivárosban a kis telkeket kiegészítik a 2000-től 5000 m2-es telkek, melyek méretei valószínűleg a
terepviszonyoknak is köszönhetőek. A Gellérthegyre egy viszonylag homogénebb telekméret struktúra
jellemző, itt leginkább a 800m2-től 1300 m2-ig terjedő telekméretek dominálnak.

0-500 m2

571

33

500-800 m2

383

22

800-1300 m2

379

22

1300-2000 m2

192

11

2000-5000 m2

133

7

5000-10.000 m2

52

3

10.000felett m2

41

2

Telekméret
■ 0-500
■ 500-800
■ 800-1300
■ 1300-2000
■ 2000-5000
■ 5000-10000
■ 10000felett
101. ábra: Telekméret alakulása

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés
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TELEKMÉRET VIZSGÁLAT
VIZSGALATI ELEMEK
0-500 m‘
500-800 m‘
800-1300 rrr
1300-2000 m‘
2000-5000 m5000-10 000 rrr
10 000 m2 felett

100. ábra: Telekméret vizsgálat
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját készítésű ábra
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TELEKMÉRET VIZSGÁLAT
VIZSGALATI ELEMEK

0-1000 m2
1000-4000 m2
4000-8000 m2
8000-15000 m2
15000-30000 m2
30000-70000 m2
70000-110000 rtr

103.ábra: Parkok telekméret vizsgálata
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés
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Park telekméret
0-1000 m2

28

46

1000-4000 m2

14

23

■ 1000-4000 m2

4000-8000 m2

6

10

■ 4000-8000 m2

8000-15 000 m2

4

7

15 000-30 000 m2

4

7

30 000-70 000 m2

3

5

70 000-110 000 m2

1

2

■ 0-1000 m2

■ 8000-15 000 m2
■ 15 000-30 000 m2
30 000-70 000 m2
70 000-110 000 m2
102. ábra: Park telekméret alakulása

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés

A parkok többnyire nagyobb telekmérettel rendelkeznek, melyek többsége a legkisebb telekméret
kategóriába tartozik, ahogy az a kerület telkeire is jellemző. A legnagyobb zöldterület a Vérmező
területe, melyet a Gellérthegy értékes zöldövezete követ. Ezen a területen található meg a Filozófusok
kertje, a Szent Gellért szobor, a Citadella és a csúszda játszótér. Ezek többsége már a 11. kerületben
található, de a kerület életére hatással vannak.

1.9./3

Önkormányzati tulajdon kataszter

Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. § (2) bekezdése alapján,
2014.03.03-én történt. Nyilvántartási szám: 1080, Jelentés az önkormányzatok ingatlankezelési és
lakásellátási tevékenységérők (2013. Az I. kerület tulajdonában 522 db épület és lakóépület található.

kizárólag önkormányzati tulajdonú
Kizárólag önkormányzati tulajdonú lakóépület

132

épületekben levő nem lakás céljára szolgáló

150

bérlemény
Vegyes tulajdonú lakóépület

385

Vegyes tulajdonú nem lakás céljára szolgáló

5

kizárólag önkormányzati tulajdonú

1134

épületekben levő lakásbérlemény
vegyes tulajdonú épületekben levő' nem

épület

lakás céljára szolgáló bérlemény
vegyes tulajdonú épületekben levő'

369

359

lakásbérlemény
Összesen

522

Összesen

37. táblázat Önkormányzati ingatlanvagyon kataszter
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
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Az 519 db nem lakás céljára szolgáló, önkormányzati tulajdonú bérlemény össz-alapterülete: 60.105
m2. Az 1493 db lakás céljára szolgáló, önkormányzati tulajdonú bérlemény össz-alapterülete: 92.940
m2. Ebből összkomfortos 553 db, komfortos 874 db, félkomfortos 40 db, komfort nélküli 20 db.
A 2013-as év során 17 lakás és 6 nem lakás céljára szolgáló bérlemény önkormányzati tulajdonjoga
került törlésre.

AZ INGATLANGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI
Lakásbérlet

285.735e Ft

Helyiségbérlet

569.322e Ft

Lakáseladás

3.960e Ft

Az

önkormányzat

(központi
nyújtott

által

költségvetésből)
szociális

lakhatási

hozzájárulás: 7.051e Ft.
A

lakáságazatban

felújításra,

korszerűsítésre

38. táblázat Önkormányzati ingatlangazdálkodási bevételek
Forrás Önkormányzati adatszolgáltatás

és

karbantartásra költött összeg:
1.218.489e Ft.

A 104. ábra alapján látható, hogy a közterületek jelentős része önkormányzati tulajdonban áll, ezt
egészítik ki az állami területek (pl.: Duna, várpalota). Az egyéni tulajdon is jelentős túlsúlyban van nem
meglepő módon. Kisebb cégek, gazdasági társaságok is több kisebb területet tudhatnak magukénak, a
legjelentősebb ilyen terület a MÁV tulajdonában lévő Déli pályasínek és azok környezete. Az egyházak
területét jelölő kék foltok mutatják, hogy mennyi templom és hozzá tartozó épület, esetleg egyházi
tulajdonú telek található a kerületben.

Ezen az ábrán látványosabb az Önkormányzati tulajdonok túlsúlya (34%). Látszik, hogy egyházi
tulajdonú területek többnyi re a kerület északi felére rendeződnek.
5%
Állami tulajdon

95

5

601

34

Egyházak, egyesületek

13

1

Egyéb

1040

60

Önkormányzati
tulajdon

Tulajdon
■ Állami tulajdon
34%

60%

1%

■ Önkormányzati
tulajdon
■ Egyházak,
egyesületek
■ Egyéb

106. ábra: T ulajdonvizsgálat

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés

146

BUDAVÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.

HELYEZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

TULAJ DONVIZSGALAT
VIZSGÁLATI ELEMEK

I

J Állami tulajdon
_I Önkormányzati tulajdon

i____ I Szövetkezeti területek
|____ i Gazdasági társaságok
Egyházak, egyesületek

II

I Tartós földhasználók, egyéni tulajdon
Egyéb jogi személyek

104.ábra: Tulajdonvizsgálat

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés
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TULAJDONVIZSGALAT
VIZSGÁLATI ELEMEK

J

Állami tulajdon
Önkormányzati tulajdon
Egyházak, egyesületek
Egyéb

105.ábra: Tulajdonvizsgálat

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés
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1.9./4

Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése

A megalapozó vizsgálat elkészítéséhez az Önkormányzattól kapott hivatalos, digitális ingatlan
nyilvántartási

alaptérkép

került

felhasználásra,

mely

tartalmazza

a

település

jelenlegi

épületállományát, valamint a terület szintvonalas rajzát.

107.ábra: Az első kerület épületállomány

108.ábra: Az első kerület szintvonalas ábrázolása

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját
szerkesztés

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját
szerkesztés

A kerület legmagasabb pontjának tengerszínt feletti magassága 200 m, Budapest sík részeihez képest
pedig kb. 100 m.
Az épületállomány a fejezet további részében az alábbi szempontok alapján kerültek vizsgálatra:

1.9./5

•

Épületek funkciója;

•

Telek beépítési jellemzői;

•

Épület magassága, szintszáma;

•

Épületforma, tetőidom;

•

Utcakép, térarány;

•

Értékes épületek.

Az építmények vizsgálata

Funkció, kapacitás
Az önkormányzattól kapott adatszolgáltatások alapján a kerületben az alábbi funkciók találhatóak:
Lakó, pályaudvar-vasútállomás, gazdasági-üzemi épület, iroda, étterem-szállás, benzinkút, rom,

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.

BUDAVÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

tűzoltóság, vár, templom, oktatási-egészségügyi intézmény, kulturális-művészeti intézmény, sportolási
intézmény, közpark, vásárcsarnok, fürdő, garázs-parkoló, közút-közterület, Duna, üres telkek. Ezek
alapján a teljes kerületre készült funkció vizsgálat, melyből egyértelműen kiderül, hogy a lakó funkció
dominál, ezt egészítik ki, a zöldfelületek, irodák és az intézmények, de a Déli pályaudvar, vasútállomás
is jelentős területet foglal el a kerület nyugati felén. Városrészekre lebontva is jellemző, hogy a
lakóterületek dominálnak. A Vízivárosban emellett többnyire irodák láthatóak. A várban a másodlagos
funkció talán az intézmények és a szolgáltató funkciók (étterem, szállás), az előbbi annak köszönhető,
hogy politikailag a vár területe mindenkor egy meghatározó terület volt, így fontosabb, nívósabb
intézmények egy része ide tömörült, az utóbbi pedig a turizmusnak köszönhető valószínűleg. A Tabán
területe az egyetlen, ahol nem a lakóterületek a dominánsak, hanem a zöldterületek, parkok.
Krisztinavárosban található Budapest egyik pályaudvara, a Déli pályaudvar, mely jelentős területet
elfoglal a városrészben. De emellett több intézmény és iroda is megtalálható itt. A Gellérthegyen
egyértelműen a lakó rendeltetés van jelen, kertvárosi mivoltának köszönhetően.

Funkció
Lakó

1140

68

Iroda

49

3

Étterem, szállás

17

1

■ Lakó
■ Iroda
■ Étterem,szállás

Oktatási, egészség
ügyi intézmény
Kulturális,
művészeti int.

34

2

8

0.47

Oktatási,egészségügyi
intézmény
■ Kulturális, művészeti
intézmény
■ Sportolási intzémény
■ Közpark

Sportolási

4

0.24

Közpark

69

4

Közút, közterület

285

17

Üres telek

83

5

intézmény

■ Közút, közterület
■ Üres telek

109. ábra: Épületek funkcióvizsgálata

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés
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FUNKCIÓ VIZSGALAT
Adatszolgáltatás alapján

VIZSGÁLATI ELEMEK
Lakó
|
|

Pályaudvar, vasútállomás
i Gazdasági, üzemi épület
Iroda
| Étterem, szállás
Benzinkút
Rom
Tűzoltóság

^■1 Vár
Templom
|_____ 1 Oktatási, egésuségügyi intézmény
|_____ ! Kulturális, művészeti intézmény
j_____ | Sportolási intézmény
~ Park
Vásárcsarnok
Fürdő
Garázs, parkoló
közút, közterület
Duna
Üres telek

110.ábra: Funkció vizsgálat

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés
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Beépítési jellemzők
A

beépítési

l

jellemzők

területhasználatonként

Zártsorú beépítésimód
Szabadonálló beépítésimód

változnak. A beépítési módot a
Kerületi

Építési

övezetenként
kategóriába

szabályzat

összesen
sorolja,

négy

azonban

számottevően össezesen kettőt
különböztetünk
szabadonálló
előfordul

meg:

zártsorú,

jellemzően,

oldalhatáron

de

álló

és

ikres beépítés is.
Nagyvárosias területre

a

KÉSZ

elkülönít zártsorú, szabadonálló
és

nagyvárosias

közpark

beépítésű területeket. Ezeken a
területeken
esetében

zártsorú
60-75

beépítés

%

között

szabályozza a KÉSZ a szint feletti
beépítettséget,
beépítési
szemben

a

szabadonálló

formánál
csak

építménymagasság

ezzel

35%-ra,

az

pedig

a

kialakult állapotot követi.

111.ábra: Beépítési módok, az övezeti tervlap alapján

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés
A városias, jellemzően zártsorú lakóterületeken zártsorú, szabadonálló és szintén városi közpark
beépítésű területek vannak.

A

zártsorú

beépítések

esetében

60-70%

közé

szabályozzák

a

beépítettséget, míg a szabadonálló épületek esetében 35%-ra. Az építménymagasság a kialakult
állapothoz igazodik. A kisvárosias területeken zártsorú, szabadonálló és kisvárosias park található.
Zártsorú beépítés esetében jellemző a 60%-os beépítettség, szabadonálló társainál szintén és a
jellemzően

kertes területeken

mindössze

10%-ra szabályozza

a

KÉSZ,

ugyanitt a

maximális

építménymagasság 3,5 méter, míg a többi területen a kialakult állapotot követi. A vegyes területeken
zártsorú, szabadonálló és városközponti közpark található. A városközponti területek esetében a
zártsorú beépítés módnál 60-75% közötti beépítettség a megengedett maximálisan, de egy övezet
esetében engedélyezett a 100%-os beépítettség is (magasabb sűrűségű, jellemzően zártsorú beépítési
terület). Az intézményi területeknél a zártsorú beépítési módnál 60-75% közé esik a megfelelő
tartomány,

szabadonálló

beépítési

mód

esetében

azonban

csupán

35%

a

felső

határ.

Az utóbbi két kategóriában a maximális építménymagasság többnyire a kialakult állapotot követi.
A nagy zöldfelületi intenzitású intézmények esetében 10-35% közötti a megfelelő tartomány.
A különleges városüzemeltetési területeken zártsorú területekkel találkozhatunk. Itt 75% és 100%
közöttiek a megfelelő beépítettségi arányok. Az ábrán jól látható, hogy a beépítésre szánt területeken
zártsorú és szabadonálló beépítés a jellemző.
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jellemző beépítési mérték
A beépítési mérték a beépítés sűrűségének egyik fontos meghatározó eleme, amely érték - az egyéb
beépítési paraméterek ismeretében - jól jellemzi az egyes területek beépítési intenzitását.
A

Budai

vár

és

a

Víziváros

városrészek

területének jelentős részén a beépítési mérték
jellemzően 60 % feletti. A várlejtő keleti oldalán
a

domborzati adottságok miatt a

mérték

%

40-60

és

20-40

%

beépítési
közötti.

A

Krisztinaváros, Naphegy és a Gellérthegy egyes
területei jellemzően 20-40 % között beépített,
azonban
mentén

a

kerületi
több

közlekedési

esetben

tengelyek
24%

találkozhatunk

intenzívebb beépítéssel (Hegyalja út, Mészáros
utca, Attila út). A Tabán városrész beépített
területein a beépítési mértéke változatos. Jól
látható, hogy a kerület jelentős része 20% alatt
beépített,

jellemzően

a

Gellérthegy,

Krisztinaváros és a Palotanegyed területén.

• 60 % felen

■ 40-60 % ■ 20-40 %

20 % alatt

112. ábra Jellemző beépítési mérték (%) megoszlása a

kerület egészén
Forrás: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Településfejlesztési Koncepció és Integrált
Településfejlesztési Stratégia Megalapozó vizsgálat, 2015

% V ,

20% alatt
20 - 40%
40 - 60%
60% felett
113. ábra: Jellemző beépítési mérték területi megoszlása (%)
Forrás: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia
Megalapozó vizsgálat, 2015
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114.ábra: Beépítettség vizsgálata
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés
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Egy részletesebb vizsgálaton látható, hogy a Víziváros területén is többféle beépítési mértékkel
találkozhatunk, hiába mutatja az első térkép, hogy többnyire 40% fölötti a beépítettség, a második
ábra megmutatja, hogy a terepviszonyoknak köszönhetően jellemző a 10% körüli beépítettség is. A
Gellérthegy és a Tabán a leghomogénebb a zóna a vizsgált szempont tekintetébe (de sok más
tekintetben is). A Tabán területén egyértelműen a 10% körüli vagy annál kisebb beépítettség a
jellemző. Ez a magas zöldfelületi aránynak köszönhető. A Gellérthegy esetében 20-40% közötti
beépítettség dominál. Ez a kertes, laza beépítési módjának, valamint a terepviszonyoknak köszönhető.
Krisztinaváros igen változatos képet mutat. A vasúti területekre és Vérmező területére egy igen laza
beépítettség a jellemző, legalábbis a vizsgálatunk szerint. Azonban szöveges formában meg kell
említeni, hogy a vasúti területeken ennél sokkal összetettebb a dolog, mert hiába ritkák az épületek
(ráadásul többnyire kisebb alapterületűek), mégis szinte a teljes terület egy burkolt felület, sínekkel és
járművekkel borítva, ezért a leghelyesebb az lenne, ha ezt a területet ennek tudatában értelmeznénk.
A településrész közvetlen várhoz tapadó részein sűrű a várbéli területekhez illeszkedő beépítés a
jellemző, azonban lejjebb haladva többnyire zöldfelületek gazdagítják a településképet, melyekre
szintén egy lazább beépítés a jellemző.
KATEGÓRIA

DB

%

0-10%

137

11

10-25%

194

15

25-40%

196

16

■ 40-60%

40-60%

236

19

■ 60-80%

60-80%

180

14

80-100%

307

25

Beépítettség
■ 0-10%
■ 10-25%
■ 25-40%

■ 80-100%
115. ábra: Beépítettség vizsgálat

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés

A beepites magassági jellemzői (szintszam, beepitesi magassag)
A beépítés magassága meghatározó eleme a városképnek, emellett a sűrűség másik meghatározó
tényezője. A szintszámok vizsgálata valójában a beépítési magasság vizsgálatot helyettesíti.
Az Attila út, a Széll Kálmán tér mentén és a Víziváros

6-7 szint
5,9%
\

I

8 szint felett
0,1%

várlejtő felöli oldalán meghatározóak a 4-5 szintes
épületek.

A

Krisztinaváros

beépítése

hasonló

rendelkezik,

csakúgy,

pályaudvar

magassági
mint

a

menti

2 szint alatt

mutatókkal

Krisztina

tér

és

4 - 5 szint

környéke.
A kerület egészén elszórtan találhatunk 6 - 7 szintes
beépítéseket (Csalogány utca, Attila út, Krisztina
körút, Bem rakpart, Mészáros utca mentén). A

2-3 szint

szintszámokat tekintve kiemelkedő az Alkotás út
menti Intransmas

irodaház

13

szintes épülete,

valamint a Krisztina körút menti Mercure Hotel
épülete.

155

116. ábra: Jellemző szintszámok (%) megoszlása a
kerület egészén
Forrás: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Településfejlesztési Koncepció és Integrált
Településfejlesztési Stratégia Megalapozó vizsgálat,
2015
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Az épületek nagy része a múlt
században, sok esetben az előtt
épült,

ennek

szintszámok

megfelelően
is

a

a

korabeli

építéstechnológiának
megfelelően
Budavár

alakultak

területén

maximum

ki.

A

jellemzően

2-3

szintes

épületeket találhatunk, hiszen ez
a városrész a kerület legrégebbi
épületállománnyal
területe.

A

rendelkező

kerület,

hasonló

2 szint alatt
2-3 szint

magassági mutatóval rendelkező
4 - 5 szint

területe

a

Gellérthegy

Naphegy
térsége,

és

a

ahol

a

6 - 7 szint

társasház és villaépületek adják a
8 szint felett

jellemző karaktert.

übútáL Tfa ixurtuy b! l^ipOuntQ

117. ábra: Szintszámok területi megoszlása
Forrás: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Településfejlesztési
Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia Megalapozó vizsgálat,
2015

íellemző beépítési sűrűség
A

beépítési

sűrűség

az

épületek

szintterületének

és

az

adott területfelhaszálási

egység

s

közterületekkel együtt vett összterületének hányadosa. A tömbméret, közterületi struktúra, annak a
területi lehatároláshoz mért aránya alapvetően befolyásolja a beépítési sűrűség számítását. A
beépítési sűrűség érzékeltetéséhez alkalmazott lehatárolások a közterület fő struktúrája (jellemzően
fő és gyűjtőúthálózat), valamint az azokon belül funkcionálisan, vagy karakterében jelentősen elváló
egységek figyelembevételével kerülnek meghatározásra. A szintterület megállapítása során az
építményszintek összegzése a pinceszintet is tartalmazza.

**

w

'MMnwxr

nr HHimi'ftiiin "T" üth '

Jelmagyarázat
| 3.0 |

| 2.0 -3.0
] 1.5 -2.0
] 1.0 -1.5

|

| 0.75-1.5
0.5 -0.75
0.4 -0.5
0 3 -0.4
0.2 -0.3
0.1

0.2

-

0.05-0.1
0.0 -0.05
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118. ábra: A beépítési sűrűség tényleges bsá értékei
Forrás: TSZT alátámasztó munkarész, 3.1.1.4. fejezet - részlet
A kerület beépítési sűrűség értékei városrészenként eltérőek, azonban az adott városrészen belül
homogénnek nevezhető. A Budai vár területén 1,25 - 1,5 közötti értékek a meghatározóak, ellenben a
Vízivároshoz és a Krisztinavároshoz tartozó várlejtő keleti és nyugati oldalán a domborzati adottságok
miatt a sűrűségi értékek csak 0,75 és 1,25 közöttiek.
A Víziváros területén, a Duna irányába a sűrűségi értékek növekednek. Míg a várlejtő irányába az 1,5 2,0 értékek a meghatározók, addig a Fő utca és a Bem rakpart mentén a 2,5 - 3,0 értékek dominálnak.
A Krisztinaváros városrész északi részén, a pályaudvar mentén 2,0 - 2,5, a Krisztina tér környékén az
intenzív beépítésnek köszönhetően 2,5 - 3,0 értékeket tapasztalhatunk. A Naphegy és a Gellérthegy
területén a kevésbé intenzív, szabadon álló beépítés miatt a beépítési sűrűség értéke 0,75 és 1,25
közötti.
A Tabán környékén a beépített területek sűrűségi értékei 2,0 - 3,0 közöttiek.

Területi tartalék (fejlesztési potenciál)
A

kerületre vonatkozó tervezett területfelhasználási

egységeket

és

a

ténylegesen

meglévő

területfelhasználást, annak léptékét (beépítési intenzitás, funkciók köre) vizsgálva, több területen is
még jelentős tartalékkal rendelkeznek egyes területek (Déli pályaudvar és környezete, Víziváros, Budai
vár).

Jelmagyarázat:
4.5
2.0
1.5
1.0
0.25 - 0.5
0.25
0.1

119. ábra: A területfelhasználási egységek fejlesztési potenciálja az I. kerületben
Forrás: TSZT alátámasztó munkarész, 3.1.1.4. fejezet - részlet
A területfelhasználási egységek intenzitását, vagyis a területek számszerűsített, tervezett beépítési
sűrűség értékeit (határértékeket) az FRSZ 2. számú melléklete határozza meg. A határértékeket és a

kerület területfelhasználási egységeinek tényleges beépítési sűrűség értékeit összevetve, az egész
kerületre tartalék mutatható ki. Az FRSZ-ben rögzített határértékek kerületi szintre való leképzése
(a határértékek kihasználása, megközelítése, vagy „visszafogása") a kerületi terveszköznek a kiemelt
feladata.

Ezek

alapján

a

kerületi

településrendezési

eszköznek

szükséges

meghatároznia,

differenciálnia részletesen az egyes területek hosszabb távú fejlesztési, intenzitásbeli alakulását (pl.:
szintterületi mutató differenciált alkalmazásával).
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A területi tartalékok az egyes kerületrészekben:
A Budai vár területén a vegyes városközponti területek jelentős tartalékkal
rendelkeznek, lehetséges a lakó és a jelentó's számban jelenlevő' intézményépületek
bó'vítése.
Az Iskola utca és a Bem rakpart közötti vegyes városközponti területek jelentős
tartalékkal rendelkeznek.
A Tabán városrész területén található területek fejlesztésére jelentős tartalék áll
rendelkezésre.
A terület épületállományának fejlesztésére alkalmas tartalékokkal rendelkezik.
A kerület legjelentősebb tartalékokkal rendelkező területegysége a Déli pályaudvar
csarnoki és rendező pályaudvari területe, jellemzően vasúti közlekedési területek.

Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok
Karaktervizsgálat módszertana
A vizsgálat célja, hogy feltárja a település beépített területeinek azon legjellemzőbb vonásait, amelyek
meghatározzák az adott épített környezet arculatát, jellegét, hangulatát. Területi bontásban
meghatározhatóak azok a közös jellemzők (karakterjegyek), amelyek egy-egy területen hasonlóak
(és esetleg van máshol is belőlük), ezért ezek típusként leírhatóak, térképen körülhatárolhatóak.
A vizsgálat során az adott településrészre jellemző, sajátságos településkarakterrel bíró, legalább
300x300 m-es területeket határoztunk meg, amelyek a feltárt karakterjegyeket, jellemzőket magukba
sűrítik,

és

amelyekre

a

területek

megkülönböztetése

(vagy

meghatározása)

szempontjából

általánosítható megállapítások tehetők.

Településkarakter
Önálló típust képviselnek az olyan sajátságos településkarakterrel bíró területek, amelyek közös
jellemzői másutt is megtalálhatók, és az alább felsoroltak szerinti hasonló általános jellemzőkkel
rendelkeznek, ezek a beépítés típusa, intenzitása, magassága, kora, környezethez való viszonya, térfal
helyzetek, építészeti megjelenés, épülettípusok, domborzat, zöldbe ágyazottság.

A helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők
Az általános településkarakterbeli jellemzőket a vizsgált helyszín további sajátosságai, történelmi
kialakulása, kiegészítik vagy befolyásolják, ezért a területre jellemző további minőségek (városszövetbe
való illeszkedés, kedvező vagy kedvezőtlen megközelítés, más, jellemző karakterű területen belüli
szigetszerűség, zöldfelületek,

látványelemek, természeti környezethez való viszony,

használati

jellemzők, alulhasznosítottság, stb.) is bemutatása kerülnek.
A terület első ismert építési korszaka a gótika kora volt. Az ekkor épült polgárváros a maihoz képest
magasabb - két-, három-, vagy többemeletes átlagú - volt, valamint a mai városi szövethez képest
sűrűbb és kevésbé áttekinthető is; az épületek felfelé tipikusan konzolosan „bővültek"; udvaraik is
részben be voltak épülve. Ekkoriban épülhettek ki a többszintes épített pincerendszerek. Viszonylagos
egységben megmaradt gótikus ház a vár polgárvárosi területén kevés van; ilyen például az Országház
u. 18. és 20. számú épület.
A terület reneszánsz részletei csekélyebb számúak. E kor építészeti gyakorlata - szerkezetében - alig
tért el a korábbitól, illetve annak szerves folytatása volt. A reneszánsz emlékek inkább a királyi palotára
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jellemző.

E

korszak

emlékei

ma

is

felbukkanhatnak,

toldalékok,

átalakítások,

kőtöredékek,

nyíláskeretezések formájában. Felbukkanásuk lehetséges a Vár, Viziváros és Krisztinaváros területén.
A török kor emlékeinek két nagy központja a Rác és a Rudas fürdő. E korszak épített emlékei csekély
szánban maradtak fenn, mert ez a háború időszaka volt, ismétlődő ostromokkal. A palotarész erősen
megrongálódott, épületei kiégtek. A törökök építési gyakorlata nem sokban különbözött a korábbi
építésektől. A török kor utáni időszak kevés épített emléke a megmaradt falmegerősítések, toldások
általában igénytelen beavatkozásokra utalnak.
A barokk korban alakult ki a vár és a város napjainkban is látható arculata. A polgári város
épületállománya ekkor épült fel, nagyrészt a korábbi telekosztáson és a korábbi házak maradványainak
felhasználásával. A leginkább észrevehető általános változás a várban az épületek szintszám
emelkedése volt; a romok helyenként csaknem egy teljes lakóházi szinttel emelték az utcák
szintmagasságát. E korszakból már sok egészében megmaradt eredeti formájában azonosítható
lakóház maradt fenn
A 19. század elején a klasszicizmus építési gyakorlata hátat fordított a barokknak. A 19. század elejére
a homlokzatokról eltűntek a kitett tagozatok. A sima falfelületek gyakran festetlen fehérek maradtak,
a barokk színessége visszavonult a bejárati előterekbe. Az épületek továbbra is hosszfalas módon, kő
tégla falazattal épültek, ám az előterekben megjelentek a lapos, szegmensíves boltozatok, a földszinti
terek felett pedig inkább kosáríves metszetű boltozatokat építettek be, fiókdongákkal.
A romantikaépítészete a 19. század közepén alig érintette a Várat és környékét. A romantika építési
gyakorlata nem különbözött a klasszicizmus koráétól. Az utána következő, az építészek által inkább
eklektikának, a művészettörténészek által viszont többnyire historizálónak nevezett korszak kb. 1865
1885 között döntő változást hozott az építési gyakorlatban. Az 1890-es évektől elterjedt az építésben
a beton, az 1910-es években pedig a vasbeton is. A tipikus eklektikus épület több emeletes volt,
falainak tagolása és falnyílásainak keretezése a kor reneszánsz alapú mintakönyvei alapján készült.
A historizáló építészet korában, vagyis az 1865-1920 közötti korszakban kevés épületet emeltek vár
polgári részén. A néhány ekkori épület - Tárnok u. 2., 20., 22-24., Hajadon u. 2. - szerencsétlen módon
bontotta meg a polgárváros építészeti egyensúlyát. Csak a Polgárváros déli részén, a Dísz tér körül nem
bomlott meg az építési egyensúly, itt épült a Honvédelmi Minisztérium- Főhadparancsnokság
együttese, a két oldalt szomszédos Dísz tér 1-2, illetve 16. számú házakkal együtt, stílusban és
léptékben egységes „karéjt" képez.
A kerület Váron kívüli területének építészeti arculatát meghatározta az eklektikus építészet. Nagyobb
egységes épület-együttesek jöttek létre a Fő utca, Batthyányi utca. Lánchíd utca, Alagút utca és
Mészáros utca környékén, valamint a Tabán keleti részén és az Erzsébet híd budai hídfőjének
környékén is.
Az 1910-es években jelenik meg ezen épületekben a vasbeton merevítés - a koszorú. Az Ekkor korszerű
szerkezetekkel a budai főútvonalak mentén bérházakat, a Naphegyen és a Tabánban premodern
villákat emeltek.
Az I. kerületből a Várat a 20. század közepének építészeti irányzatai nagyrészt elkerülték. A második
világháború azonban szörnyű pusztítást végzett a várban. A megmaradt házállományt kb. 1950-1970
között restaurálták, kiegészítették. Az 1960-as évekig olykor az új tetőszékeket is a 18-19. századi építő
gyakorlat szellemében építettek fel.
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120. ábra: Budavár a Duna felől
Forrás: www.google.hu/maps

Karakter területek:
Rekreációs területek
Várlejtő
Villa és társasházas területek
Belváros jellegű területek
Hídfő területek

121. ábra: Karaktertérkép
Forrás: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Településfejlesztési
Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia Megalapozó vizsgálat,
2015

Budai várnegyed
Budavári palota területek
Vasút területek
Jellemzőenbe nemépíte területek
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1. REKREÁCIÓS TERÜLETEK
Településkarakter
•

jellemzően szabadon álló beépítés

•

magas beépítési intenzitás

•

jellemző'en fsz+1, fsz+2 szintmagasság

•

jellemző'en zöldterületek által határolt

•

változatos domborzati viszonyok

•

változatos építészeti karakter

Helyi sajátságok
•

jó megközelíthető'ség

•

jellemző'en a kerület déli részén található
funkciók

•

kialakult

városszövethez

képest

szigetszerű' elhelyezkedés

Jellegzetes épülettípusok
•

Forrás: www.google.h u/m aps

jellemző'en fürdő'k, sport funkciók

2.VÁRLEJTO
Településkarakter
•

jellemzően zártsorú beépítés

•

magas beépítési intenzitás

•

jellemzően az 1870 -1950 években épület
épületek

•

jellemzően F+4 - F+5 szintes épületek

•

homogén építészeti megjelenés

•

változatos terepviszonyok

•

alacsony zöldfelületi intenzitás

•

Világörökségi terület

Helyi sajátságok
•

domborzathoz alkalmazkodó változatos
beépítési formák

•

kialakult városszövet

•

lakódominancia

•

gépjármű elhelyezés nehézségei

Jellegzetes épülettípusok
•

Forrás: www.google.hu/maps

jellemzően magas tetős,

társasházak,

lakó funkcióval
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3.VILLA ÉS TÁRSASHÁZAS TERÜLETEK
Településkarakter
•

jellemzően szabadon álló beépítés

•

közepes beépítési intenzitás

•

zölddel tagolt térfalak

•

jellemzően F+1 - F+2 szintes épületek

•

változatos terepviszonyok

Helyi sajátságok
•

magas zöldfelületi intenzitás

•

kialakult városszövet

•

jellemzően lakó-,

elszórtan intézményi

funkciók
Jellegzetes épülettípusok
•

jellemzően magas tetős villaépületek és
többlakásos társasházak

Forrás: www.google.hu/maps

4.BELVÁROSJELLEGŰTERÜLETEK
Településkarakter
•

zártsorú beépítés

•

magas beépítési intenzitás

•

jellemzően F+4 - F+5 szintes épületek

•

alacsony zöldfelületi intenzitás

•

változatos építészeti megjelenés

•

sík terület

•

Világörökségi terület

Helyi sajátságok
•

Duna part közelsége

•

kialakult városszövet

•

gépjármű elhelyezés nehézségei

Jellegzetes épülettípusok
•

hagyományos

építéstechnológiával

készült magas tetős lakóépületek
•

domináns lakófunkció, eltérő' földszinti
funkcióval

Forrás: www.google.hu/maps
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5.HÍDFŐ TERÜLETEK
Településkarakter
•

jellemzően zártsorú beépítés

•

magas beépítési intenzitás

•

épített és természetes térfalak

•

közlekedési területek dominanciája

•

változatos téralakulatok

•

Világörökségi terület

Helyi sajátságok
•

jól megközelíthető Duna part

•

jellemzően zajos környezet

Jellegzetes épülettípusok
•

a

térfalak

jellemzően

magas

tető's

lakóépületek eltérő' földszinti funkcióval

6. BUDAI VÁRNEGYED
Településkarakter
•

zártsorú beépítés

•

magas beépítési intenzitás

•

homogén építészeti megjelenés

•

F+2 F+3 szintes épületek

•

sík terület

•

jellemzően az 1870-es évek előtt épület
épületek

Helyi sajátságok
•

korlátozott gépjárműforgalom

•

történelmi városszövet

•

a

környező'

budai

városszövetben

szigetszerű megjelenés

•

Világörökségi terület

•

dunai panoráma

•

Budavári Palota

Jellegzetes épülettípusok
•

Forrás: www.google.hu/maps

jellemző'en magas tetős, társasházak, lakó
funkcióval
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7.BUDAVÁRI PALOTA TERÜLETEK
Településkarakter
•

jellemzően 1870 előtt épült

•

heterogén építészeti megjelenés

•

kimagasló építészeti érték

•

történelmi városszerkezet

•

Világörökségi terület

Helyi sajátságok
•

kiemelkedő

kulturális

és

turisztikai

központ

•

korlátozott megközelíthető'ség

•

dunai panoráma

Jellegzetes épülettípusok
•

gótikus, barokk, reneszánsz, szecessziós
építészeti stílusjegyek

•

kulturális intézményi funkciók

Forrás: www.google.h u/m aps

8. VASÚT TERÜLETEK
Településkarakter
•

jellemzően szabadon álló beépítés

•

alacsony beépítési intenzitás

•

jelentős elválasztó hatás

•

alacsony zöldfelületi intenzitás

•

hiányzó térfalak

•

jellemzően sík terület

•

nincs összefüggő városi szövet

•

városszövetben

szigetszerű

megjelenés
Helyi sajátságok
•

jó

megközelíthető'ség,

nagy

forgalmú utak közelsége

•

kedvező'tlen látvány

•

alulhasznosított területek jelentő's
mértéke

•

jellemzően zajos környezet

Jellegzetes épülettípusok
Forrás: www.google.hu/maps

•

jellemző'en

vasúti

kapcsolódó

kiszolgáló

funkcióhoz

épületek

•
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A kerület különböző nagyságú és szerkezetű tömbökből áll, viszonylag változatos képet formálva.
A tömböket vízfolyások nem osztják, a tömb struktúrát a viszonylag sűrű és összetett úthálózat adja. A
beépített tömböket, a közterületek alkotta úthálózat határolja, beékelődő zöldterületekkel megosztva.
A vár felé haladva egyre kisebb a telektömbök mérete, a méretük mellett a formájuk, vonalvezetésük
is meghatározó. Ez leginkább a történelmi adottságoknak, és a terepviszonyoknak köszönhető. A vár
területén az úthálózaton is egyértelműen látható, hogy az utcák vonalvezetése spontán alakult ki és
nem a mérnöki tervezés eredménye.
A Duna mentén látható, hogy a fő
úthálózati

rendszer

a

folyóval

párhuzamosan alakult ki. A vár
központi szerepe onnan is látszik,
hogy

nagyobb

terek

tagolják.

Vagyis a találkozások helyei itt
meghatározóak
térképzetet

voltak.
itt

A

növelik

a

jellemzően alacsonyabb épületek
is.

A

gellérthegyi

utcák

vonalvezetésén is látható, hogy
alakulniuk

kellett

terepadottságokhoz.

Majd

Krisztinavárosban
eddigieknél

a
a

egy

sokkal

tervezettnek

az
inkább
tűnő

településszerkezet bontakozik ki.
Összességében
hogy

a

megállapítható,

kerület

nagyban

hatást

szerkezetére
gyakoroltak

a

természeti adottságok, köztük a
Dunának

és

a

várhegynek
terepviszonyok.

1.9./6

Gellért-hegynek,
köszönhetőek

122. ábra: Tömbök
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés

Vizsgálatok egy szűkített területre

Somlói út - Berényi út- Zsolt u. - Mészáros u. - Krisztina krt. - Alkotás u. - Márvány u. - Avar u.
általhatárolt tömbre részletes vizsgálat készült, mely az 1.14. fejezetben lévő egyes vizsgálatokat
mutatja be erre a területre, helyszíni szemle alapján. A terület részletesebb helyszíni vizsgálatát annak
folyamatban lévő átalakulása indokolta, mely a későbbi tervezéshez szolgáltat nagyobb mennyiségű
információt.
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Funkció, kapacitás
4% 3%
Mélygarázs

17

Garázs

7

Pince

49

Szuterén

9

Üzlet

3

Alagsor

3

Szint alatti funkció
■ Mélygarázs
■ Garázs
■ Pince
■ Szuterén
■ Üzlet
■ Alagsor

Először a

szint alatti funkciók

kerültek elemzésre, 6 kategóriát
vizsgáltunk

a

mélygarázs,

tömbben:

garázs,

pince,

szuterén, üzlet, alagsor. Látató a
grafikonról,
nagy

hogy

az

részében

megtalálható,

épületek

a)

pince

melyet

a

lakók

többnyire tárolónak használnak.
Mélygarázs

is

viszonylag

sok

épület alatt megtalálható már,
ezek

többnyire

épületek.
északi

újépítésű

Leginkább

részén

a

terület

találkozhatunk

ilyenekkel (Krisztinaváros), mely
részen

az

átalakulás

sokkal

jellemzőbb,

mint

a

Gellérthegyen.
elszórtan

Szuterén

mindenhol

található.

Garázs többnyire a kertvárosias
részekre

jellemző,

vagyis

a

Gellérthegy térségére. Alagsor a
két

Gimnázium

alatt található

(Szent Gellért, Szilágyi Erzsébet).

123. ábra: Szint alatti funkciók

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés
A pinceszint után a földszinti funkciók is elemzésre kerültek. Itt megkülönböztetünk 19 funkciót: lakó,
kávézó, fodrászat, üzlet, büfé, hotel, étterem, pályaudvar, benzinkút, iroda, gyógyszertár, fogászat,
templom, plébánia, intézmény, park, raktár, garázs, parkoló. Egyértelműen látszik, hogy a lakófunkció
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dominál (63%). A következő leggyakrabban előforduló kategória az iroda, majd az üzlet. A többi
lemarad az előzőektől. Az intézmények ugyan csak 2%-ot tesznek ki, de mégis jelentősek, mert
területileg számottevőek, akárcsak jelentőségükben, vendégforgalmukban. Területileg vizsgálva az
irodák, intézmények az északi részén fordulnak elő. A déli részen a lakófunkció a domináns, de egy
nagyobb intézmény is megtalálható (corvinus kollégium, Balassi intézet).

Földszinti funkció
lakó

86

kávézó

2

fodrászat

1

üzlet

9

büfé

3

hotel

2

étterem

3

pályaudvar

1

benzinkút

1

iroda

15

gyógyszertár

1

fogászat

1

templom

1

plébánia

1

intézmény

3

park

2

raktár

1

garázs

1

■ lakó

■ kávézó

■ fodrászat

■ üzlet

■ büfé

■ hotel

■ étterem

■ pályaudvar

■ benzinkút

■ iroda

■ gyógyszertár

■ fogászat

■ templom

■ plébánia

■ intézmény

■ park

■ raktár

■ garázs

■ parkoló

Az emeleti funkcióvizsgálatnál 6 kategóriát különítettünk el: lakó, iroda, hotel, templom, plébánia,
intézmény. Látható, hogy a lakófunkció kiemelkedik (79%), majd ezt az irodák követik (11%) és végül
az intézmények (7%), a többi funkció elmarad az előzőektől. Területileg ugyanaz a helyzet, mint a
földszinti funkciók esetében: az irodák, intézmények inkább a terület északi részén, Krisztinavárosban
helyezkednek el, míg a lakó épületek a Gellérthegyen.
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124. ábra: Földszinti funkciók
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés
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Emeleti funkció
lakó

108

iroda

15

hotel

2

templom

1

plébánia

1

intézmény

10

■ lakó
■ iroda
■ hotel

125. ábra: Emeleti funkciók
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés

■ templom
■ plébánia
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Beépítetlen telkek vizsgálata

126. ábra: Beépítetlen telkek
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés
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A beépítetlen területek aránya rendkívül fontos a kerület fejlesztési lehetőségeit vizsgálva. Úgy is
lehetne fogalmazni, hogy egy nulladik lépés a beépítetlen telkek vizsgálata lehetne. A vizsgált tömbön
belül 3 kategóriát különítettünk el: zöldterület, parkoló, üres telek vagy építkezés. A térképet nézve
több foghíjtelket is láthatunk. Az üres telkek egy része jelenleg is használaton kívül van, egy másik
részén pedig ideiglenes parkolóként üzemel. A vizsgált tömbön belül 3 zöldterület látható, melyből
kettő közpark, egy pedig játszótér.

Magasság, szintszám, tetőidom
KATEGÓRIA

DB

%

F

9

6

F+T

1

1

F+1

10

7

F+1+T

9

6

F+2

34

23

F+2+T

3

2

F+3

19

13

F+3+T

8

5

F+4

19

13

F+4+T

8

6

F+5

15

10

F+5+T

4

3

F+6

4

3

F+7

1

1

F+11

1

1

Szintszam

■F

F+T

■ F+1

■ F+1+T

■ F+2

■ F+2+T

■ F+3

■ F+3+T

F+4

■ F+4+T

■ F+5

■ F+5+T

■ F+6

F+7

■ F+11

A szintszám vizsgálatból megállapítható, hogy a vizsgált területen az F+2-es szintmagasság a
leggyakoribb, ezt az F+3 és az F+4 szintek követik. És végül az F+5 és a sima földszintes épületek
következnek, a többi elenyésző. Területileg az állapítható meg, hogy az északi részen, ahol sokkal több
irodával és intézménnyel találkozunk, sokkal magasabb az épületállomány, mely a funkciójukból is
ered.

A

kertvárosias

Gellérthegyen

többnyire

F-től

F+3-as

épületek

jelennek

meg,

a Krisztinaváros és a Gellérthegy határán már F+4, F+5 szintmagasságok vannak. Két magas épület
emelkedik ki a vizsgált tömbök közül, az egyik egy edzőterem és irodaház, a másik pedig a Mercure
Hotel.
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127. ábra: Szintszám vizsgálat
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés
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Parkolószám
Parkolószám
1-5 felszíni parkoló

14

5-10 felszíni parkoló

15

■ 5-10 felszíni parkoló

10-20 felszíni parkoló

6

■ 10-20 felszíni parkoló

20-30 felszíni parkoló

5

30-50 felszíni parkoló

4

mélygarázs

17

■ 1-5 felszíni parkoló

■ 20-30 felszíni parkoló
■ 30-50 felszíni parkoló
■ mélygarázs

Ez az első olyan vizsgálat, mely
csak itt jelenik meg először az
1.14

fejezetben.

mélygarázs,

A

mely

legtöbb

a

ezen

a

területen előfordul, a következő
kettő az 5-10 db felszíni parkoló
és az 1-5 darabszámú parkoló.

parkolószam vizsgálat
VIZSGÁLATI ELEMEK
1-5 felszíni parkoló
1-5 felszíni parkoló
I---------I 1-5 fel színi parkoló + mélygarázs
5-10 fel szí ni parkoló
5-10 felszíni parkoló + mélygarázs
10-20 felszíni parkoló
10-20 felszíni parkoló + mélygarázs
i 20-30 felszíni parkoló
Hl 30-50 felszíni parkoló
mélygarázs

Zöld szegéllyel azok az ingatlanok
láthatóak,

ahol

mélygarázs

is

található.

128. ábra: Parkolószám vizsgálata

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés
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1.9./7

Az épített környezet értékei

Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag
A budai várhegynek kialakulása a középkorra vezethető vissza.

129. ábra: Buda legkorábbi ismert ábrázolása Hartmann Schedel Világkrónikájában (1493)
Forrás: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia
Megalapozó vizsgálat, 2015
IV. Béla (1235-1270) uralkodása alatt, tartva az mongol támadásoktól, jól védhető területet keresett a
királyi székhely számára. A Budai Várhegyen a terepviszonyok alkalmasak voltak a védekezésre és
előnyös, központi elhelyezkedése is előnyössé tette. A falakkal övezett és tornyokkal erősített városba
betelepítette

a

tatárjárás

után,

a

környező

területeken

életben

maradt

lakosokat.

A kezdetektől két jól elkülöníthető területi egységből állt, a polgárvárosból és a palota épületekből.
Károly Róbert (1303-1342) Budát már, mint az ország fővárosát említette, annak ellenére, hogy
székhelyét áthelyezte Visegrádra, alkalmasabbnak tartotta a királyi rezidencia számára. Zsigmond
király (1387-1437) uralkodása alatt jelentős építkezéseket kezdeményezett a várban. Kibővítették az
erődítéseket és megépítették a gótikus királyi palotát. A Budai vár az ő idején vált európai méretű
uralkodói rezidenciává. Zsigmond terve volt Buda és Pest állandó híddal való összekötése, amelynek
építését el is kezdték, de birodalom bővülésével székhelyét áthelyezte Pozsonyba, a híd építése nem
folytatódott.
Mátyás király uralkodása alatt (1458-1490) a palotát átépíttette, jelentősen bővíttette - a gótikus
elemeket reneszánsz

architektúra váltotta,

elsősorban

a

belső terekben,

amelyek a

királyi

„fényűzéshez" méltó, pazar díszítéssel készültek, a termekben padlófűtéssel. Jelentős számú fürdő is
épült a palotában. A Biblioteka Corviniana létrehozása a tudás fontosságát jelképezte: a könyvtárban
2-3000 kötet volt elhelyezve, zárt és nyitott polcokon. 1526-ban a végzetes mohácsi csata után a
magyar királyság összeomlott. A Budai vár lakói és a királyné, udvartartásával együtt elmenekült. II.
Szulejmán elfoglalta Buda Várát, az itt maradt reneszánsz kultúra értékeit elvitte, majd felégette a
várost és elvonult. Kis idő múltán azonban a magyar trónkövetelők viszálykodását, kihasználva, ismét
elfoglalta Budát, majd ezek után 145 éven keresztül török fennhatóság alatt maradt.
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A Budai vár építészeti arculat megváltozott: a
templomok a mohamedán előírások szerint
átalakultak, az egykori fényes királyi palotát
szertárként, raktárként használták. A török
elleni szövetségesek csupán 1686-ban tudták
visszafoglalni a várat.
1687-ben az utazó Tollius Jakab,

utrechti

professzor a következőket írta a visszafoglalt
várról:

„A hajdan oly büszke és pompás vár és város a
rettenetes ágyúzástól romhalmazzá volt lőve,
az egész városban egyetlenegy ép házat nem
találtam."
130. ábra: Buda ostroma 1684
Forrás: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési
Stratégia Megalapozó vizsgálat, 2015
A török kiűzését követően, várfalak megerősítésén túl kaszárnyák, szertárak épültek. A törmelékekkel
a várfalak mögötti területeket töltötték fel, az így kialakult „teraszokkal" területe jelentősen
növekedett.
Új palota építését Mária Terézia (1740-1780) rendelte el, de az elkészült épület sosem vált királyi
szálláshellyé. Többszöri funkcióváltás után, 1777-ben a Magyar Tudományos Egyetem részére adták
át.

131. ábra: Második katonai felmérés (1806-1869)
132. ábra: Harmadik katonai felmérés (1869-1887)
Forrás: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési
Stratégia Megalapozó vizsgálat, 2015
1839-ben megkezdődött Budát és Pestet összekötő első állandó híd építése (Széchenyi lánchíd), melyet
1849-ben avatták fel. Döntően megváltoztatta a két városrész, Pest és Buda napi kapcsolatát.
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Alagút épült (1852 -1857 között) a Várhegy alatt a Lánchíd folytatásában, Széchenyi gondolata alapján.
Terveit Clark Ádám készítette. Az alagút összekötötte nemcsak a Duna két partját, de a Várhegy által
megosztott két budai városrészt, a Vizivárost és a Krisztinavárost is. 1868 és 1870 között a keleti
Várlejtőn, az alagút mellett építették meg a gőzsiklót, amely a Vizivárost, a Lánchíd budai hídfőjét a
budavári Szent György térrel kötötte össze.

Az

1848-as

forradalom

és

szabadságharc

idején a Budai várnak kormányzósági szerepe
nem volt, mégis igen komoly csaták színterévé
vált, amikor 1849 májusában a magyar sereg
elfoglalta

a

következményeként

várat.
az

A

harcok

épületállományban

jelentős károk keletkeztek.1873-ben Pestet,
Budát és Óbudát egyesítették, ekkor lett a
város

neve

Budapest.

A

kiegyezés

után

Andrássy Gyula miniszterelnök határozta el a
magyar király méltóságához illő átépítését.
A királyi palota tervezésével Ybl Miklóst bízták
meg 1881-ben, majd az 1890-ben megkezdett
építkezések

irányítását

Ybl

halála

után

Hauszmann Alajos vette át.

133. ábra Az 1849-es ostrom Than Mór ábrázolásában
Forrás: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési
Stratégia Megalapozó vizsgálat, 2015

•

A Várkert bazár Reitter Ferenc vázlata, majd Ybl Miklós terve alapján valósult meg.
(1874)

•

A Nagyboldogasszony templom (koronázási templom) melyet IV. Béla alapított
romladozó állapotban volt: Schulek Frigyes tervei alapján építették át és az eredeti
gótikus belső megmaradt részleteit restaurálták.

•

1895-ben Schulek „erőteljes" tanácsára a templomnak méltó környezetet biztosítandó
határozták el a Halászbástya átépítését, megépítését és Szent István lovas szobrának
elhelyezését.

•

Magánépítkezések támogatása révén, nagyszámú építkezések folytak a vár környékén
is.

1905-re a budai várpalota Európa szintű, korszerű királyi székhellyé válhatott volna, de Ferenc József a
palotában csak látogatóként tartózkodott. Az utolsó „királyi esemény" a Budai Várban 1916-ban volt,
IV. Károly megkoronázásával. A történelem sodrában a Budai Várpalota a két világháború között
továbbra is kormányzósági központ maradt.
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A II. világháború végén a palota is romba dőlt.
A hosszú ideig romos városrészt csak az 1960as években kezdték felújítani. A világháború
pusztításai után az újjáépítés során további
károk

keletkeztek:

a

palota

homlokzata,

kupolája nem az eredeti tervek alapján lett
helyreállítva. Az újjáépítések után az épületek
funkciója megváltozott: a Budavári Palotában
kapott helyet a Budapesti Történeti Múzeum,
az Országos Széchenyi Könyvtár és többek
között a Magyar Nemzeti Galéria. A Sándorpalota, az egykori miniszterelnöki rezidencia
ma a Köztársasági Elnöki Hivatal székhelye.

134. ábra Attila út 33, háttérben a Királyi Palota.
Forrás: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési
Stratégia Megalapozó vizsgálat, 2015

Történeti településmag
A kerület legrégebben kialakult városrésze a Budai Várnegyed, majd a körülötte beépülő várlejtők és a
Tabán. A várfalon belül spontán fejlődés révén létrejött polgári város napjainkban is őrzi a középkori
városszerkezetét, utcahálózatát, telekosztását, az épületek tömegalakítását.

Ez az együttes a

városegyesítés előtt (névlegesen 1873) a Buda város központja volt. Napjainkban a városközpont
tényleges szerepét nem tudná betölteni, elsősorban jelentős forgalom lebonyolítására alkalmatlan,
szűkös utcahálózata és házállománya miatt. A XVIII. század végén, XIX. század első felében a várban és
környékén sorra épültek a főúri paloták: az északi polgári városrészen pld. József nádor palotája,
Sándor palota, Zichy gróf palotája, stb., melyek többsége ma is látható és a világörökség részét képező,
értékes műemlék.
A Budavár szűkös telekviszonyai miatt a fejlődésnek indult város lakossága kiszorult a Várhegy alatti
területekre ahol II. József (1780-1790) uralkodása alatt a „vár védősávját" feloldó rendelete után (egy
ágyúlövésre a várfaltól nem lehetett építkezni) a várhegyi lejtők is kezdtek beépülni. A Tabánban az
Ördögárok partján lévő törökkori utcahálózat kis vályogházai környékén késő barokk és klasszicizáló
házak épültek a XVIII-XIX században. A Vízivárosban is fennmaradtak az eredeti utcahálózat nyomai, de
beépítése városiasabb jellegűvé alakult, mint a Tabánban. A Krisztinaváros fejlődése csak II József
uralkodása alatt kezdett kibontakozni. Az ország első kataszteri felmérését követően telkeket mértek
ki a városrész területén.

Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
A régészeti örökség leírása a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. § (1)
bekezdése szerinti, a Lechner Lajos Tudásközpont által vezetett közhiteles hatósági nyilvántartásban
található adatokon, az ide vonatkozó szakirodalmon, a Magyar Nemzeti Múzeum Adattárában
található leletmentési dokumentációkon és a helyszíni szemlén alapul.

Történeti leírás, régészeti örökség
A kerület területének szinte egésze kutatásra érdemes régészeti, művészettörténeti és építészeti
szempontból. A terület korai emlékei tipikusan temetkezések és azok tárgyai. A római kor előtti

177

4

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.

BUDAVÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

települések maradványai is temetkezések, de házhelyek, tűzhelyek, alapozások, temetők is. A kerület
területén már Kr. e. 700-ból származtatott réz- és bronzkori telep maradványokat is találtak.
Régészeti és épített emlékekre találhatunk:
•

a Várhegytől délre, a Gellért - hegyen és a hegy aljában réz- és bronzkori telepek
maradványai, (Kr. e. 700 előtt),

•

a kerület egész területén korai illír és preszkíta maradványok (Kr. e. 7-6. század), ezek
valószínűbb előfordulása a Duna - part és a Tabán,

•

a Duna - parton és a Gellért - hegyen kelta, illír-pannon és venét-liburn nyelvű törzsek
településeinek maradványai (kr. e. 5-2. század),

•

a Duna nyugati partján elszórtan romanizálteraviszkusz települések maradványai (Kr
e. 2. - Kr. u. 1. század),

•

a Duna nyugati partján a partvonal mellett, a tabáni rév környékén és főleg a
völgyekben római letelepedés emlékei, több átalakítási és újjáépítési ütemben, a
háborúk, háborús katasztrófák és újrarendezések függvényében (Kr. u. 1-5. század);
falvak, majorságok, auxiliáris légiós táborok, őrhelyek, vízvezetékek, olykor kevert
lakosságra utaló nyomokkal,

•

népvándorlás kori szvéb, gót, hun, langobard, gepida emlékek, keveredve egyéb
néptöredékek emlékanyagával, elsősorban a korábbi római letelepedések helyén, azok
építményeit felhasználva (4-7. század), illetve védett völgyekben, a kerület területén
elsősorban a várhegy nyugati oldala előtti völgyben,

•

a stabil avar-kori letelepedés emlékei a Tabán, Gellért-hegy, Hegyalja út, Attila út,
budai Várhegy helyén (6-8. század),

•

újabb ideiglenes és vegyes korszak, frankokkal, szlávokkal, avarokkal a Duna-parton

•

honfoglalás kori emlékek a budai hegyeken, valamint a Tabán területén és a tabáni rév

•

Árpád-kori emlékek a budai Várhegyen, Tabán területén (10-14. század), és a

•

vegyesházbeli királyok román, korai gótikus és gótikus építészeti emlékei a Várban, a

(8-9. század),
környékén (9-10. század),
Vízivárosban,
Viziváros, a Krisztinaváros és a Tabán területén (14-16. század),
•
•

török kori emlékek a Várban, a Vizivárosban, és a Tabánban, (16-17. század),
törököktől történt végleges visszafoglalás (1686) utáni barokk emlékek, tipikusan
igénytelenül átalakított korábbi épületek és provizóriumok,

valamint katonai

létesítmények; raktárak, kaszárnyák, védőművek tipikusan a Vár területén (17. század
vége, 18. század eleje),
•

igényes barokk emlékek, lakó és középületek a Várban és a falak előtt (18. század),

•

a barokk és a klasszicizmus közötti átmeneti korszak (copf, korai klasszicizmus) ritka
emlékei a Vár, Viziváros és Krisztinaváros területén (18. század vége, 19. század eleje),

•

a klasszicizmus emlékei a kerület területén, a Gellért-hegyet kivéve (19. század első
fele),

•

az építészeti romantika epizódjának emlékei a kerület területén, a Gellért-hegyet
kivéve (1850-es-1860-as évek),
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•

a 19. század második fele és az első világháború vége közötti összetett építészeti
korszak egymással keveredő eklektikus, szecessziós, premodern emlékei a kerület
területén,

•

az első világháború utáni neobarokk és a tovább élő premodern emlékei a kerület
területén (1920-as évek, kb. 1935-ig),

•

az 1930-as évek német és olasz ihletésű modern építészetének emlékei a kerület
területén (1930-as évek, 1944-ig),

•

a második világháború emlékei a kerület területén; halottak, ideiglenes temetések,
aknák, romok,

•

a második világháború utáni eklektika emlékei a kerület területén (1950-as évek),

1946-ban megkezdődött a vár és a polgárváros régészeti feltárása és helyreállítása is.

Régészeti védettségek: területi és egyedi
A

kerület

teljes

területe

nyilvántartott régészeti lelőhely,
a Budai Várnegyed teljes egésze,
a

Víziváros,

a

Tabán

és

a

Gellérthegy részterületei pedig
határozattal

védett

régészeti

lelőhely területek.

Ü! Határozattal
védett régészeti
lelőhely területe
Nyilvántartott
régészeti lelőhely
területe

135. ábra: Régészeti védettségek
Forrás: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Településfejlesztési
Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia Megalapozó vizsgálat,
2015

A kerület régészeti lelőhelyeinek jegyzékét a 4.1 melléklet tartalmazza, melynek ábrázolása az alábbi
térképen látható:
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Lelőhelyek térinformatikai adatszolgáltatása
Budapest 1

85111 r\ 3*701

BudapestV.

2019.03.04 14:23:59
Méretarány = 1 : 15000

IBS. ábra: Régészeti lelőhelyek
Forrás: Miniszterelnökség előzetes adatszolgáltatása
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Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők
Fővárosi helyi védelem
Budapest főváros városképe és
történelme

szempontjából

meghatározó építészeti örökség
kiemelkedő értékű - műemléki
védettség

alatt

nem

álló

-

elemeinek védelme érdekében
Budapest

Főváros

Önkormányzata
37/2013.

Közgyűlése

(V.10.)

Főv.

a

Kgy.

rendeletében határozza meg a
helyi

védettséggel

szabályokat.
mellékletét a

A

kapcsolatos
rendelet

13/2015.

önkormányzati

új

(III.16)

rendelettel

fogadták el.
AZ I. kerületben 17 helyi védett
épület és építmény található. A
védett értékek részletes jegyzéke
a

Melléklet

4.4.

számú

137. ábra: Az I. kerület nemzeti és történelmi emlékhelyei
Forrás: Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ

fejezetében található.

Kerületi helyi védelem
A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet
felhatalmazása alapján az Önkormányzat 2016-ban megalakította a Budavári Értéktárat, hogy olyan
helyi értékeket, fogalmakat őrizzen meg, amelyek a kerület szempontjából meghatározó jelentőséggel
bírnak: tárgy, természeti kincs, jelkép, hagyomány, szellemi termék. Az értéktárba való felvételhez
bárki tehet javaslatot, melyet a bizottság tagjai bírálnak el.
2016-ban a Kormány megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt, melynek
célja a környezeti kultúra megóvása és fejlesztése a települési közösségek segítségével. Két új elem
került bevezetésre, a településképi rendelet és a településképi arculati kézikönyv. A kézikönyv célja,
hogy feltárja és bemutassa a településen belül jól elkülönülő településrészek arculati jellemzőit és
értékeit, javaslatot tegyen a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására, úgy hogy
segítse a településképi rendelet megalkotását. A településképi rendelet célja, hogy a korábbi helyi
védelmi rendeletet, településkép-érvényesítési eszközökről szóló rendeleteket, valamint a HÉSZ
településképi követelményeit összegyűjtve tartalmazza.
A törvény alapján az Önkormányzat 2017-ben elkészítette Hagyomány és Megújulás címszóval
Budapest I. kerületének Településképi Arculati Kézikönyvét, majd megalkotta a településkép
védelméről szóló 18/2017. (IX. 29.) számú önkormányzati rendeletét, mely az alábbi szempontokat is
figyelembe véve határoz meg előírásokat:
•

Településszerkezet, telekstruktúra és az utcavonal vezetésének együttes védelme
o

utcakép, beépítés ritmusa
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o

o

hagyományos beépítési jelleget követő településrészek
■

meglévő közterület rendje

■

kialakult, jellemző telekosztások

hagyományőrző értékes és ténylegesen megtartható épületek
■

o

•

értékes épületrészek védelme, vagy anyaghasználat

táj- és kertépítészeti alkotás, egyedi tájkarakter, növényzet

homlokzati látványképzés

Területi építészeti követelmények:
•

A területen a kilátás megfelelő védelmét, a terület sziluettjéhez és a környezethez való
illeszkedést biztosítani kell.

•

A Várban és a Várfalak mentén húzódó sétányokról, a Gellérthegyről, a Naphegyről és
a környező tájra és a városra, a Várhegyre történő rálátás lehetőségét meg kell tartani.
A Gellérthegy, a Naphegy, a Várhegy városi látványt meghatározó vonulatainak
gerincvonalát épülettel eltakarni nem lehet.

•

A területen a meglévő domborzati viszonyokat óvni kell, ezért támfalat létesíteni csak
a megengedett építmények elhelyezése, illetve a terep rendezése céljából, geológiai,
talajmechanikai, hidrogeológiai okok miatt lehet.

kerületi védelem alá helyezett épületek
1

Lakóház

Ág u. 3

2

Lakóház

Attila út 22

3

Iskolaépület

Batthyány u.8

4

Magyar Országos Levéltár épülete

Bécsi kapu tér 2-4

5

Evangélikus templom és paplak

Bécsi kapu tér 9

6

Lakóház

Corvin tér 11

7

Lakóház

Csalogány u 36

8

Lakóház

Czakó u. 11

9

lakóház

Dezső u.2

10

Lakóház

Dezső' u.3

11

Lakóház

Döbrentei u. 22, Fenyő' u.7

12

Lakóház

Fő u.37

13

Lakóház

Hegyalja u.28

14

Iskolaépület

Kosciuszko Tádé u 3.

15

Tűzoltóság

Kosciuszko Tádé u 5.

16

Lakóház

Kosciuszko Tádé u 28
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17

Lakóház

Kosciuszko Tádé u 26

18

Lakóház

Krisztina krt.26

19

lakóház

Krisztina krt. 30

20

Lakóház

Krisztina krt. 34

21

Lakóház

Lisznyai u. 25/b

22

Lakóház

Lisznyai u. 27

23

Lakóház

Lovas u.16.

24

Lakóház

Mihály u.2

25

Lakóház

Naphegy tér 3.

26

Lakóház

Naphegy tér 6/a

27

Lakóház

Naphegy tér 5/b

28

Lakóház

Ostrom u.7

29

Lakóház

Ostrom u. 29

30

Lakóház

Pauler u. 8

31

Lakóház utcai szárnya

Pauler u. 18

32

Lakóház

Pauler u.20

33

Lakóház

Pauler u. 22

34

Lakóház

Szalag u.7

35

Lakóház

Szilágyi Dezső tér 4

36

Lakóház

Tigris u.54

37

Lakóház

Tigris u. 56

38

Lakóház

Tóth Árpád sétány 34, Úri u.60

39

Lakóház

Várkert rkp. 16

Kerületi védelem alá helyezett homlokzatok
1

Lakóház utcai homlokzata

Attila út 8

2

Lakóház utcai homlokzata

Attila út 10

3

Lakóház utcai homlokzata

Pauler u.10

4

Lakóház utcai homlokzata

Pauler u. 19

Kerületi védelem alá helyezett épületrészek
1

Lakóház utcai homlokzata és annak közvetlen építészeti környezete

Pauler u.17

Kerületi védelem alá helyezett látványok

183

4

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.

BUDAVÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

1

Krisztina

krt.

páros

oldalának

a

Krisztina

krt-Mikó

utcai

Krisztina krt - Mikó utca

útkereszteződéséből feltárulkozó látványa
2

Épületek együttes látványa

Mészáros u. 22, 24, 26

3

Pauler utca mindkét oldala a Pauler u - Mikó u. keresztezó'désbó'l

Pauler u. - Mikó utca

39. táblázat: Védett értékek
Forrás: Településkép védelméről szóló18/2017. (IX. 29.) önk. rendelet
Kerületi védelem alá helyezett

139. ábra Védett látványelemek
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját
szerkesztés

138. ábra: Védett elemek (táblázat alapján)

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját
szerkesztés

Világörökségi és világörökségi várományos terület
Az Országgyűlés az egyetemes értékek megőrzéséhez szükséges rendelkezések megállapítása
érdekében megalkotta a 2011. évi LXXVII. Törvényt a világörökségről.
A törvény meghatározta a
•

világörökségi helyszín,

•

világörökségi helyszín védőövezete,

•

világörökségi várományos helyszín

•

világörökségi várományos helyszín védőövezete

Az UNESCO Világörökség Bizottsága 1987. december 11-én vette fel a világörökségek listájára a
Budapest Duna-parti látképét és a Budai Várnegyedet. A Budai Várnegyed meghatározó eleme a
Világörökségi területnek. Lakóépületeinek és középületeinek többsége értékes műemlék.
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Az I. kerületben négy Világörökségi helyszín található, melyek védőövezettel is rendelkeznek:
•

Budapest - a Duna-partok a Budai Várnegyed és az Andrássy út
(helyszín: 30479 azonosító, védőövezet: 30480 azonosító)

•

A római birodalom határai - A dunai limes magyarországi szakasza

•

Lechner Ödön művei

(helyszín: 30482 azonosító, védőövezet: 30483 azonosító)
(helyszín: 30484 azonosító, védőövezet: 30485 azonosító)
•

A budai termálkarszt barlangrendszerei
(helyszín: 30496 azonosító, védőövezet: 30497 azonosító)

Műemlék, műemlékegyüttes
Műemléki érték minden olyan építmény, kert, temető vagy temetkezési hely, terület (ezek
maradványa), valamint azok rendeltetésszerűen összetartozó együttese, rendszere, amely hazánk
múltja és a közösségi hovatartozás-tudat szempontjából kiemelkedő jelentőségű történeti, művészeti,
tudományos és műszaki emlék, alkotórészeivel, tartozékaival és berendezési tárgyaival együtt.
Az I. kerület területén a műemléki védettség alatt álló ingatlanok a Budai Vár, a Víziváros és a Tabán
városrészek területén koncentrálódnak, azonban elszórtan a Gellérthegy és a Krisztinaváros területén
is találhatunk védelemmel érintett értékeket. A kerületben több mint 240 védett értéket tartanak
nyílván.
A kerület műemlékeinek és általános műemléki védelmi elemeinek jegyzékét a 4.2 melléklet
tartalmazza.

Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet
A kulturális örökségvédelemről szóló 2001. évi LXIV. törvény meghatározásában a műemléki
területek: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet.Műemléki
jelentőségű terület
Az MJT törvényi meghatározása:
„Műemléki jelentőségű területként kell védeni a település azon részét, amelynek jellegzetes
szerkezete, beépítésének módja, összképe, a tájjal való kapcsolata, terei és utcaképei, építményeinek
együttese összefüggő rendszert alkotva történelmi jelentőségű és ezért műemléki védelemre
érdemes."
Budapesten kormányrendelettel (7/2005. (III. 1.) NKÖM rendelet) nyilvánították műemléki jelentőségű
területté a Budapest főváros területén világörökségi védelem alatt álló ingatlanokat.

Műemléki környezet
A kulturális örökségvédelemről szóló 2001. évi LXIV. törvény 39.§. (2) bekezdése szerint

„a

védetté

nyilvánított műemlék

kormányrendeletben

meghatározott

környezete

műemléki

környezetnek minősül."
A kormányrendelet (3) bekezdése szerint „a 2013. január 1. előtt védetté nyilvánított műemlékkel vagy
műemléki

jelentőségű

területtel

közvetlenül

határos

telkek,

a

közterületrészek

és

a

közterületrészekkel határos ingatlanok, valamint a védetté nyilvánításról szóló miniszteri rendeletben
ettől eltérően kijelölt ingatlanok" szintén műemléki környezetnek minősülnek.
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A 393/2012.(XII.20.) számú kormányrendelet 17.§.-a szerint az alábbi telek jelölhető ki műemléki
környezetnek:
•

amely a műemléki érték telkével közvetlenül határos,

•

amelyen az esetleges építési vagy más tevékenységek a műemléki érték állagát közvetlenül
befolyásolhatják, vagy

amelyen a műemléki érték megjelenését, értékeinek érvényesülését közvetlenül befolyásoló építmény
áll.
ÖRÖKSÉGVÉDELEM

140. ábra: Az I. kerület Világörökségi helyszínei és műemlékei
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztésű ábra, Miniszterelnökség előzetes adatszolgáltatása
A kerület műemléki környezetének jegyzékét a 4.3 melléklete tartalmazza.
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Nemzeti emlékhely, történelmi emlékhely
Nemzeti emlékhely
A

nemzeti

emlékhelyek
ténelmében

és
az

történelmi
ország

központi

tör

szerepet

betöltő helyszínek. 2012-ben a
Magyar Országgyűlés bevezette a
nemzeti és a történelmi emlék
helyek fogalmát és összesen 11
nemzeti és 36 történelmi emlék
helyet határozott meg. A nemzeti
emlékhelyek listáját a Nemzeti
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság
javaslatára
nemzeti

állította
és

össze.

A

történelmi

emlékhelyek listáját a kulturális
örökség védelméről szóló 2001.
évi

LXIV.

melléklete
kerületben
emlékhely

törvény

2.

tartalmazza.
egy
található,

számú
Az

I.

nemzeti
a

Budai

141. ábra: Az I. kerület nemzeti és történelmi emlékhelyei
Forrás: Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ

Várnegyed.

A várfalon belüli közterületek közül a Szentháromság tér, a Dísz tér és a Szent György tér
a Budai Vár (Királyi Palota) épülete
Cím: 1014 Budapest, Szent György tér 2.
a Sándor-palota épülete
Cím: 1014 Budapest, Szent György tér 1.
a Mátyás-templom épülete cím:
1014 Budapest, Szentháromság tér 2.
a volt József-kaszárnya épülete
Cím: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 9.
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum épülete
Cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.

40. táblázat: Nemzeti emlékhely és lehatárolása
Forrás: Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ
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Történelmi emlékhely
A történelmi emlékhelyek olyan kiemelkedő jelentőségű épített vagy természeti helyszínek, amelyek
nemzetünk, vagy valamely hazánkban élő nemzetiség történelmében meghatározó jelentőséggel
bírnak, ahol az ország politikai vagy kulturális életét befolyásoló és ezért megemlékezésre alkalmas
intézkedések történtek. A történelmi emlékhelyet kormányrendeletben határozzák meg. Jelenleg 36
magyarországi emlékhely van kijelölve, ezek közül az I. kerületben 1 történelmi emlékhely található.

KERÜLET

MEGNEVEZÉS (TÁJÉKOZTATÓ JELLEGGEL)

I.

Szilágyi Dezső téri református templom

41. táblázat Történelmi emlékhely
Forrás: Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ

1.10 Közlekedés
1.10./1

Hálózatok és hálózati kapcsolatok

A kerületet három nemzetközi szintű közlekedési nyomvonal is érinti különböző közlekedési módokon:
a Duna vízi kapcsolatot jelent, mint a VII. páneurópai folyosó; a Déli pályaudvarnál ér véget a 30. sz.
vasútvonal (Budapest (Déli pu.) - Székesfehérvár - Nagykanizsa - Murakeresztúr - országhatár), ami a
V. páneurópai folyosó része; illetve Duna-parton vezet az EuroVelo 6 kerékpáros nyomvonal. Az
országhatáron átívelő jelentősebb közúti kapcsolatok elkerülik az I. kerületet.

Országos és megyei szintű kapcsolatok között szerepel az előző bekezdésben megemlített elemeken
felül számos közlekedési nyomvonal:
•

Hegyalja út - Erzsébet híd: Kelet-Nyugat irányban biztosít lényeges összeköttetést,
az M0 autóút jelen kiépítettsége mellett országos és régiós szerepe meggyengült;

•

Budai alsórakpart (R. Wallenberg rakpart, Fr. Born rakpart, Sztelhlo G. rakpart): Észak
Dél irányban biztosít országos kapcsolatot, szerepe a 10., 11. és 6. sz. főutak
tekintetében jelentős;

•

Alkotás út - Krisztina körút - Vérmező út: szintén fontos összeköttetést lát el
elsősorban az M1-M7 autópályák és a 11. sz. főút vonatkozásában, lényegében a
nagykörút folytatásaként funkcionál;

•

H5 Szentendrei HÉV: a Batthyány tértől indulva feltárja Budakalász, Pomáz és
Szentendre településeket.

Fővárosi szinten a már bemutatottakon felül kiemelt közlekedési kapcsolatot jelent:
•

Közúti közlekedés:
o

Attila út, Krisztina körút: kerületek közötti fontos északnyugat-délkeleti irányú
kapcsolat;

o

Mészáros utca - Alagút - Széchenyi Lánchíd: Hegyalja út melletti Kelet-Nyugat
irányú kapcsolat;

o

•

Bem rakpart - Fő utca: Budai alsórakpart melletti Észak-Dél irányú kapcsolat.

Közösségi közlekedés:
o

metró vonal: M2 (Déli pu., Batthyány tér) kelet-nyugati irányú fő közlekedési
tengely;
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o

villamos vonalak (17, 19, 41, 56, 56a, 61): elsősorban észak-déli irányú
közlekedési tengelyek;

o

autóbusz útvonalak: az 5, 11, 39, 111, 105, 109 járatok az észak- és nyugat
budai kerületek felé biztosítanak kapcsolatot, ezen felül az 5, 8e, 16,105,108e,
110, 112,178 járatok elsősorban a kerületet kötik össze Pesttel.

•

Kerékpáros közlekedés:
o

Attila út - Krisztina körút: északnyugat-délkeleti irányú kerékpáros kapcsolat;

o

Mészáros utca - Alagút - Széchenyi Lánchíd: kelet-nyugati irányú fő
kerékpáros tengely;

o

1.10./2

Hattyú utca: kevésbé fontos kelet-nyugati irányú kerékpáros kapcsolat.

Közúti közlekedés

A kerület közlekedési hálózatában országos közút nem, csak önkormányzati - 21 km fővárosi és 38 km
kerületi - közút található meg, amelyek a különböző közúti kategóriák szerint az alábbiak:
•

II. rendű főutak:
o

Hegyalja út - Erzsébet híd: 2x2 forgalmi sávos út, átlagos napi forgalma (ÁNF)
44 ezer jármű/nap, engedélyezett sebesség 50 km/h, csomópontjai elsősorban
jelzőlámpával szabályozottak.

o

Budai alsórakpart (R. Wallenberg rakpart, Fr. Born rakpart, Sztelhlo G.
rakpart): 2x1 forgalmi sávos út, átlagos napi forgalma (ÁNF) 14-19 ezer
jármű/nap, engedélyezett sebesség 50-70 km/h. A hídfőket külön szintben
keresztezi, a felső rakparttal csomóponti kapcsolat csak a Halász utcánál és a
Döbrentei térnél épült ki. Erős elválasztó hatása elvágja a Duna-part gyalogos
megközelítését.

o

Alkotás út - Krisztina körút - Vérmező út: jellemzően 2x2 forgalmi sávos,
átlagos napi forgalma (ÁNF) 47-56 ezer jármű/nap, engedélyezett sebesség 50
km/h, csomópontjai elsősorban jelzőlámpával szabályozottak.

o

Attila út - Szent Gellért rakpart: kerületi szakaszon 2x1, illetve 2x2 forgalmi
sávos, átlagos napi forgalma (ÁNF) 16-34 ezer jármű/nap, engedélyezett
sebesség 50 km/h, csomópontjai elsősorban jelzőlámpával szabályozottak.

o

Alagút - Széchenyi Lánchíd: 2x1 forgalmi sávos út, átlagos napi forgalma
(ÁNF) 28 ezer jármű/nap, engedélyezett sebesség 50 km/h.

•

gyűjtőutak:
o

Bem rakpart - Lánchíd utca - Ybl Miklós tér - Apród utca: 2x1 forgalmi sávos,
átlagos napi forgalma (ÁNF) 10-11 ezer jármű/nap, engedélyezett sebesség 50
km/h.

o

Krisztina körút: részben 2x1, részben 2x2 forgalmi sávos, átlagos napi
forgalma (ÁNF) 16 ezer jármű/nap, engedélyezett sebesség 50 km/h.

o

Márvány utca - Győző utca - Mészáros utca: 2x1 forgalmi sávos, átlagos napi
forgalma (ÁNF) 18 ezer jármű/nap, engedélyezett sebesség 50 km/h.

•

lakó- és kiszolgálóutak:
o

Az eddig nem felsorolt kerületi utcák tartoznak e kategóriába, jellemzően 2x1
forgalmi sávosak, de nagy részük egy forgalmi sávos (egyirányú) utak, 50 km/h
vagy az alatti engedélyezett sebességgel.
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A kerület útjait jelentős közúti forgalom terheli, amely több okra vezethető vissza: egyrészt a kerület
elhelyezkedése és közúthálózat felépítése miatt nagyszámú az átmenő forgalom; továbbá a Budai Vár
kiemelt turisztikai attrakció, amelyet sok turista látogat részben autóbusszal, valamint a kerületben
számos fontos intézményi funkció is helyet kap. A nehézgépjárművek aránya minimális, alsó rakpart
kivételével a kerület közútjain 3,5 t össztömeg korlátozás van érvényben, illetve több területre a
behajtás csak az indokolt célforgalom számára megengedett. Számos területen érvényben van
forgalom- vagy sebességcsillapítás: tempó 30-as zóna a Budai Vár teljes területe, a Naphegy (az
autóbusz útvonalak kivételével), a Várszoknyák területe, valamint a Lánchíd utca és a Döbrentei utcák.
Ezen felül több sétány és gyalogút is vezet a kerületben, ahonnan a gépjárművel történő behajtás nem
engedélyezett.
Az utak burkolatának állapota a kerületben összességében megfelelő minőségűnek mondható, bár a
Vár területén a meglévő burkolatok helyenként leromlott állapotúak.
A kerület közlekedésbiztonsága tekintetében rendkívül meghatározó a magas - kerületen kívülről
induló és/vagy arra tartó - gépjárműforgalom. Ahogy a következő ábrán is látható a kerületi baleseti
értékek az országos és fővárosi átlag mortalitással együtt mozognak, de a lakosságszámhoz
viszonyítottan jelentősen magasabb értékeken. Az ábra természetesen futáskilométerre vetítve
mutatna megfelelő valós képet a közúti közlekedés biztonságáról, amelyhez sajnos nincs rendelkezésre
álló adat. Jól kivehető viszont, hogy a korábbi évek javuló baleseti száma megállt, sőt megfordult.
4.5

ui

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Autóbusz által okozott balesetek az I. kerületben
■■Gyalogosokozta balesetek az I. kerületben
Kerékpár által okozott balesetek az I. kerületben
Motorkerékpár és segédmotoros kerékpár által okozott balesetek az I. kerületben
Személygépkocsi által okozott balesetek az I. kerületben
Tehergépkocsi által okozott balesetekaz I. kerületben
Összes személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset Budapesten
Összes személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset az országban

142. ábra: Közúti baleseti mortalitás alakulása 2005-2017 között
Forrás: KSH

2016

2017
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A következő ábra ezen balesetek kerületen belüli és kimenetel szerinti megoszlását mutatja 2011-2018
között. Látható, hogy mind darabszám, mind súlyosság tekintetében a kiemelt kapcsolati funkcióval
rendelkező, magas gépjárműforgalommal terhelt útszakaszok dominálnak.

o;s'i

Közúti baleset kimenetel szerint
• halálos
G

könnyű sérüléses

o

súlyos sérüléses

143. ábra: A kerületben bekövetkezett (2011-2018 közötti) közúti balesetek területi elosztása kimenetel szerint
Forrás: adatok KSH, térképi háttér OpenStreetMap

A

kerület

közlekedési

és

élhetőségi

viszonyainak

egyik

fontos

mérőszáma

a

lakossági

gépjárműbirtoklás, hisz jól szemlélteti egy terület gazdasági-társadalmi helyzetét, de megfelelő
mobilitási ösztönzőkkel befolyásolható. A következő ábra mutatja a kerületi, a fővárosi és az országos
viszonylatban az ezer lakosra jutó személygépjárművek számát. A 2008-as válság után ismét emelkedő
trend a jellemző, de szerencsére a kerületi értékek kevésbé dinamikusan nőnek.
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144. ábra: Ezer lakosra jutó személygépjárművek száma kerületi, fővárosi és országos bontásban
Forrás: KSH

A közúti közlekedésnél szükséges még megemlíteni a taxi szolgáltatást is. A kerületben jelenleg 12 db
taxiállomás működik összesen 52 férőhellyel, amelynek 40%-át a főváros, 60%-át az önkormányzat
tulajdonol.

1.10./3
Az

I.

Közösségi közlekedés

kerület

közigazgatási

számos autóbusz és

határán

belül

közúti villamos járat

közlekedik, továbbá metró-, hév-, nagyvasútés hajójáratok is fontos szerepet kapnak.
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E közlekedési módok között három kiemelt
csomópontban lehet átszállni:
•

Szél Kálmán tér: M2 metró, 4, 6, 17, 56,
56a, 59a, 59b, 61 villamos, 5,16,16a, 21,
21a, 22, 22a, 39, 91, 102, 116, 128, 129,
139, 140, 140a, 142, 149, 155, 156, 222
autóbusz járatok érintik (már az I. kerület
közigazgatási határán

kívül

van,

de

kerületi szerepe jelentős);
•

Déli

pályaudvar:

30.

sz.

országos

vasútvonal, M2 metró, 17, 56, 56a, 59a,
59b, 61 villamos, 21, 21a, 39, 102, 140,
140a, 142 autóbusz járatok érintik;
•

Batthyány tér: M2 metró, H5 hév, 19, 41
villamos, 11, 39,109,111 autóbusz, D2 és
D11 hajójáratok érintik.

I Búsuló Juhász
l (Citadella)

Gellérthegy

145. ábra: I. kerületet érintő közösségi közlekedési hálózata
Forrás: BKK
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A közösségi közlekedési hálózatok forgalomterhelését (utas/nap), azok megállóinak 300 m-es
környezetének (metróállomás estében 500 m) lefedettségét a következő ábra mutatja be.

19.000\ Átlagos napi
forgalom
300m(500m)
lefedettség

^

5,

V.

*«■

'

Jubto&n-park

'"^<5 O^nStreeí.'op kó2r«fncködők Tie* courtesy of MapQuest C3

146. ábra: I. kerületet érintő közösségi közlekedési hálózat lefedettsége, forgalma
Forrás: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia
Megalapozó vizsgálat, 2015

Közúti közösségi közlekedés
A kerület útjain megjelenő menetrend szerint közlekedő helyi autóbusz járatok megrendelését és
szervezését a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. látja el, az üzemeltetésben több vállalat is részt
vesz (BKV Budapesti Közlekedési Zrt.,VT-Arriva Személyszállító és Szolgáltató Kft. és Volánbusz Zrt).
A járműflotta igen változatos képet mutat, különböző gyártmányú (Ikarus, Volvo, Mercedes Citaro,
Mercedes Connecto, Karsan ATAK, Modulo stb.), meghajtású (hagyományos és elektromos), korú és
felszereltségű járat érinti a kerületet. Az utóbbi évek fejlesztéseinek és beszerzéseinek köszönhetően
jelentős részük alacsonypadlós, megfelelő dinamikus utastájékoztató rendszerrel és egységes
arculattal felszerelt.
A kerületben az autóbusz-közlekedéssel érintett útvonalak hossza 19,9 km. A kerületben lévő autóbusz
végállomások és fordulók a Dísz téren, a Naphegy téren, a Sánc utcánál és a Batthyány téren találhatók.
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Az autóbusz-hálózat üzemét biztosító garázs az I. kerületben nem található, a legközelebbi létesítmény
a III. kerületben működik.
A vizsgált területet érintő járatok hétköznap reggeli időszakban biztosított legkisebb követési ideje és
legnagyobb kapacitása az alábbi táblázatban látható:

5

8 perc

900 utas/óra

8e

7-8 perc

900 utas/óra

11

3-7 perc

1500 utas/óra

16

5-6 perc

550 utas/óra

39

20 perc

225 utas/óra

105

6-7 perc

1200 utas/óra

108e

12 perc

600 utas/óra

109

9 perc

500 utas/óra

110

8 perc

560 utas/óra

111

10 perc

450 utas/óra

112

9 perc

500 utas/óra

178

10 perc

450 utas/óra

42. táblázat: Autóbusz járatok követési ideje és kapacitása
Forrás: DÉSZX. ütem, I. kerület Duna-parti szakasza, Megalapozó vizsgálat
Minden autóbuszmegállóban van utastájékoztatás, a papíralapú menetrendek és egyéb információk
kivétel

nélkül,

minden

megállóban

megtalálhatóak.

Ezen felül

a forgalmasabb

megállókban

kihelyezésre kerültek a FUTÁR kijelző is. Utasváró a kerület számos megállójából hiányzik elsősorban a
helyhiány miatt, különösen igaz ez a Vár területén. A meglévő megállóhelyek akadálymentességi
szintje alacsony.
A kerületben számos vállalkozás üzemeltet HoponHopoff városnéző autóbuszos járatokat, fő
útvonaluk a Széchenyi Lánchíd, Budai Vár, rakpartok, Citadella és Erzsébet híd. E frekventált
helyszíneken jelentős a turista autóbuszok forgalma is, amely helyenként komoly közlekedési
problémák és lakossági panaszok forrása. Kijelölt nagyobb autóbuszparkoló a Hunyadi János úton,
a Palota út több szakaszán, a Dózsa György téren, illetve a Citadella sétány keleti oldalán található.

Kötöttpályás közösségi közlekedés
A Déli pályaudvartól a kerület nyugati határán vezet a 30. sz. vasútvonal, amely Kelenföldig
kétvágányú, 21 t tengelyterhelésű, 80 km/h pályasebességű villamosított transz-európai vasúti
áruszállítási hálózati elem

állomási vonatbefolyásolással, amelynek üzemeltetője a

MÁV Zrt.

A Budapest-Déli pályaudvar 12 db személyi és 33 db egyéb vágánnyal rendelkezik, a peronjai részben
sk+30 cm részben sk+55 cm magasságúak. A pályaudvar szolgáltatásokkal jól felszerelt (belföldi és
nemzetközi jegypénztár, csomagmegőrző, kereskedelmi egységek, dinamikus utastájékoztatás stb.),
de viszonylag leromlott állapotú. Innen elsősorban dunántúli települések érhetőek el, mind az
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agglomeráció (Diósd, Érd, Budaörs, Törökbálint), mind a távolabbi nagyvárosok (Székesfehérvár, Győr,
Nagykanizsa, Szombathely stb.) tekintetében.
Az elővárosi gyorsvasutak közül a H5 Szentendrei HÉV budapesti végállomása található az I. kerületben
a Batthyány téren, üzemeltetője a MÁV-HÉV Zrt. Az állomás a felszín alatti, háromvágányú fejállomás,
amely dinamikus utastájékoztatással felszerelt. A vasútvonal a II. és III. kerületet, illetve Budakalász,
Pomáz és Szentendre településeket érinti. A vonalon LEW MX/A típusú, átlagosan 30 éves
motorvonatok közlekednek.
A városi gyorsvasúthálózat két megállóval is érinti a kerületet az M2 metró által: Batthyány tér és Déli
pályaudvar. A felszín alatti metrómegállók dinamikus utastájékoztatással felszereltek, mozgólépcsőkön
közelíthetőek meg, nem akadálymentesek. A vonalon jelenleg Alstom Metropolis AM5-M2 típusú
szerelvények közlekednek, melyek átlagéletkora 6 év.
A kerületben, illetve annak határán tíz villamosjárat közlekedik a BKV Budapesti Közlekedési Zrt.
üzemeltetésében:
•

19 és 41 villamosok: Bem rakpart-Várkert rakpart vonalon Kelenföld vasútállomás,
Bécsi út/Vörösvári út és Kamaraerdő Ifj. Park végállomásokkal jár. A kerületben öt
megállóhelypár található, amely mind biztosítja az akadálymentes közlekedést, és a
megfelelő tájékoztató rendszerrel felszerelt. A vonalon vegyesen járnak a kb. 15 éves
CKD-BKV Tatra T5C5K, illetve kb. 4 éves alacsonypadlós CAF Urbos 3 villamosok. A
Budai fonódó villamoshálózat részeként 2016-ban átadott vonal jelenlegi forgalmi
volumene és népszerűsége egyértelműen visszaigazolta a fejlesztés létjogosultságát,
bár még mindig akadnak áthidalandó problémák, mint a menetrend betartása vagy a
Futár rendszerrel való összhangja.

•

56 és 56a villamosok: a Krisztina körúton közlekedik a Hűvösvölgy, Városház tér és
Móricz Zs. körtér között. A kerületben található öt megállóhelypár üzemel, amelyek
nem akadálymentesek. A vonalon elsődlegesen magas padlós kb. 15 éves CKD-BKV
Tatra T5C5K járnak.

•

17, 59a, 59b, 61 villamosok: a kerület nyugati határa mellett közlekednek az Alkotás
utca vonalában Hűvösvölgy, Bécsi út/Vörösvári út, Móricz Zs. körtér és Savoya Park
irányába.

•

4 és 6 villamosok: a kerület északi határa mellett közlekednek a Szél Kálmán tértől a
nagykörút mentén.

A vizsgált területet érintő járatok hétköznap reggeli időszakban biztosított legkisebb követési ideje és
legnagyobb kapacitása az alábbi táblázatban látható:

M2 metró

2 perc

30690 utas/óra

H5 hév

4 perc

16600 utas/óra

19 villamos

7-8 perc

1600 utas/óra

41 villamos

15 perc

800 utas/óra

56 villamos

7-8 perc

1600 utas/óra

56a villamos

5 perc

2400 utas/óra

43. táblázat: Autóbusz járatok követési ideje és kapacitása
Forrás: DÉSZX. ütem, I. kerület Duna-parti szakasza, Megalapozó vizsgálat
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A szorosan vett helyi közösségi közlekedésnek nem része, de turisztikai szempontból kiemeltnek
tekinthető a Budavári Sikló, amelyet a BKV Budapesti Közlekedési Zrt. üzemeltet. Viteldíjai függetlenek
a BKK által forgalmazott jegy- és bérletrendszertől. Különleges városi vasutak kategóriájába tartozik,
95 m hosszon, 50 m szintkülönbség leküzdésével, ingajelleggel közlekedik a Clark Ádám tér és a Szent
György tér között.
A kötöttpályás hálózatok üzemét biztosító metró járműtelep vagy villamos remíz nem található az I.
kerületben, a legközelebbi létesítmény a II. kerületben helyezkedik el.
A Déli Pályaudvar üzemi területére tervezik a Széna téren megszüntetet autóbusz pályaudvar
buszparkolóját, melyet 2019. decemberében terveznek átadni.

1.10. /4

Vízi közlekedés

A BKV Budapesti Közlekedési Zrt. 2012 óta üzemeltet hajójáratokat Budapesten, amelyek közül kettő
érinti a kerületet: a D2 járat Petőfi tér (Erzsébet híd) - Kossuth Lajos tér között közlekedve megáll a
Batthyány térnél és a Várkert Bazárnál, illetve a D11 járat a Kopaszi-gát - BudaPart - Rómaifürdő
végállomásokkal közlekedve érinti a Batthyány teret. A D2 járaton egész évben, a D11 járaton csak
hétköznap érvényesek a BKK bérletek. A hajójáratokra emelt árú (750 Ft teljesárú) vonaljegyek
szükségesek.
A Batthyány téri kikötőkben városnéző programhajók és az Európa rendezvényhajó kikötője is
megtalálható. A partszakasz forgalma a budai oldalon a legjelentősebb, azonban elmarad a Belgrád
rakparti Nemzetközi Hajóállomás és a Vigadótéri kikötő forgalmától. A lakókörnyezet, valamint az
értékes dunai panoráma védelme miatt az I. kerületi partszakaszokra a kabinos (szálloda) hajó kikötése
jelenleg nem megengedett.

1.10. /5

Kerékpáros és gyalogos közlekedés

Kerékpáros közlekedés
A kerékpárforgalmi hálózat két részre bontható: alap- és főhálózat. A kerékpárforgalmi alaphálózat
részének tekintünk minden közforgalom számára átadott útszakaszt, ahol a kerékpározás nem tilos.
A kerékpárforgalmi főhálózat része pedig az olyan létesítmény, amelyen a kerékpárosok számára
infrastrukturális vagy forgalom-technikai szabályozás jellegű beavatkozás történt. A meglévő
alaphálózat

alapvetően

nehezen

kerékpározható

a

kerület

földrajz

adottságai,

magas

gépjárműforgalma, illetve a szűk utcákban megjelenő nagy közlekedési és parkolási igények miatt.
A kerület kerékpárforgalmi főhálózata ennél kedvezőbb képet mutat:
•

EuroVelo 6 kerékpáros nyomvonal a Bem rakparton, Várkert rakparton: részben önálló
kerékpárút, részben elválasztott, részben elválasztás nélküli gyalog-kerékpárút, amely
megfelelő útburkolatú, de gyalogos és kerékpáros forgalmához képest keskeny
szélességű;

•

Krisztina körút - Pauler utca - Attila út: részben elválasztott gyalog-kerékpárút,
részben önálló kerékpárút, sok helyen nem megfelelő szélességgel és burkolattal,
helyenként igen kedvezőtlen vonalvezetéssel;

•

Lánchíd utca - Apród utca, Fő utca (déli irányban), Bem rakpart (északi irányban
Jégverem utca Vám utca között), illetve Hattyú utca (részben) - Csalogány utca
(részben): irányhelyes normál kerékpársáv;
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•

Győző utca - Mészáros utca - Krisztina tér - Alagút utca (Attila útig): kerékpárosok
számára megnyitott buszsáv;

•

Hattyú utca (részben) - Csalogány utca (részben): kerékpáros nyom;

•

Döbrentei utca, Málna utca, Kosciuszko Tádé utca: egyirányú utca ellenirányban
megnyitva a kerékpárosok előtt.

147. ábra: A kerület kerékpáros forgalma Bikemaphőtérképe szerint
Forrás: Bikemap, OpenStreetMap
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A vonalas kerékpáros infrastruktúra komplett hálózatot alkot, amelyben a fő kerékpáros útvonalak
néhány kivételtől eltekintve kiépültek, probléma a létesítmények állapotával és a rendelkezésre álló
szélességgel adódnak inkább. Kiemelt probléma a Vár nehéz megközelítése és kerékpárosbarát
útszakaszainak hiánya, illetve az Alagútnál hiányzó kerékpáros infrastruktúra.
A kerületben a legtöbb kerékpártároló a már kiépült kerékpáros nyomvonalak mentén található meg.
Húsz férőhelynél nagyobb közterületi kapacitás csak a Batthyány téren és a Déli pályaudvarnál érhető
el jelenleg.
A főváros területén több közösségi kerékpár kölcsönzési rendszer is elérhető. A legismertebb ezek
közül a BKK üzemeltetésében működő Mol Bubi rendszer, amely kilenc gyűjtőállomást működtet a
kerületben.

Gyalogos közlekedés
A gyalogos utak, járdák hossza meghaladja a 65 km-t a kerületben. Számos közterület és megnyitott
tér elsősorban gyalogos közlekedés számára fenntartott:
•

Budavári Palota negyed területe;

•

Várlejtők, Várkert Bazár és sétautak;

•

Mátyás templom és a Halászbástya környezete;

•

Tóth Árpád sétány, Anjou bástya, Babits sétány és Európa Liget;

•

Vérmező;

•

Tabán, Horváth kert;

•

Gellérthegy északi lejtője, Filozófusok kertje.

Jellemző bizonyos területeken (pl. Budai Vár), hogy a térkő vagy terméskő burkolata nem teljesíti a
könnyen járhatóság és az akadálymentesség követelményeit. További nehézséget okoz a gyalogos
közlekedés számára a kerület földrajzi adottságából fakadóan sok helyen megtalálható nagy
meredekségű járdák és lépcsők. A Budai Várba történő akadálymentes feljutásban nagy segítséget
jelentenek az alábbi üzemelő liftek:
•

Iskola lift (Hilton mellett);

•

Murad Lift (Lovas utcai parkoló és Anjou bástya között);

•

Gránit lift (Gránit lépcső mellett);

•

Széchenyi könyvtár lift (200 Ft viteldíj ellenében);

•

Várkert liftek.

A sűrű beépítésű területeken - ahol magas gépjárműforgalom és parkolási igény is jelentkezik a gyalogos felületek használható szélessége nem megfelelő. Ez különösen a nagy gyalogosforgalommal
bíró attraktív történelmi útvonalakon okoz súlyos gondot.
Az egyes városrészek gyalogos útvonalai közötti kapcsolatok nem megfelelőek. A Várfalakon levezető
lépcsők nagyon gyakran messze esnek a Várlejtők gyalogos útvonalaitól, illetve a Várlejtők gyalogos
útvonalai végén nincs bejutási lehetőség a Várba. A gyalogosútvonalak vizuális folytonossága nem
egyértelmű, az elérendő úti célhoz vezető legrövidebb útvonal megtalálása nehézkes. Hiányzik egy,
a tájékozódást segítő tájékoztató rendszer.

1.10./6
A

kerületi

Parkolás
parkolás

üzemeltetője

az

önkormányzati

tulajdonú

Budavári

Kapu

Kft.

A személygépjárművek számára a parkolás a kerület közterületeinek jelentős részén engedélyezett,
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összesen 5500 férőhellyel várakozási díj ellenében. A díjak mértéke három övezetben 350-525 Ft/óra
között változik. Az I. kerületi lakosok számára lehetőség van lakásonként két darab személygépkocsi
közterületen történő tárolására évi 2000 Ft-ért. Az alsó rakparton a Batthyány térnél van egy kisebb,
50 férőhellyel kijelölt P+R rendszerű parkoló, ahol nem szükséges várakozási díjat fizetni.
Védett, nagy kapacitású parkolóból több is megtalálható a kerületben:
•

Krisztina Garázs: Déli pályaudvar mellett 250férőhellyel;

•

Várkert Bazár Mélygarázs: Apród utca mentén 297férőhellyel;

•

Várgarázs: Palota út mentén 200férőhellyel;

•

folyamatban van továbbá a Nemzeti Hauszmann Terv keretében a Várgarázs II. ütem
kivitelezése, amely 240férőhelyes lesz.

Az önkormányzat által kínált parkolókon felül több irodaépület garázsát is igénybe veheti a közcélú
forgalom.
A gépjárművek magánterületen történő tárolása a kerületben csak kis mértékben megoldott a sűrű
beépítés és egyéb parkolási viszonyok miatt.

1.11 Közművesítés
1.11./1

Víziközművek

Vízellátás
A kerület ivóvíz ellátási rendszere a főváros egységes vízellátási rendszeréhez, a főnyomócső és
gerinchálózatához csatlakozik. A főváros ivóvíz ellátását a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatja.
A vízellátás bázisai a Duna északi és déli partja mellé telepített kútsorok, ahonnan táplált gerincvezeték
hálózat szövi át a főváros területét. A vizsgált területen is jelentős gerinchálózati elemek haladnak
keresztül. Közülük a legjelentősebb a budai északi vízbázisoktól induló NÁ 1200-as átmérőjű, a vizsgált
területet a Csalogány utcánál elérő, a budai alsó rakpart - Lánchíd utca - Hegyalja út nyomvonalon
haladó vezeték, amely a Sánc utcai tározót tölti. A másik jelentősebb pedig a Margit körút - Alkotás
utca - Nagyenyed utca nyomvonalú NÁ 800-as vezeték, amely az un. Krisztina zóna ellennyomó
tározóját tölti. A vizsgált városrészben további NÁ 300-as, NÁ 400-as és NÁ 500-as gerincvezetékek
szállítják a vizet.
A gerinchálózat táplálja a

helyi gépházakat és tározókat,

ahonnan azok környezetének az

elosztóhálózata indul.
A főváros nagy kiterjedése, változatos topográfiai adottsága, valamint beépítési módja miatt a
szolgáltató a vízellátást zónákra osztva építette ki. Az I. kerület ivóvízhálózata 3 nyomászónához
tartozik, a budai és a pesti alapzónához, valamint a vári nyomászónához. A budai alapzóna ellennyomó
tározója a 23870 m3-es Krisztina tározó, a pesti alapzónáé a Sánc utcai 80.000 m3-es tározó, míg a vári
zónáé az Orbán téri 6830 m3-es medence.
Az egyes nyomásövezetek ellennyomó tárolói biztosítják az övezethez tartozó elosztó hálózatban a
megfelelő hálózati nyomást.
A vizsgált területet érintő vízellátási területre vonatkozóan, a zavartalan folyamatos ellátás
biztosításának feltétele a hálózatok, a gépházak, a medencék és a szerelvények folyamatos
karbantartása, valamint a régi 100 mm-nél kisebb, valamint a ma már nem szabványméretű, vagy nem
megfelelő anyagú (ac, öv) és az 1950. előtt épült vezetékek folyamatos cseréje.
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Tüzivíz ellátás
A vizsgált terület tüzivíz ellátása általánosan az ivóvíz hálózatra telepített tűzcsapokkal megoldott.
Egyes még megmaradt üzemek telkén belül, illetve azok funkcióváltását követően az új hasznosítók
tüzivíz ellátására a korábbi telken belüli megoldás megmaradt. Újabb, nagyobb beruházásoknál a
megfelelő tüzivíz ellátásról a beruházás megvalósítása során gondoskodtak.

Iparivíz ellátás
A vizsgált kerületen belül a nem ivóvíz minőségű vízigények kielégítésére kiépített iparivíz hálózat nem
állt rendelkezésre.

Karszt- és hévizek
Az I. kerület területének természeti adottsága, hogy itt, illetve a szűkebb környezetében sok
hévízforrás található. Ezek a Rudas fürdő, a Rác fürdő kútcsoportjai, illetve a kerület határa mellett
északon a Lukács fürdő, délen pedig a Gellért fürdő kútjai. Ezek mind gyógyvízzé nyilvánított
termálvizeket adnak.

Vízelvezetés
A vizsgált városrész régen beépített része a városnak, területén egyesített rendszerű vízelvezetés
üzemel.

Szen nyvízelveze tés
Az I. kerület városrésze már teljes csatornázottságúnak tekinthető. A szennyvíztisztítás terén volt
nagyobb elmaradás egészen a csepeli Budapesti Központi Szennyvíztisztító telep (BKSZTT) átadásáig. A
főváros budai oldalán az északi vasúti összekötő hídtól vezették a szennyvizeket a Kelenföldi átemelő
telepre, ahonnan 2010-ig tisztítás nélkül (csak mechanikai szűrés alkalmazásával) vezették a vizeket a
befogadó Dunába. 2010-ben a BKSZTT szennyvíztisztító telep üzembe helyezésével egyidejűleg adták
át a vizsgált területen a budai alsó rakparton kiépített 0180-as, majd 0200-as gerinccsatornát, amely
a Duna mellett az Albertfalvai Duna meder alatti átvezetést biztosító 2x1400-as nyomócsatornáig épült
ki. Ezekkel a Budai oldalon összegyűjtött szennyvizeket vezetik át a szennyvíztisztító telepre.
A vizsgált kerületben egyesített rendszerű, gravitációs csatornahálózatot építettek, amellyel a szennyés a csapadékvizek elszállítását biztosították. A közcsatorna hálózat üzemeltetését a Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt. látja el.
Az I. kerület csatornaművének kihasználtsága napjainkban elérte azt a fokot, ahol már minden
terhelésnövekedést a szolgáltatónak mérlegelni kell.
Az I. kerület főgyűjtő-gyűjtő csatornáinak kapacitását, a jelenleg érvényes általános csatornázási
tervének, ill. a csatornázottság mértékének figyelembevételével megállapítható, hogy a meglévő
hálózat gyakorlatilag telített, többlet vizek fogadására csak korlátozott mértékben képes, illetve
folyamatos fejlesztési igényével kell számolni.

Csapadékvíz elvezetés
A vizsgált területről a csapadékvizek elszállítása a szennyvízelvezetéssel közös, egyesített rendszerű
csatornahálózattal megoldott. Az egyre gyakoribb rövid ideig tartó, intenzív záporok idején a hirtelen
lehulló, nagy mennyiségű csapadékvizek továbbvezetése zavart okozhat az egyesített rendszerű
hálózatban.
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Felszíni vízrendezés, árvízvédelem
Az I. kerület közvetlenül a Duna mentén helyezkedik el, így érintik a dunai árvízvédelmi feladatok.
A kerület Dunába torkoló legfőbb vízfolyása az Ördög árok. Az Ördög árok a Maros utcánál lép a vizsgált
területre és a Krisztina körút nyomvonalán halad tovább az Erzsébet hídnál lévő torkolatáig.
Az Ördög árok tágabb térségből fogadja be az árkokkal, elválasztott csatornákkal összegyűjtött
csapadék- és felszíni vizeket és így érkezik a vizsgált városrész területére. A vizsgált területen zárt
szelvénnyel halad keresztül.
A vizsgált városrész közvetlen a Duna mentén fekszik. A lakóterület védelmére az 1800-as évek
második felében az árvízmentesítését megoldották. A Duna a vízgyűjtőjéről változó mennyiségű vizet
szállít, amely a folyón árhullámok kialakulását okozza. A vizsgált terület védelmét a kiépített védmű
biztosítja.
Az I. kerület árvízvédelme a kerület teljes szakaszán eléri a MÁSZ szintjét, azonban a biztonsági MÁSZ
+ 1,3 m szintnek csak a kerület déli szakaszán felel meg mindössze 95 méteren. A magassághiány MÁSZ
+ 1,3 m szinthez képest 0-90 cm, jellemzően 75 cm.

1.11./2

Energiaközművek.

A kerület energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia, a távhő és a földgáz
áll rendelkezésre. A nem vezetékes, hagyományos energiahordozók szerepe sem figyelmen kívül
hagyható az energiaellátásban.
A vezetékes energiahordozók rendelkezésre állása a korszerű, környezetbarát energiaellátását
lehetővé teszi.
A villamosenergia, mint vezetékes energiahordozó elsődlegesen világításra és erőátviteli célú, vagy
technológiai célú energiaigények kielégítésére használják. A vizsgált terület jelentős hányadán a
termikus energiaellátásra a távhő (fűtés és részben használati melegvíz) áll rendelkezésre. A földgáz
közvetlen hasznosításával komplex módon szintén a termikus energiaigények kielégítését biztosítja,
ahol a távhő nincs jelen.

Villamosenergia ellátási rendszer
A főváros és benne a kerület villamosenergia-ellátását az ELMŰ Energiaszolgáltató Zrt biztosítja.
Az I. kerületet ellátó 132 kV-os főelosztó hálózat fűzi fel a kerületben üzemelő 132/10 kV-os
alállomásokat. Az I. kerületben két alállomás üzemel, egy a Kuni Domonkos utcában, egy pedig a
Vérmezőn, mindkettő 132/10 kV-os alállomás.
Az alállomásokról induló középfeszültségű 10 kV-os elosztóhálózat fűzi fel a fogyasztói transzformátor
állomásokat.

A

10

transzformátoroktól

kV-os
táplált

hálózat

földalatti

kisfeszültségű

elhelyezéssel

hálózatról

épült.

nyernek

A

fogyasztói

kielégítést.

A

igények

a

kisfeszültségű

elosztóhálózat földalatti kivitelezéssel épült.
A kerületben az utóbbi időkben épített, vagy rekonstrukció során felújított közvilágítású útszakaszokon
már korszerű, energiatakarékos közvilágítást létesítettek.

Földgázellátás
A kerület, benne a vizsgált terület földgázellátásának üzemeltetője az NKM Földgázszolgáltató Zrt.
A főváros gázellátása egységes hálózati rendszerrel épült ki. Az I. kerület gázellátása a fővárosi egységes
hálózati rendszer része.
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Az országos nagynyomású szállítórendszerrel (kezelője FGSZ Zrt.) juttatják el a földgázt Budapest
körzetébe. Nagynyomású szállítóvezeték a kerület területét nem érinti, azok a külső kerületekben
épültek meg, így a gázátadó állomások is ott üzemelnek. A kerületet gázelllátó hálózatát főleg a
Kurucles átadó felől látják el.
A gázátadó-nyomáscsökkentő állomásoktól indul az a 6 bar-os nagyközép-nyomású földgázhálózat,
amelynek főelosztó rendszere látja el a kerületbe telepített körzeti nyomásszabályozó állomásokat,
illetve, amelyről közvetlen bekötéssel látják el a nagyobb fogyasztókat. Ilyen 6 bar-os nagyközép
nyomású földgáz vezeték a budai alsó rakparton megépített NÁ 400-as vezeték. A kerületben
középnyomású vezeték a Margit körút, Vérmező utca, Krisztina körút, Attila út, valamint az Alkotás út
nyomvonalán épült ki, a többi utcában kisnyomású hálózat épült ki.
A körzeti nyomásszabályozókon keresztül jut a földgáz a részben kisnyomású, részben növelt
kisnyomású elosztóhálózatba, amelyről közvetlen elégítik ki a fogyasztói igényeket.

Távhőellátás
Az I. kerület területén a lakóterületek és az intézmények hőellátására 1960-as évektől folyamatosan
épült ki a távhőellátó rendszer, amelynek hőbázisa a Kelenföldi Hőerőmű.
A hőelosztó hálózatot a Fővárosi Távhőszolgáltató Zrt üzemelteti.
A kiépített távhőrendszer a Gellért hegynél éri el a kerület területét és a Krisztina körút, Dózsa György
tér, Palota út nyomvonalú távhő vezetékkel a Várpalota és a Budai vár intézményeit és lakóépületeinek
egy részétnek termikus energiaellátását biztosítják. A távhőellátási körzet északi irányban túlnyúlik a
kerület területén.
A kerületben üzemelő távhőhálózat forróvizes rendszerű. Ezeket a 70-es években épített hálózatokat
még védőcsatornába fektetéssel építették, az újabb építésűek, illetve a rekonstruált szakaszok már
gyári előszigetelésű, közvetlen földbe fektethető vezetékekkel épült.
A korábbi ellátási rendszerben a primer hálózat táplálta a körzeti hőközpontokat, ahonnan indult a
szekunder

ellátó

rendszer,

amelyről

a

fogyasztói

igényeket

kielégítették.

A

távhőrendszer

gazdaságosságának növelése érdekében az utóbbi időkben az egyedi mérési lehetőségek és kisebb
körzetek igény szerinti kedvezőbb szabályozhatósága érdekében a körzeti hőközpontok szerepét
egyedi hőfogadókkal váltották ki.

Hagyományos energiahordozó ellátás
A termikus energiaellátás egy részének kielégítése az ún. nem vezetékes energiahordozókkal történik.
A nem vezetékes energiahordozók közé tartozik a szén, fa, olaj, PB.
A nem vezetékes energiahordozók szerepe korábban, a lakosság komfort igényének növekedésével, az
automatikus üzemvitelű hőellátás kialakításával csökkent. Automatikus ellátás lehetőségét nyújtotta a
távhőellátás, valamint a vezetékes földgázellátás, amely kiépítettségével a kerület energiaellátásában
meghatározó lett. Azonban az utóbbi években a lakosság gazdasági nehézségeinek növekedésével,
ahol az ingatlanok ezt lehetővé teszik, az energiaellátás költségeinek csökkentésére törekszenek. Így
költségeik csökkentésére a távhőszolgáltatásról is volt ingatlan, amely egyedi gázellátásra tért át.
A korábban gázzal fűtők közül is voltak, akik a költségeik csökkentésére visszatértek a hagyományos
tüzelőanyag hasznosításra, vagy ahol a műszaki feltételek biztosítottak egymás mellett használnak
földgázt és hagyományos nem vezetékes energiahordozót. Kandallók, cserépkályhák alkalmazásával a
cirkotüzelés, vagy konvektoros hőellátás mellett.
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Ezzel

prognosztizálható,

hogy

a

hagyományos

nem

vezetékes

energiahordozóknak jelenleg

tapasztalható növekvő hasznosítása, várhatóan még hosszabb távon is fennmarad.

Megújuló energiaforrások
lehetőségei

alkalmazása,

a

környezettudatos

energiagazdálkodás

Az energiatermelésre alkalmas megújuló energiaforrások hasznosítása nem újszerű, csak időközben
háttérbe szorult. Újra előtérbe kerülését a hagyományos energiahordozók fogyó készlete és
hasznosításának környezetszennyező hatása indította el és az a felismerés, hogy a megújuló
energiahordozók különösebb ráfordítási igény nélkül rendelkezésre állnak, használatuk nem okoz
halmozódó káros hatásokat, környezeti terhelést. Ezekkel az adottságokkal a fenntartható fejlődés
lehetőségét szolgálják.
A hazánkban is elérhető megújuló energiaforrás a szélenergia, a napenergia, a vízenergia, a biomassza
biogáz és a geotermikus energia. Ezek előfordulása az ország területén nem egyenletes és általános,
befolyásolja a földrajzi elhelyezkedés, a topográfiai és a légköri viszonyok, valamint a felszín alatti
geológiai adottságok.

Szélenergia
A topográfiai

és

légköri,

meteorológiai

viszonyok alapján

kialakuló szélenergia

a

szélkerék

alkalmazásával közvetlen mechanikai erőátvitelre lehetett alkalmazni. Az ősi hasznosítású elvek
alapján kialakított szélkerékből fejlesztett szélturbinával, mint egy-egy szélerőművel közvetlen
villamosenergia termelhető.
Mivel a szélenergia előfordulási mértékét a topográfiai és légköri viszonyok befolyásolják, eltérő az
ország területén a szélenergia hasznosíthatóság mértéke. A meteorológiai adatok és mérések alapján
rögzítették a hasznosítás lehetőségének területi vetületét.
A térképek jelzik, hogy Magyarország mely
térségeiben

lehet

hatékonyabban

hasznosítani a szél energiáját. A térképről is
leolvasható,

hogy

Budapest,

benne

az

I. kerület és benne a vizsgált terület nem
fekszik

a

szélenergiát

hasznosítható
telepítésére

nagyon

területen.
gazdaságos

kedvezően
Szélerőmű

lehetőség

nincs,

legfeljebb reklámhordozási célra alkalmas.

148. ábra: Az évi átlagos szélsebességek [m/s] és az uralkodó
szélirányok Magyarországon (2000-2009)
Forrás: www.met.hu

Napenergia
A meteorológiai és topográfiai viszonyok alapján rendelkezésre álló napenergia, mint megújuló
energiaforrás, az ősi „fekete hordó" elvén kifejlesztett napkollektorok segítségével termikus célú
energiaellátásra, elsődlegesen használati melegvíz termelésre, kisebb mértékben fűtésre alkalmas.
A továbbfejlesztéssel kialakított napelemek közvetlen villamosenergia előállítására alkalmasak.
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A hasznosítható napenergia mértékét befolyásolják a földrajzi és meteorológiai adottságok, így ezek
változóak az ország területén. A meteorológiai adatok és mérések alapján, a szélenergia hasznosítási
lehetőségéhez hasonlóan a napenergia hasznosítás lehetőségének területi vetülete is rögzíthető.
A térképek jelzik, hogy Magyarország mely
térségeiben

lehet

hasznosítani

a

nap

hatékonyabban

energiáját.

Budapest,

benne az I. kerület területén 1800-1900 a
maximálisan hasznosítható éves napos órák
száma, amelynek hasznosíthatóságát célszerű
igénybe

venni.

Hasznosítás

napkollektorokkal

lehetősége

termikus

energiaellátásra,

célú

naperőművel

villamosenergia termelésre biztosított, de a

149. ábra: Az évi átlagos napfénytartam (óra)
Magyarországon az 1971-2000 közötti időszak alapján
Forrás: www.met.hu

hasznosításhoz

szükséges

beruházás

megtérülését gyorsan nem lehet várni.

A vizsgálatok szerint a napenergia hasznosítása helyi jelentőséggel, házi hasznosítással alkalmazásuk
egyre növekszik. Nyilvántartás nem áll rendelkezésre az elhelyezett napkollektorokról, napelemekről,
naperőművekről, de a helyszíni vizsgálatokon több helyen, több épületen látható használatuk.

Vízenergia
A

vízfolyások

esésével,

mint

megújuló

energiaforrással

lehet

energiát

termelni,

amelynek

hasznosításához vízikerék telepítése szükséges, majd annak továbbfejlesztésével kialakították a
vízturbinát, amely már közvetlen villamosenergia termelésre alkalmas. Vízenergia termelésre a
nagyobb vízszint-változású vízfolyások, alkalmasak, így területi vetületük Magyarország térképén
rögzíthetők.
A
Kogutcwc; K.
Virrrxr*álíK* UtgyaroruAg
MrtMMn. 1931
(KogiAowtc* kit ttrtp alapi*)
««rt> Hajdú Zoltán)

térkép

jelzi,

elméletileg,

hogy

annak

duzzasztásával

Dunát

megfelelő
lehetne

energetikai célra is hasznosítani,
de a Budapest, benne az I. kerület
beépítettsége

erre

reális

lehetőséget nem nyújt.

150. ábra: Magyar Tudomány - A Magyar Tudományos Akadémia lapja 1999.
augusztus Tudomány és politika a magyar századokban - A magyarországi
vízi energia hasznosításának száz éve

Biomassza-biogáz
A növényi termésből, növényi, állati hulladékokból, melléktermékekből (pl. szennyvíz-iszapból),
előállítható energiahordozó a biomassza, amely közvetlen elégetésével fűtési és használati melegvíz
termelési energiaigények elégíthetők ki, biogázzá alakítva hő- és villamosenergia termelésre egyaránt
alkalmas, bioetanollá alakítva üzemanyagként hasznosítható.
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Biomassza-biogáz előállítására az ország területén mindenhol, így a kerületben is van lehetőség. Meg
kell azonban említeni, hogy a biomassza tüzelés környezetvédelmi szempontokból nem kedvező, így
azzal együttes mérlegeléssel lehet csak alkalmazni.

Geotermikus energia
A föld belső hőjéből hasznosítható a geotermikus energia. Geológiai adottságok befolyásolják
előfordulásának mértékét. Hasznosítására részben a termálvíz kitermelésével részben a földfő
hőszivattyúval történő alkalmazásával nyílik lehetőség. A termálvíz már üzemelő víz-kivételével a
gyógyfürdő ellátása megoldott. A földhőből hőszivattyúval kitermelt hőenergia közvetlenül fűtésre,
használati melegvíz előállítására hasznosítható, geoerőmű segítségével villamosenergia termelésre is
alkalmas.
A geológiai adottságok alapján a geológusok elkészítették a termikus energia várhatóan rendelkezésre
állását bemutató térképet.
A

kerületben

a

hasznosítására

földhő

hőszivattyú

alkalmazásával ingatlanonként
van

lehetőség,

épületgépészet
gondolni.

ehhez

szintjén

A

kerület

termálvíz

további

alatti

bázis

gyógyfürdőkben
hasznosításra,

kell

a
kerül

amelynek
szélesítésére

biztosított a lehetőség.

151. ábra: Geotermikus energia - Magyarország 50 °C-ná! melegebb hévíz

feltárásának területei
Forrás: dr. Barótfi István Környezettechnika (Mezőgazda Kiadó)

1.11./3

Elektronikus hírközlés

Vezetékes elektronikus hírközlés
Budapest, benne az I. kerület vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja.
A Budapesti szekunderközponthoz tartozó Budapest primer központ a kerület vezetékes távközlési
hálózatának bázisa. A főváros teljes közigazgatási területe 1-es körzetszámon csatlakozik az országos,
illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.
Budapest I. kerülete, benne a vizsgálat terület jelenlegi vezetékes távközlési ellátottsága majdnem
teljes körű, azaz valamennyi vezetékes távközlési igény kielégített.
A kiépített vezetékes távközlési hálózat földalatti elhelyezéssel épült ki.
A kedvező távközlési ellátottság ellenére üzemelnek nyilvános távbeszélő helyek, részben önálló
szabadtéri

létesítményként,

részben

és

döntően

létesítmények területén belül elhelyezve.
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A korszerű adatátvitel is egyelőre a vezetékes távközlési hálózaton keresztül oldható meg nagyobb
biztonsággal.
A kedvező műsorvétel érdekében kiépített műsorelosztó kábelhálózat áll rendelkezésre. Ezt a
hálózatot a vezetékes távközlési hálózattal párhuzamosan föld alatt helyezték el.

Vezeték nélküli elektronikus hírközlés
A távközlési ellátottságot tovább növeli a vezeték nélküli mobiltelefonok használata. Ennek területi
korlátja nincs. Budapest I. kerület területén valamennyi vezeték nélküli táv- (Telekom, Telenor,
Vodafone) szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani.
A jó vételi lehetőséget a tervezési területen belül elhelyezett antennák biztosítják.

Vezetékes és vezeték nélküli elektronikus hírközlés hálózatának és létesítményeinek
szerepeltetése a településrendezési tervben
A településrendezési eszközök keretében készülő tervek elektronikus hírközlési fejezetére vonatkozó
alátámasztó munkarészek elkészítésének tartalmi követelményeit az ágazat a közelmúltban elfogadott
14/2013 (IX.25.) NMHH rendeletben rögzítette. Ennek alapján a hálózatengedélyes szolgáltatók
hálózati rendszereit rögzíteni kellene a településrendezési eszközök keretében készített infrastruktúra
alátámasztó tervében, hogy a fennálló, illetve a tervezés hatására várhatóan keletkező hálózati
ütközési, érintettségi konfliktusok feltárhatók legyenek. A hálózatengedélyesekről nyilvántartás nem
érhető el.
Az NMHH a területen szolgáltatási jogosultsággal rendelkezőkről vezet nyilvántartást. Nagy számuk a
teljes körű közvetlen elérést tervezői oldalról nem teszi lehetővé. A szolgáltatási jogosultsággal
rendelkezők köre lényegesen bővebb, mint ahány szolgáltató tényleges szolgáltatást végez, de a piaci
verseny a szolgáltató szabad kiválasztására biztosított, tekintettel arra, hogy az elektronikus hírközlés
alanyi jogú szolgáltatás.
Budapest I. kerület területén ezzel a vizsgált területen is jelenleg 64 vezetékes távközlési szolgáltató áll
rendelkezésre az ágazati nyilvántartás szerint.
Budapest I. kerület területén a kedvező műsorvételezésre kábel TV hálózatot is kiépítettek.
A vezetékes távközléshez hasonlóan műsorelosztásra is több szolgáltató áll rendelkezésre. Az ágazat
12 vezetékes műsorelosztó szolgáltatót tart nyilván, mint szolgáltatásra jogosult. Természetesen
közülük is van olyan, amelyik bár rendelkezésre áll, tényleges szolgáltatást nem végez.
A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. Jelenleg az ágazat által vezeték
nélküli

elektronikus

hírközlési

szolgáltatóként

a

térségben

4

szolgáltatót

tartanak

nyilván.

Természetesen ezek bár rendelkezésre állnak, nem biztos, hogy igénybe veszik szolgáltatásukat.
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Jelmagyarázat:
Ivóvíz főgerincvezeték

Hidrogeológiai védőidom "A" zónája felszíni vetület (előzetesen meghatározott)
Hidrogeológiai védőterület "B" zónája (előzetesen meghatározott)

VÍZELLÁTÁS

152. ábra: I. kerület vízellátása
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztésű ábra
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Jal magyarázat
|

*

| Egyesített rendszerű csatorna

|—«—| Szennyvízcsatorna
[
|

<

fP | Átemelő, szaghatásvádelml területtel
Országos vízminőség-védelmi terület övezete

| Csapadékvíz csatorna
| Folyóka
CSATORNÁZÁS

153. ábra: I. kerület csatornázottsága
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztésű ábra
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154. ábra: I. kerület villamosenergia ellátása
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztésű ábra
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Jelmagyarázat:
|
[■

Nagyközép-nyomású földgázvezeték
■{■ Középnyomású földgázvezeték
Kisnyomású földgázvezeték

| M

Gáznyomáscsökkentő
FÖLDGÁZELLÁTÁS

155. ábra: I. kerület földgázellátása
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztésű ábra

BUDAVÁR MEGALAPOZÓ VIZSGALAT

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.

HELYEZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

Jelmagyarázat:

TÁVHŐELLÁTÁS

156. ábra: I. kerület távhőellátása
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztésű ábra
■'ll
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Antenna Hungária
Oszlopok közötti mikrohullámú kapcsolatok

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS

157. ábra: I. kerület elektronikus hírközlése
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztésű ábra
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1.12 Környezetvédelem
1.12./1

Talaj

Magyarország

Kistájainak

Katasztere

(Magyar

Tudományos

Akadémia

Földrajztudományi

Kutatóintézet) alapján az I. kerület két kistáj határsávjában helyezkedik el. A keleti, Duna menti zóna,
a Dunától kb. 500 méteres sáv, a Vác- Pesti-Duna-völgy kistáj budai oldali pereme. A nyugati, a kerület
túlnyomó terület a Budai- Hegyek kistáj keleti szélén helyezkedik el.
A Budai- Hegyek kistáj domborzatilag alacsony középhegység, mely összetöredezett bércek és eróziós
völgyekből áll. A karsztos domborzat alatt számos barlang is képződött. Földtanilag a Dunántúli
középhegység Keleti tagja. Szeizmikusan érzékeny terület.

„A felszín legfontosabb kőzettípusai: mezozoos mészkő- és dolomitformációk üledéksorozatai, eocén,
szarmata mészkövek, pannóniai és negyedidőszaki édesvízi mészkövek, oligocén agyag és hárshegyi
homokkő, eocén márga, miocén agyag és kavics, s végül a peremeken a pannóniai homok és agyag
összletek. A felszínt litofáciesekben gazdag lejtőüledékek és lösz borítja."

158. ábra: Budapest és környékének talajai
Forrás: Budapest természeti földrajza 1959

159. ábra: Budapest és környékének talajtípus
térképe
Forrás: Budapest természeti földrajza 1959

Eja* Rélibóf mezöségibe
L^T'átmenófdloj

C.
^ I.Ártéri íiiédéE

Harmadkonagiiag 1

j j|||.Homok

l\f Mésikó.dolocnil

,,, Erdöségi és mezóségi
talajok határa

'

Egyébé
|a

o°\ a.

köves

r1

I b. Város-hofár

D. Mészállapal ; A talajtípus jelölésnél alkalmazót) vékony vonalkázás : mes z télén
A talajtípus Jelölésnél alkalmazol! vastag vonalkázás ; meszes
E. Kötöttség:

h= homok vb-vélyogos homok hv homokos vályog v-vályog

av-agyagos vályog

va= vályogos homok

160. ábra: Budapest és környékének földtani térképe jelmagyarázat (Szentes Ferenc)
Forrás: Budapest természeti földrajza 1959
A Budapest és környéke földtani térképe alapján (158. ábra) a Várhegy nagy részén valamint a
Naphegyen az alapkőzet forrásmészkő. A Tabán jellemzően márga, helyenként kovásodott „budai
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márga". A két domb közötti völgy, ma Krisztina körút környéke, ártéri üledék, öntésanyag, öntésiszap,
iszapos homok.

Talajszennyezés
6. ábra: Potenciálisan szennyezett
területek

\

Nincs adat

■ Élelmiszeripar
i Energiagazdálkodás
Honvédelem és hadiipar
Hulladéklerakó,
kulladékkezelés
Járműjavító. Járműtelep
Komplex ipari övezet
Könnyűipar - papírgyártás,
textilipar, nyomda
h Nehézipar ■ gépipar,
épftőanyag-ipar
Egykori termelőszövetkezet
Üzemanyaglárolás
Vasúti terület,
H szállítmányozás
Gyógyszer- és vegyipar

A

rendelkezésre

álló adatok szerint
talajszennyezés
miatt a Csalogány
utcai

SHELL

töltőállomás (Bp.
13874/2 és 13936
Jelkulcs

hrsz.) területén a

Budapest környezeti
állapotértékelése
Talajállapot
Talajszennyezések
Potenciális talajszennyezett terület

Shell

Hungary

Zrt.-t az illetékes
Járási

Hivatal

kármentesítési
monitoring
végzésére
kötelezte.
Szennyezéssel
érintett terület a
Déli

pályaudvar

északi
területrésze

161. ábra: Potenciálisan talajszennyezett terület
Forrás: https://aeoportal.budapest.hu/kornyezetvedelem; Budapest környezeti állapotértékelése
2021 (https://service-einfoszab.budapest.hu/api/dvd/182792)

(7619/8

hrsz.

súlyponti

EOV

koordináták
648 275,

és

déli

területrésze, ahol
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az

elsőfokú

környezet

és

természetvédelmi
hatóság
tényfeltárásra
kötelezte a MÁV
Zrt-t.
A vizsgálatok szerint a talajban
•

alifás szénhidrogének (TPH), policiklikus alifás szénhidrogének (PAH),

•

benzol,

•

toluol,

•

etil-benzol,

•

xilolok, és

•

egyéb alkáli-benzolok (BTEX)

fordultak elő.

A szennyezett területen funkcióváltás esetén talajcserét kell végrehajtani.
A kerületben a fenti talajszennyezésen túl egyéb szennyezés nem ismert, egyéb beavatkozásra nem
volt szükség.

1.12./2

Felszíni és felszín alatti vizek

Felszíni vizek
A kerület keleti szélén van a KDVV Vízügyi Igazgatóság adatai szerint a Duna medre a Buda- Közép
árvízvédelmi szakaszon, melynek üzemeltetője a Fővárosi Csatornázási Művek. A KDVV Vízügyi
Igazgatóság adatai szerint a területre vonatkozó mértékadó árvízszint (a továbbiakban: MÁSZ) értékek
LNV értékei a következők:
1646+000 fkm 103,87 mBf, 1646+500 fkm 103,38 mBf, 1647+500 fkm 104,11 mBf, 1648+700 fkm
104,23 mBf, 1649+500 fkm 104,29 mBf.
A Duna vízminősége a környezetvédelmi felügyelőség rendszeres mérései szerint a fejlesztések
eredményeként javuló, de már a víz a városhatárhoz szennyezetten érkezik a N és a Ph háztartás
tekintetében. A szennyvíztisztító bővítések és korszerűsítések eredményeként a víznek javult a szerves
anyag és tápanyag terheltsége Budapest térségében.
A Nagykovácsitól felszíni vízként induló Ördögárok a kerületen már csatornákban, föld alatt halad át.
Ennek vízminősége is jelentősen javult a kerületen kívüli szennyvíz bevezetés felszámolása- mérséklése
óta.
Az I. kerület árvízvédelme a kerület teljes szakaszán eléri a MÁSZ szintjét, azonban a biztonsági MÁSZ
+ 1,3 m szintnek csak a kerület déli szakaszán felel meg mindössze 95 méteren. A magassághiány MÁSZ
+ 1,3 m szinthez képest 0-90 cm, jellemzően 75 cm.

Felszín alatti vizek
A kerület területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII:21) számú kormányrendelet 2.
számú melléklete, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő
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települések besorolásáról szóló 27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet melléklete szerint a felszín alatti vizek
állapota szempontjából a kiemelten érzékeny kategóriába tartozik.
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162. ábra: TSZT2021. 5. környezetvédelem, veszélyeztetett és veszélyeztető
tényezőjű területek, részlet
Forrás: budapest.hu/telepulesrendezesitervek/TSZT
A felszín alatti vizek NY-ról K felé a Duna irányába haladnak. Hideg karsztvízként nem kerülnek felszínre,
a mélyebb rétegekbe lejutva felmelegednek a föld mélyéből feltörő mélységbeli vízzel, majd, mint
hévforrásként kerülnek a felszínre.
A Duna menti sávban található hévforrás az I. kerületben a Rudas-fürdő Gül-Baba forrása, mely 60-66
l/perc

vízhozammal

rendelkezik.

A

víz

hőfoka

44

°C.

A Rác-fürdő Török-forrása 55-150 l/perc vízhozamú, hőfoka pedig 46-49 °C.
A hatályos TSZT alapján az I. kerület az Országos vízminőség-védelmi övezet - Szennyezések
szempontjából érzékeny vízgyűjtőterület által érintett. Az Országos vízminőség-védelmi övezet - Nyílt
karsztos terület a Budai vár nagy része, és a Gellért hegy lába.
A

Magyarország

vízgyűjtő gazdálkodási

tervéről

szóló

1042/2012.

(II.23.)

kormányhatározat

mellékletei szerint a kerületet az alábbi felszín alatti víztestek érintik:
•

sh.1.5. Dunántúli -középhegység-Duna -vízgyűjtő Budapest alatt sekély hegyvidéki
víztest nagyobb részben;

•

sh.1.6 Dunántúli-középhegység-Duna-vízgyűjtő Visegrád -Budapest sekély hegyvidéki

•

h.1.5. Dunántúli középhegység-Duna vízgyűjtő Budapest alatt hegyvidéki víztest

víztest kisebb részben;
nagyobb részben;
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•

h.1.6. Dunántúli középhegység-Duna vízgyűjtő Visegrád-Budapest hegyvidéki víztest

•

k.1.3 Dunántúli- középhegység- Budai források vízgyűjtője karszt víztest.

kisebb részben,

Az érintett sekély hegyvidéki és hegyvidéki víztestek kémiai és mennyiségi állapota jó, a karszt víztest
kémiai állapota jó, mennyiségi állapota azonban gyenge. A víztestek vízminősége a kerületi hatásoktól
kevésbé függ.
A Nagykovácsitól felszíni vízként induló Ördögárok a kerületen már csatornákban, föld alatt halad át.

1.12./3

Levegőtisztaság és védelme

Az I. kerületben a levegőszennyezés forrásai a budapesti háttérszennyezés, a közlekedési eredetű
szennyezés és a kommunális fűtés emissziója. A kerületben és közvetlen térségében nincs ipari- üzemi
emissziós forrás.
Az I. kerületben 1 db levegőminőség mérő automata állomás üzemel a Széna téren, mely a városi
közlekedési levegőterhelést méri. Ezért mérési adatai a kerület egészére, főleg a zöldterületekre és a
Vár magasabban fekvő területére csak korlátozottan érvényesek.
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Budapest Széna tér

163. ábra: Széna tér, CO mérési eredmények
Forrás: www.levegominoseg.hu Széna téri mérőállomás
Az 1 éves időtartamban mért Széna téri CO mérések az 163. ábra mutatja. Az CO 24 órás egészségügyi
határértéke 5000 ^g/m3, ez alapján, a Széna téren egész évben a határérték alatt volt a CO értéke. A
kevésbé forgalmas helyeken ennél is jobb lehet.
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Budapest Széna tér

164. ábra: Széna tér, ózon mérési eredmények
Forrás: www.levegominoseg.hu Széna téri mérőállomás
Az 1 éves időtartamban mért Széna téri O3, ózon mérések a 164. ábra mutatja. Az ózonra vonatkozó
24 órás egészségügyi határérték 120 ^g/m3. A mérési eredményekből kiderül, hogy az ózon
koncentráció egész évben egészségügyi határérték alatt volt.

00 100

■ NO

Budapest Széna tér

165. ábra: Széna tér, NO mérési eredmények
Forrás: www.levegominoseg.hu Széna téri mérőállomás
Az 1 éves időtartamban mért Széna téri NO, nitrogén-monoxid mérések a 165. ábra mutatja. A
Nitrogén-monoxidra nincs meghatározva egészségügyi határérték.

218

BUDAVÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.

HELYEZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

■ N02

Budapest Széna tér

166. ábra: Széna tér, NO2 mérési eredmények
Forrás: www.levegominoseg.hu Széna téri mérőállomás
Az 1 éves időtartamban mért Széna téri NO2, nitrogén-dioxid mérések a 166. ábra mutatja. Az NO2 24
órás egészségügyi határértéke 85 ^g/m3. A mérési eredmények alapján a határértéket évi 2-3
alkalommal átlépi, de többször megközelíti.

=> 150

■ NOX

Budapest Széna tér

167. ábra: Széna tér, NOX mérési eredmények
Forrás: www.levegominoseg.hu Széna téri mérőállomás
Az 1 éves időtartamban mért Széna téri NOX, nitrogén-oxidok mérések a 167. ábra mutatja. A Nitrogénoxidokra nincs meghatározva egészségügyi határérték.
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■ S02

Budapest Széna tér

168. ábra: Széna tér, CO2 mérési eredmények
Forrás: www.levegominoseg.hu Széna téri mérőállomás
Az 1 éves időtartamban mért Széna téri CO2, kén-dioxid mérések a 168. ábra mutatja. Az CO2 24 órás
egészségügyi határértéke 125 ^g/m3. A mért értékek az egészségügyi határérték alatt maradnak egész
évben, annak maximum csak az 1/10-ede.

J’ S
m PM10
Budapest Széna tér

169. ábra: Széna tér, PM10, szálló por mérési eredmények
Forrás: www.levegominoseg.hu Széna téri mérőállomás
Az

1

éves

időtartamban

mért

Széna téri

PM10,

szálló

por -

10

mikron

alatti

részecskék

koncentrációjának a mérések a 169. ábra mutatja. Az PM10 24 órás egészségügyi határértéke SO^g/m3.
A szálló por koncentrációja többször is meghaladja az egészségügyi határértéket. Annak néha a
kétszeres értékét is eléri.
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■ CPM2.5

Budapest Széna tér

170. ábra: Széna tér, PM2,5 szálló por mérési eredmények
Forrás: www.levegominoseg.hu Széna téri mérőállomás
Az

1 éves időtartamban

mért Széna téri

PM2,5,

szálló

por - 2,5

mikron alatti

részecskék

koncentrációjának a mérések a 170. ábra mutatja. A PM2,5, szálló porra nincs meghatározva 24 órás
egészségügyi határérték.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a kerület levegőminősége fővárosi átlagban jónak mondható,
de a közlekedési fő nyomvonalak és főleg a közlekedési csomópontok térségében a forgalomtól és
az időjárástól függően határérték feletti lehet.

1.12./4

Zaj- és rezgésvédelem

Budapest I. kerületében ipari-üzemi eredetű zajterhelés nincs. A zajterhelés fő forrása a közúti és vasúti
közlekedés, ezért a zajterheltség leginkább a 2017-ben készített utolsó, érvényes Fővárosi Stratégiai
Zajtérkép közlekedési eredetű zajterhelést bemutató adatai alapján vizsgálható.
A közlekedési eredetű zaj értékelésénél a 27/2008 (XII.3.) KvVM- EüM együttes rendelet 3. melléklete
szerinti határértékekkel összehasonlítva kell elvégezni.

A közúti forgalomból eredő zajterhelés határérték feletti egész napos átlagban a Krisztina körút-Attila
út tengely mentén, az Alkotás utca mentén, a Hegyalja út mentén, az alsó rakparton, a Várfok utcában,
a Hunyadi János úton és a Palota úton, valamint az alagútban. A Zajterhelés lakott területeket
elsősorban a Krisztinavárosban érint. (171. ábra)
A közúti forgalomból eredő zajszennyezés éjszaka döntően a Krisztina körút, az Attila út és az Alkotás
utca melletti lakóépület sor utcai homlokzatát terheli határérték felett. Különösen terhelt a Bethlen
udvar nevű tömb, mely az Attila útra és a Krisztina körútra egyaránt néz.(172. ábra)
A vasúti közlekedés által keltett zajterhelés az I. kerületben a Déli pályaudvar térségében jelentkezik.
Mivel a pályaudvar és az azt megközelítő vasúti pálya környezeténél 4-5 m-rel alacsonyabban fekszik,
a szintkülönbséget áthidaló partfalak természetes zajvédő falként működnek, így a vasúti eredetű
zajterhelés lakóterületeket lényegében alig érint az I. kerületben. (173. ábra)
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Budapest és vozáskörzete stratégiai zaitérkéoe alaoián
Közúti zaj - Stratégiai zajtérkép -1 kerület
Egész nap - L^n (00 - 24 h)

Jelmagyarázat

Környezeti Itrtatosf*

n*<n érzékeny épület

Zajterhelés L^,, [dB(A)j

A zajtérképet készítette
VIBROCC1MP

Budavár megalapozó vizsgálat

H- »i te op. e^iuvo u*c« ix.

Budapest I kerület Közúti zaj

Tel
*-941 I IH 7»1
Pa*
•>« 1 in «30>
wvw »«e«cnnap com

Egyész nap (0-24)

171. ábra: Közúti zajterhelés nappal
Forrás: Fővárosi stratégiai zajtérkép 2017
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Budapest és vozáskörzete stratégiai za[térképe alapján
Közúti zaj ■ Stratégiai zajtérkép -1. korúiét
Éjjel - Le, Hl

VI e

r

□ca M p

U. (Hl Kp.
T*f.
f'Mi.

■34 ! í 1é TIS2

ME* Í»

(22

- 06 h)

Budavár megalapozó vizsgálat
Budapest I kerület KözÚÖzaj
Éjjel (22-06)

172. ábra: Közúti zajterhelés éjjel
Forrás: Fővárosi stratégiai zajtérkép 2017
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Budapest és vozáskörzete stratégiai zajtérképe alapján
Vasúti zaj - Stratégiai zajtérkép -1 kerület
Egész nap - Lden (00 - 24 h)
>w
1 I

Jelmag varázat
M Közút

VílSul
Villamos

Hl Hcv
Zaiarnyékolú fal
Vedendú e pulit

Kómyeziti ttrhclósrt
fiem irzákfroy i pulit
Iskola
Kórház
Óvoda
Erdó

I

KirülíthÉtár

Zajterhelés Lden [dB{A)J

A zajtérképet készítette:
VIBROCOMP
H- 11 IS. ep. BoziKVir UlC.l 12.
TnL +3* 1 310 T14J

Fax: »3S I 319 63á3

WWw. vibrucyi:ip.CDrrl

Budavár megalapozó vizsgálat
Budapest L kerület Vasúti zaj
Egyész nap (0-24)
173. ábra: Vasúti zajterhelés napi átlagban (2017)
Forrás: Fővárosi stratégiai zajtérkép 2017
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Összefoglalóan megállapítható, hogy a kerület zajterhelése közlekedés függő. Az átközlekedő főutak
mellett forgalomcsökkenés nem várható, de csendesebb járműpark fokozatos elterjedésével a
zajterheltség is várhatóan csökkenni fog.

1.12. /5 Sugárzásvédelem
1.12. /6 Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) adatközlése szerint az I.
kerületben radioaktív sugárzást keltő létesítmény, berendezés nincs,
azonban a tervezési terület 30 km-es körzetében az OAH hatáskörébe
tartozó
létesítményként
az
Energiatudományi
Kutatóközpont
kutatóreaktora, valamint a Budapesti Műszaki Egyetem oktatóreaktora
üzemel.Hulladékkezelés
Budapest I. kerületében ipari- üzemi tevékenység nincs, ezért hulladékkezelési szempontból a lakások,
intézmények és kereskedelmi- idegenforgalmi vállalkozások működése során keletkezett kommunális
hulladék

gyűjtése,

elszállítása

és

lerakása,

illetve

megsemmisítése

az

alapvető

feladat.

A hulladékok gyűjtését, kezelését, lerakását, megsemmisítését a 2012. évi CLXXXV. számú törvény
alapján kell végezni.
A kerületben és Budapest egész területén a kommunális hulladék rendszeres gyűjtése és elszállítása
közszolgáltatásként

a

Fővárosi

Önkormányzat

megrendelésével

a

BKM

Nonprofit

Zrt.

FKF

Hulladékgazdálkodási Divíziója által történik. A kommunális hulladékot zárt szállító járművekben a
lakóházakból hetente 3-szor szállítják el, a háztartási lomot évente kétszer szervezetten gyűjtik.
A Köztisztasági Egyesülés adatai szerint hazánkban az egy főre jutó összegyűjtött lakossági kommunális
hulladék mennyisége évente 230 kg, tehát az I. kerületben mintegy 5556,34 t.
A kerületben bevezetésre került a lakóingatlanokon belüli szelektív hulladékgyűjtés rendszere, mely az
újrahasznosítást teszi lehetővé. Ennek műszaki feltételei lakóházanként rendelkezésre állnak, külön
gyűjthető a papír, valamint a műanyag és fém, valamint az általános hulladék.
A kerületben mód van szelektív hulladékgyűjtő szigeteken (Pl. Vérmező széle), a papír, a fém, az üveg
és a műanyag elválasztott lerakására. A hulladéksziget használhatóságát rontja, hogy a lakosság nem
megfelelő kulturáltsággal veszi azokat igénybe, a hulladéksziget és környéke időnként elviselhetetlen
állapotba kerül az illegális használat okán.
A hulladékkezelés speciális feladatai kapcsolódnak a kutyatartáshoz. Az ezzel kapcsolatos utcai
hulladék gyűjtésére az Önkormányzat egyenletes területi elosztásban speciális gyűjtő edényeket
helyezett ki.

1.12. /7 Vizuális környezetterhelés
Budapest I. kerületében a környezet vizuális szennyezése kevésbé okoz problémát, mint a Főváros
egyéb kerületeiben. A közterületek tisztasága, rendezettsége, a zöldfelületek ápoltsága természetesen
mindig javítható. A Vár területén végrehajtott nagyarányú környezetfejlesztés a burkolatok, az utcakép
jelentős minőségi javulását hozta.
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A

növekvő

turistaforgalom

okozta

lökésszerű

környezethasználat,

a

hirtelen

nagy

megjelenése,

buszok

számban
a

való

szemetelés

időszakos ápolatlanságot okoz.
Állandó

vizuális szennyezésnek

tekinthető a Dózsa György téren,
a

parksávba

bemetszett

nagy

kiterjedésű, tagolatlan, fásítatlan
aszfaltos

buszparkoló,

használaton

kívül

használatban

és
egyaránt

tájsebként jelentkezik.

174. ábra: Dózsa György tér
Forrás: GoogleMaps

1.12./8

is

mely

Árvízvédelem

A kerület közvetlen a Duna mentén fekszik. A Duna 1648 fkm-nél lép a kerület területére és 1645,7
fkm-nél hagyja el a kerületet. A Duna a vízgyűjtőjéről változó mennyiségű vizet szállít, amely a folyón
árhullámok kialakulását okozza, amelyeknek mederben tartása időnként gondot okoz és a nagyobb
árhullámok a mélyebben fekvő part menti sávot el is önthetik. A víz kiterülését a kerület területén a
kiépített mederfal, alsó rakparti partfal és a természetes védelmet nyújtó magas-parti elhelyezkedés
szabályozza.
A rakparti út I. kerületi szakaszát magasabb árhullámok elöntik, de a magas parti elhelyezkedésű
beépített területet már a vízelöntés nem veszélyezteti.
A főváros területének elsőrendűnek tekinthető biztonságot a mértékadó árvízszint felett 1,3 m
biztonsági magasítással növelt védvonal nyújt. A levonuló árhullámok mértéke alapján meghatározott
mértékadó árvízszintet korábban a 11/2010 (IV.28.) KvVM rendelet 1. melléklete rögzítette, amely a
kiegészített biztonsági magasítással kialakított védvonal mentett oldalán a beépített terület védelmét
biztosította. Az elmúlt évek levonuló árhullámai azonban meghaladták a korábbi mértékadó
árvízszinteket, ezért a korábbi MÁSZ-t felülvizsgálták.
A felülvizsgálat eredményeként elfogadott új 74/2014 (XII.23.) BM rendelet alapján a Duna I. kerületi
szakaszára vonatkozó előírások a következő képen változtak (a rendeletben szereplő pontos adatokból
a megfelelő fkm-hez az értékek lineáris interpolációval kerültek rögzítésre):
BUDAPEST

FKM

MÁSZ

MÁSZ+ BIZTONSÁGI
MAGASÍTÁS

74/2014 (XII. 23.) BM rendelet

74/2014 (XII. 23.) BM rendelet

mBf

mBf

I. KERÜLET

északi közig határ

1648+000

104,239

105,539

déli közig határ

1645+700

103,816

105,106
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Az I. kerület árvízvédelme a kerület teljes szakaszán eléri a MÁSZ szintjét, azonban a biztonsági MÁSZ
+ 1,3 m szintnek csak a kerület déli szakaszán felel meg mindössze 95 méteren. A magassághiány MÁSZ
+ 1,3 m szinthez képest 0-90 cm, jellemzően 75 cm.
Ezzel a magassági biztonsággal kiegészítve a mértékadó árvízszintet, biztonságos árvízvédelmet lehet
nyújtani.
A megváltozott MÁSZ-ra vonatkozóan a védekezés felülvizsgálatára a 83/2014. (IN.14.) Kormány
rendeletben előírtaknak megfelelően a vízügyi ágazat elkészítette a nagyvízi mederkezelési tervet,
amelynek elfogadása még nem történt meg, de a kerület beépített területét, annak magas parti
elhelyezkedése miatt érdemileg nem érinti. Az elsőrendűnek tekinthető védvonal változatlanul a
villamossínek vonala. Az elsőrendű védvonal és a Duna meder közötti terület hullámtérként kezelendő,
amely nagyobb árhullámok előfordulásakor víz alá kerülhet.
A főváros területén

az

árvízvédelmi feladatokat a

Budapest

Főváros

Polgármesteri

Hivatal

megbízásával a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. látja el.
Árvízvédelmi feladatok jelentkeznek a Duna jobb parti csapadékvizeket szállító csatornák torkolati
szakaszánál, amelyekkel szállított vizek Dunába vezetését árhullámok levonulása idején árvízi átemelő
műtárgyak segítik.
Árvízvédelem keretében az árvízvédelmi műnél, annak mentett oldalán az árvízi védekezés számára 10
m-es sávot szabadon kell hagyni, amelyben semmi építmény, még átmenetileg sem helyezhető el.
Továbbá figyelembe kell venni a mentett oldalon 110 m-es fakadóvíz előfordulásával veszélyeztetett
sávot, amelyben felszín alatti építési tevékenység csak az érintett szakhatóság hozzájárulásával
végezhető. Ugyan úgy a hullámtéri oldalon 60 m-es sávon belül felszín alatti munkálatok csak nagy
gondossággal, az illetékes hatóság hozzájárulásával végezhetők.
A Duna meder széle mellett 10 m-es mederkarbantartó sávot kell szabadon hagyni.
Említeni kell az úgynevezett „villámárvíz" előfordulásának a lehetőségét is, amely nem klasszikus árvízi
esemény, szélsőséges csapadékesemény kapcsán fordulhat elő. A BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság elkészíttetett egy országos térképet, amely alapján a I. kerület a „villámárvíz"
előfordulási eseményre a „magas" kockázatú területen fekszik. Ez ellen a csapadékvíz elvezetés gondos
megoldásával lehet védekezni.
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1.13 Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést befolyásoló vagy
korlátozó tényezők)
1.13./1

Építésföldtani korlátok

Az I. kerület túlnyomó része alkalmas a 4-5 szint, valamint a 4-5 szint feletti beépítésre, kivéve a Vár
alatti lejtőket, ahol a beépítés a meredek lejtők miatt gazdaságtalan.

bpmg40_epítes_alkalmassag
Építés öíkelmasség

Beépítésre 4-5 színt felett is alkalmas
J

Beéoitésre 4-5 szintig a.kalmas

|

Beépítésre alka Tiatlsn, gazdaságtalan

|

Felszínmozgásos terület

| Hulladékkal feltöltött terület
Merecek lejtő 'szilére <őzetekr'él 35c, plasztikus
| és szemcsés üiecéke< eseté'' ' 53 nagyobb
lejtőszög/, merede< falu völgy
| Mocsár, bek:zes terület
| TooPsz^tes beépítésre gazeaságta a*’'
] Vegyes anyagga feltöltött terület
3 Árterüíet
Élővíz hatssterü:ete, kis teherbírású
1 <épződ'né''yekbŐI felépült terület magas
helyzetű /Q-1,5m/ talajvízzel

'

asyéb

175. ábra: Budapest építés-alkalmassági térképe (részlet)
Forrás: Magyar Állami Földtani Intézet

Alábányászott területek, barlangok és pincék üregei
Az I. kerületet alábányászott, illetve jelentősebb alápincézett területek a Várhegy területét érintik.
A kerület barlangjai és pincéi a
Várhegy

alatt,

hévforrások

részben

működésének

eredményeként, részben emberi
bányászati

tevékenység

eredményeként jöttek létre.
A

Várhegy

fejlesztése,

a

beépítések átalakítása, esetleges
bővítése esetén

a

pincerendszer,

mint

korlátozó
védett

barlang

adottság,
természeti

építés
egyben
érték

kötelezően figyelembe veendő.

176. ábra: A Budai Várbarlang rendszer ismert járatai, üregei
Forrás: DINPI
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Csúszás és süllyedésveszélyes területek
Az I. kerületet területén a 2021-től hatályos TSZT szerint a MÁFI adatszolgáltatásai alapján, (valamint
a KÉSZ 2/B. melléklete szerint) csúszásveszélyes terület található a Várhegy és a Naphegy körül (162.
ábra).

Földrengés-veszélyeztetett területek

Magyarország földrengésveszélyeztetettsége

Horizonlális gyorsulás értékeit 50 évre.
10% meghaladást valószínűség melled
(1/475 év gyakort&ág) az alapközeten. m/s' egységben

177. ábra: A horizontális gyorsulás valószínűség eloszlása Magyarországon
Forrás: MÁFI
Magyarország földrengés veszélyeztetettségi térképét elemezve belátható, hogy Budapest és ezen
belül az I. kerület közepes veszélyeztetettségi kategóriában van.

1.13./2

Vízrajzi veszélyeztetettség

Az I. kerület területét magába foglaló átfogó megyei és országos területrendezési tervek alapján,
valamint a Közép-Duna völgyi Vízügyi Igazgatóság előzetes tájékoztatója szerint a kerületet érinti
nagyvízi meder, így árvízi elöntés előfordulhat, vannak mélyebben fekvő településrészei is, amelyen
időnként a víz is megállhat.

Árvízveszélyes területek
A

vízügyi

ágazat

a

nagyvízi

mederrel

való

érintettségére

tekintettel,

a

kerületet

árvízzel

veszélyeztetettként tart nyilván. A nagyvízi meder területe nagyobb árhullámok levonulásakor víz alá
kerülhet.
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A szélsőséges csapadékesemények hatására előforduló „árvízi" elöntés „villám-árvíz" a vízelvezető
rendszer megfelelő kiépítésével, fokozottabb karbantartásával, a szélsőséges csapadékesemények
elvezetésére történő alkalmassá tételével kizárható.

Belvízveszélyes területek
A belvíz-veszélyeztetettséget a felszínt elérő, vagy terepszintet meghaladó talajvíz állás okoz.
A belvízveszélyes területekről átfogó felmérést a Pálfai féle belvíz-veszélyeztetettségi térkép rögzít.
A veszélyeztetettség mértéke alapján az érintettséget négy veszélyeztetettségi kategóriába sorolták,
az alig veszélyeztetett, a mérsékelten veszélyeztetett, a közepesen veszélyeztetett és az erősen
veszélyeztetett kategóriákba, amelyből a területrendezési eszközökben csak a közepesen és erősen
veszélyeztetett területeket jelölik. Ilyen veszélyeztetett terület az I. kerületben nincs.

Mélyfekvésű területek
A kerületben mély fekvésű területrészei, a topográfiai adottságok mellett a természet alakította
mélyvonalak mentén alakultak ki. Ezen mélyfekvésű területeken, ha annak geológiai adottsága miatt
kellő szikkasztó képességgel nem rendelkezik, vagy közel a talajvízszint a mély fekvésű területen
összegyűlő csapadékvíz rövidebb hosszabb ideig megállhat. A mély fekvésű területen, ha rövidebbhosszabb ideig megmarad a víz, az még nem minősül belvízzel veszélyeztetett területnek, mivel mély
fekvésű terület megfelelő vízrendezésével a vízállásossága kezelhető.
A mély fekvésű területről a vízelvezetést a csapadékvíz elvezetés rendezésének keretében kell
megoldani, hogy indokolatlanul ne alakuljon ki vízállásos terület.
A mély fekvésű területet viszont célszerű a felszíni- és csapadékvíz gyűjtésben igénybe venni.
A vízelvezetés rendszerében víz visszatartásban a mély fekvésű terület szerepet tölthet be, kisebb
földmunkával lehet víztározóként, záportározóként hasznosítani.

Árvíz és belvízvédelem
A kerület területe a vízügyi ágazat nyilvántartása szerint árvízi elöntéssel veszélyeztetett, belvízzel
veszélyeztetett területet viszont nem tartanak nyilván. A szükséges védelemről a katasztrófavédelmi
terv ad erre megfelelő utasítást.
A kerületben is az előforduló vízelöntések, vízállások döntő hányada, nem árvízi, vagy belvízi
eseményként

jelentkezik,

hanem

a

vízelvezető

hálózat

kialakításának

hiányából,

vagy

karbantartásának a hiányából származik. Ezeknek az elöntéseknek a kezelése önkormányzati feladat,
a szélsőséges csapadékesemény következtében keletkező helyi vízkár elhárítása „árvízi" esemény a
helyi katasztrófavédelem feladata.
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Jelmagyarázat:
Elsőrendű védvonal (partfal) 10 m-es árvíz védekezési sávval
Fakadóvízzel veszélyezetett terület (110m)
Mélyépítés csak külön engedéllyel végezhető (60m)
ÁRVÍZVÉDELEM

178. ábra: Árvízvédelem
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztésű ábra
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1.13./3

Egyéb

Kedvezőtlen morfológiai adottságok (lejtés, falszakadás)
A

MÁFI

nyilvántartása

szerint

csúszásveszélyes terület a Várhegy és a
Naphegy meredek lejtőjű területe.

179. ábra: Csúszásveszélyes, karsztos és talajszennyezés
veszélyeztetés
Forrás: Budapest TSZT 2021

Mélységi, magassági korlátozások
Az I. kerületet mélységi és magassági korlátozások nem érintik.

Tevékenységből adódó korlátozások

180. ábra: Kiemelt fontosságú honvédelmi terület
Forrás: FSZKT

181. ábra: korlátozott használatú dunai partszakaszok
Forrás: FSZKT
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Kiemelt

fontosságú

honvédelmi

terület

a

Hajózásbiztonsági

okból

korlátozott

Várban a Hadtörténeti Múzeum és Hadtörténeti

használatúak, tiltott területűek az I. kerület dunai

Intézet épülete.

partszakaszainak egyes részei.

1.14 Ásványi nyersanyag lelőhely
Budapest I. kerületében nyilvántartott ásványanyag lelőhely nem található.

1.15 Városi klíma
Budapest az északi szélesség 47,5°-án helyezkedik el, a tengerektől távol, ezért az éghajlata mérsékelt,
kontinentális.
A napsütéses órák száma évente 2000 óra körül változik, a borult napok aránya évente 50%.
Az uralkodó szélirány észak-észak nyugati, a légnyomás éves átlaga 750 mm, a levegő hőmérsékletének
éves átlaga 11-12° C, a nyári átlagos 22°C hőhullámok idején 38-40°C-ra is ideiglenesen felszökhet.

210°

210°

20-5°

<550 mm
550-575
575 ~ 600
600-625

19-5-200'
200-20-5'
20-5-2H

210°-21-5'

625-650
>650 mm
38. ábra. Évi csapadékeloszlás (Dr. Bacsó Nándor ábrája)

33. ábra. Júliusi hőmérsékleteloszlás (Dr. Bacsó Nándor ábrája)

182. ábra: Júliusi átlaghőmérséklet Bacsó Nándor nyomán
Forrás: Budapest természeti földrajza 1959
A júliusi

hőmérséklet eloszlás térképén jól

látható, hogy a kerület alacsonyabban fekvő

183. ábra: Csapadékeloszlás Bacsó Nándor nyomán
Forrás: Budapest természeti földrajza 1959
Az

éves

csapadékeloszlás

adatai

szerint

a

kerületben az átlagos éves csapadékmennyiség

részei (Krisztinaváros, Tabán, Viziváros) nyáron

600 mm körül van, de a száraz évek egyre

majdnem a legmagasabb fővárosi hőmérsékleti

gyakoribbak.

sávban van,

portartalom növekedése miatt károsan hat.

helyzete

míg a Várhegy és a

valamivel

kedvezőbb.

Naphegy
Ennek

A

száraz,

Ez

a

levegő

minőségére

csapadékmentes

a

vegetációs

jelentősége a globális felmelegedés hatására

hónapokban

jelentkező hőhullámok területi eloszlása miatt is

zöldfelületek öntözésének. Ennek kedvező mezo

jelentős.

és mikroklimatikus hatása van, egyben segíti a

kiemelt

jelentősége

növényállomány fenntartását.
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A

2021-ben

elkészült

Budapest

Környezeti

Állapotértékelése

alapján

Budapest

átlagos

évi

csapadékösszege 516 mm, amelyen belül két esős (májusjúnius és november-december), és két
szárazabb időszak (február-március és szeptember-október) váltja egymást.
A relatív napfénytartam maximuma júliusra és augusztusra (59%), a minimuma decemberre (21%) esik.
A nappal hosszának és a felhőzetnek az összjátéka júliusban adja a legtöbb (282 óra), míg decemberben
a legkevesebb (55 óra) napos órát. A napsütéses órák évi száma Budapest belterületén, az 1981-2010es időszak átlagát tekintve 2010 óra, míg a magyarországi nagyvárosokban az átlagos évi napsütéses
órák száma a 1981-2010-es időszakban 2002 óra volt.
Budapesten két helyi szélrendszerrel kell számolni. Az egyik a városi hőszigettel összefüggő városi
cirkuláció, ami akkor figyelhető meg leginkább, amikor a belváros és a külterületek közötti hőmérséklet
különbség számottevő. A másik eleme a fővárosi cirkulációs rendszernek a Budai-hegységhez
kapcsolódó hegy-völgyi szél. Ez nappal a völgy felől, éjszaka viszont a hegy felől fúj. Ez a helyi
levegőáramlás is csak akkor érvényesül, mikor fronthatás nem érvényesül.
A budapesti térség uralkodó széliránya az északnyugati (kb. 24%) az 1981-2010-es normál időszak
alapján. Ezt követi jelentőségben a nyugati (kb. 23%) és az északkeleti (12%) szélirány. A délies és a
keleties szelek részaránya alacsony (egyenként 7-8%). A szélcsendes időszakok aránya mintegy 2%). Az
északnyugati szélirány túlsúlya máshol is igen gyakori a Kárpát-medencében, ezért nem a két fent
említett helyi szélrendszer eredménye; nem budapesti sajátosság.
A városi klíma kialakulásának egyik legjelentősebb oka a városi hősziget-hatás, illetve hősziget-jelenség
kialakulása. A hőmérsékletet a sugárzási viszonyok, a felszín tulajdonságai és a légkörzés folyamatai
együttesen alakítják ki. A sűrűn beépített területek hőmérséklete több fokkal magasabb a jelentős
zöldfelületekkel rendelkező külső területeken mérhető értéknél. Az ELTE Meteorológiai Tanszékének
adatai alapján a városi hősziget a főváros pesti oldalán a legjelentősebb. Európai viszonylatban a
budapesti hősziget intenzitása ugyanakkor közepesnek számít.
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2. HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK
2.1 A vizsgált tényezők elemzése, értékelése
2.1. /1

A kerület funkcionális és területi kapcsolatai

Az I. kerületnek a belső zóna részeként nincs közvetlen kapcsolata a Budapesten kívüli szomszédos
településekkel, csak közvetve, a határoló és a közbenső kerületeken keresztül. Közigazgatási
szempontból szomszédos a II., XI., XII., kerületekkel és a Duna bal partján fekvő V. kerülettel, melynek
területét a hajdani városfal határolta.
A belső zóna e térségeinek kialakulása, épületállományának kora, műszaki állapota, a lakásállomány
felszereltsége, a népesség, népsűrűség, sőt, e kerületek (elsősorban: az V., VI., VII. kerületek) területi
nagysága is sok hasonlóságot, azonos problémakört mutat. Dominánsabb feladat ezekben a
kerületekben az értékmegőrző rehabilitáció, az elavult infrastrukturális ellátás (közműhálózatok,
útburkolatok) fejlesztése, a lakónépesség megtartó képességének növelése, a jobb életminőség
megteremtése. A közlekedési rendszerek a belső zónában csak csekély mértékben, vagy egyáltalán
nem fejleszthetők. A különböző helyeken kialakuló ellehetetlenülő közúti közlekedési helyzet javítása
csak a térségen áthaladó forgalom elkerülő utakra szervezésével és a területen kívüli beavatkozásokkal
érhető el, melyek legtöbb esetben csak a környező kerületek kárára lennének végrehajthatóak.

2.1. /2

A település társadalma

Budapest I. kerület a főváros kerületei közül a kis népességszámúak közé tartozik. Kis területe miatt
azonban a népsűrűség a fővárosi átlag több mint kétszerese. A lakónépességszám az 1970-es években
érte

el

maximumát

(~46.000

fő),

a

nagy

volumenű

vidéki

betelepülés

eredményeként.

Az 1980-as évektől a lakosságszám egy-két évet leszámítva csökkent. Az utóbbi két évtized első felében
(2001-2011 között) kismértékű csökkenés volt tapasztalható, 2011-2018 között viszont alacsony szintű
növekedés. Ennek oka a gazdasági válság utáni felélénkülés, a részben átalakuló gazdaságszerkezet és
a vidéki megélhetés nehézségeinek együttes hatása. Az alacsony születésszám azonban kerületben is
érezteti hatását, az elöregedést és a természetes fogyást a bevándorlás ellensúlyozni csak részben
tudja. A budapesti átlaghoz képest a I. kerületben magasabb a 64-x évesek aránya, a lakónépesség 3132%-a a 2011-es népszámlálási adatok szerint. Az öregségi mutató ennek megfelelően magas, de 2005től javuló tendenciát mutat. A népszámlálás során magyar mellett legtöbben németnek, orosznak,
románnak, szlováknak és romának vallották magukat.
Az I. kerületben a budapesti és az országos átlagnál is magasabb az érettségizettek és a diplomások
aránya. A 25 évesnél idősebb lakosság több mint fele rendelkezett 2011-ben felsőfokú képesítéssel.
A munkanélküliek aránya és a foglalkoztatottak aránya kedvező adatokat mutat a budapesti átlaghoz
képest. A családszerkezetben a gyermekes családok vannak többségben, azonban ezek fele csak
egyszülős, ami nagyobb fokú veszélyeztetettséget jelent a szociális problémák megjelenésére.
A lakásállomány magas presztízzsel bír, részben védett, bár funkcionálisan nem minden kerületrészben
kihasznált (pl. Vár). Kiemelkedő értéket képviselnek a zöldfelületek, természeti adottságok, amelyek
az életminőség magas szintjéhez is hozzájárulnak. A kerületben a KSH adatai alapján szegregátum nem
található.
A helyi érték az erős lokálpatriotizmus, a hagyományőrzés, az élénk kulturális élet, valamint a turizmus.
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2.1. /3

A település humán infrastruktúrája

A humán infrastruktúra legfontosabb elemei jelen vannak az I. kerületben, a közszolgáltatások
hozzájárulnak a helyi lakosok ellátásához. A feladatok ellátását nagyobbrészt az Önkormányzat
biztosítja, kisebb részben pedig civil szervezetek szerződéses formában.
A kerület alapellátási és járóbeteg-szakellátási szinten is biztosít egészségügyi ellátást. Az alapellátás
felnőtt háziorvosi, gyermek háziorvosi, felnőtt és gyermek sürgősségi és ügyeleti, valamint éjszakai és
munkaszüneti ügyeleti, felnőtt és gyermek fogászati ellátást jelent. Működik a védőnői szolgálat és az
iskolák

ifjúsági

orvosi

ellátása.

A járóbeteg-ellátás a

szomszédos XII.

kerületi

Maros

utcai

rendelőintézethez tartozik. Kardiológiai és belgyógyászati-diabetológiai ellátást biztosít a Szent Ferenc
Kórház. 2018-ban megnyílt a Városmajor utcai háziorvosi ügyeleti rendelő, mely az I. és a XII. kerület
betegeit fogadja. A védőnői szolgálatot 5 védőnő látja el. A gyermek- és iskolafogászati ellátást az Attila
úti, a felnőtt fogorvosi ellátást a Roham utcai rendelő látja el, számos magánrendelő mellett.
Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a megfelelő szintű szociális ellátásra. A gyermekjóléti és
részben a szociális ellátásokat a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ látja el,
ugyanakkor az önkormányzat kezelésében jelenleg nincs tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést
biztosító intézmény. A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal (a továbbiakban: MMSz) kötött szerződés
keretében az önkormányzat biztosít nappali melegedőhelyeket, utcai szociális munkalehetőséget,
szenvedélybetegek közösségi ellátását célzó programokat. A hajléktalanok ellátását a MMSz Utcai
Gondozó Szolgálata végzi. A gyermekjóléti szolgáltatást a Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde,
illetve a Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat együttesen látja el.
A kerület humán közszolgáltatást ellátó oktatási intézményei megfelelő számban és megfelelő
színvonallal látják el feladatukat. A Brunszvik Teréz Budavári Óvodák intézménye a kerületi óvodák
fenntartója önkormányzati tulajdonban van, és együttműködik számos kulturális intézménnyel, mely
az óvodai nevelés minőségét emeli.
Az általános (3db) és középiskolák (7 db) a Klebelsberg Központ működtetésében állnak. Működik
Pedagógia Szakszolgálat is. Az állami intézmények mellett egyházi és alapítványi iskolák is jelen vannak
a kerületben.

2.1. /4

A település gazdasága

A kerület gazdasági súlyát Budapest egésze, illetve a kerület Budapesten belüli elhelyezkedése is
meghatározza. A kerületben a kisvállalkozások aránya igen magas (>90% feletti), többségük a tercierkvaterner szektorban dolgozik, az ipari és agárszektor jelentősége elenyésző.
idegenforgalomban,
kommunikáció

és

ingatlanszektorban,
oktatásban

működő

Kiemelkedő az

szakmai és tudományos tevékenységben,
vállalkozások

meghatározzák a történelmi jelentőségű építmények,

száma.

A

kerület

melyek egész

információ

építészeti

arculatát

Budapest szempontjából

nemzetközi jelentőséggel bírnak. A kulturális és művészeti intézmények, múzeumok, galériák a
szállásadás mellett az idegenforgalom másik pillérét jelentik. A turisztikai kínálat és annak fejlesztése
ezért fokozatos, elkerülhetetlen feladat.
Az idegenforgalmi adottságokban rejlő gazdasági potenciál bár vitathatatlanul a Kerület gazdaságának
erőssége, ugyanakkor a turizmus növekvő - és a Kerület egyes pontjain koncentráltan megjelenő mértéke veszélyezteti a polgárváros miliőjét, háttérbe szoríthatja a Várnegyed lakófunkcióját.
Ugyancsak erre visszavezethető probléma, hogy a területen viszonylag gyenge a lakosságot kiszolgáló
kiskereskedelmi ellátottság.
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A fekvésből adódó előnyök (M1-M7 autópálya, vasúti összeköttetés, metró stb.), a magas ingatlanárak,
illetve a befektetésre alkalmas helyek alacsony száma a magas presztízsű vállalkozások elterjedésének
kedvez.
A Kerület költségvetése stabil, a kiadások és a bevételek egyensúlyban vannak, és az Önkormányzat
jelentős tartalékokkal rendelkezik az európai uniós pályázatok önerejének biztosításához. Elmondható
tehát, hogy az iparűzési és egyéb adóbevételek valamint a lakás és helységgazdálkodásból származó
bevételek segítségével az Önkormányzat biztosítani tudja az egyenletes gazdasági fejlődéshez
szükséges intézményi hátteret.

2.1. /5

Az önkormányzat gazdálkodása,
intézményrendszere

a településfejlesztés eszköz-

és

A Budavári Önkormányzat gazdálkodását a kiegyensúlyozottság, átláthatóság, hatékonyság és
takarékosság jellemzi. A kötelezően ellátandó feladatok mellett magas szinten biztosít szociális ellátást,
mely a kerület lakosságának életszínvonalbeli emeléséhez hozzájárul. Az önkormányzat költségvetése
stabil, a kiadások nem haladják meg a bevételeket, a kerület sikeresen szerepelt az elmúlt évek
pályázati lehetőségein. Az önkormányzat saját fejlesztései között szerepel közlekedést, a közterek
fejlesztését, zöldfelületek, játszóterek, sportpályák rendezését, intézmények energetikai fejlesztését
célzó tervek szerepelnek. Emellett számos hazai, valamint a Norvég Alap által finanszírozott beruházás
megvalósulása várható. Az önkormányzat által működtetett hivatal szervezeti egységei és a közöttük
lévő kooperáció hozzájárul a területfejlesztés sikeres megvalósításához, a helyes önkormányzati
döntések meghozatalához.

2.1. /6

A táji és természeti adottságok vizsgálata

A Budai Vár és közvetlen környezete eredeti természeti adottságait, táji jellegzetességeit a város
fejlődése során részben elvesztette, részben átalakulva megőrizte. A mai kerület egykori természeti
természet közeli elemei (hegytetők, domboldalak, rétek, erdők, szőlők) a településfejlődés során az
épített környezetet harmonikusan övező és tagoló, sok elemből álló komplex zöldfelületi rendszerré
formálódtak. A kerület arculati értékét, élhetőségét az eredeti természeti környezetből szerves
fejlődés során kialakult parkok, fasorok, kertek hálózata nagymértékben meghatározza.

2.1. /7

Zöldfelületi rendszer vizsgálata

Budapest I. kerületének zöldfelületi ellátottságának mértékét a zöldfelületeket igénybe vevő, használó
lakosok száma, a rendelkezésre álló zöldterületek mérete, felszereltsége, térbeli elhelyezkedése,
megközelíthetősége határozza meg. A kerület lakos száma 2011-ben 24158 fő volt.
A számottevő, az ellátottságot nagymértékben befolyásoló zöldterületek-zöldfelületek a közparkok és
a közkertek összterülete 51,05 ha.
Területi megoszlás szerint a következő: Gellérthegy városi közpark kerületi része:16,16 ha, Vérmező
közpark 10,7 ha, Tabán közpark 9,282 ha, Horváth kert - Döbrentei tér közkert 3,07 ha, Várkertek
együtt 11,84 ha. A kerületben a közkertek- közparkok összterülete 51,05 ha.
Az egy főre jutó közkert-közpark terület az I. kerületben 21,11 m2, mely fővárosi összehasonlításban
kiemelkedően magas.
Az ellátottságot befolyásolja az egyes zöldfelületek és a lakóterületek közötti távolság és gyaloglási idő,
mely a napi-heti használatot segíti, vagy gátolja.
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A kerületben a zöldterületek és lakóterületek egymástól mérhető távolsága alapján az ellátottság
kedvező, mert átlagosan 0 és 100 méter közötti, de rosszabb esetekben is 300 méternél kevesebb.

2.1. /8

Az épített környezet

A kerület városszerkezete túlnyomó részt kialakult, de a kerület nyugati térsége (Krisztinaváros - Déli
pályaudvar és térsége) még jelentős változások előtt áll.
A kerületben a lakó területhasználat dominál, ezen belül közel azonos arányban a nagyvárosias és a
kisvárosias

területek.

A

kerületben

a

lakóterületek

mellett

meghatározóak

a

vegyes

területfelhasználású területek, amelyek elsősorban a Víziváros, a Budai Várnegyed és a várlejtők
területén találhatóak. A kerület különleges beépítésre szánt területei közül

kiemelkedőek a

gyógyfürdők területei, amelyek a Tabán városrész területén találhatóak (Rác fürdő, Rudas gyógyfürdő).
A lakóterületek zöme kialakult és beépült, minimális a be nem épített lakóterület területi kiterjedése
(Gellérthegy, Bérc utcától északra). Alulhasznosított területekkel a kerület nem bővelkedik. A
kerületben elszórtan találhatunk alulhasznosított (pl.: Budavári Sport- és Szabadidőközpont) vagy
használaton kívüli területeket (pl.: Fő utcai foghíjtelek - egykori Budai Takarékpénztár), kivéve a
jelentős méretű fejlesztésre alkalmas, alulhasznosított vasúti területekkel rendelkező Déli pályaudvar
teljes területét.
A kerület ingatlanjaira vonatkozó építési paraméterek vizsgálatából megállapítható, hogy a fennálló
beépítési jellemzők a KVSZ - ben megállapított építési jogokkal összhangban vannak, a beépítés KVSZ
- ben meghatározott paramétereit az ingatlanok beépítési jellemzői nem lépik át.
A kerület egészéről elmondható, hogy - a TSZT 2015 és FRSZ szerinti, a kerületre vonatkozó tervezett
területfelhasználási egységeket és a ténylegesen meglévő területfelhasználást, annak léptékét
(beépítési intenzitás, funkciók köre) tekintve is - a legtöbb területfelhasználási egység - kizárólag a
főváros által biztosított településrendezési adottságok figyelembevételével - jelentős beépítési
tartalékkal rendelkezik (Déli pályaudvar és környezete, Víziváros, Budai vár).
A kerület a főváros történelmi városközpontja, ennek köszönhetően európai és világviszonylatban is
jelentős turisztikai és idegenforgalmi jelentőséggel bír. A területén található több száz műemlék, helyi
védelem alatt álló épület, építmény és természeti érték, valamint a világörökség részét képző Budai
Vár kiemelt értékmegőrző szemléletű kezelést igényel.

2.1. /9

Közlekedés

A kerületen áthaladó fontos hálózati kapcsolattal rendelkező közúti nyomvonalakon jelentős

gépjárműforgalom jelenik meg. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy e terhelés hosszú távon
nem csökkenthető új infrastrukturális elemek kialakításával, csak a gépjárműhasználat mérséklésével,
illetve az adott út kategóriájának, funkciójának módosításával. Sajnos mindkét opció túlmutat a
kerületi lehetőségein, emiatt érdemes felkészülni a meglévő gépjárműforgalom állandósulására, sőt
további növekedésére. Ezt támasztja alá a kerületben és a fővárosban is egyre több gépjárművet
helyeznek forgalomba. Kerületi infrastrukturális fejlesztésként leginkább a leromlott burkolatú utcák
felújítása jelenik meg igényként.
Az I. kerület közösségi közlekedéssel való ellátottsága és szolgáltatási színvonala kiváló, számos
közlekedési mód feltárja a területet, és biztosít kiváló eljutási lehetőségeket a kerületen belül, illetve
az

egész

főváros

területén.

A

megállóhelyek

egy

jelentős

része

viszont

nem

tekinthető

akadálymentesnek. A Vár és a Citadella közösségi közlekedéssel való megközelítése nehézkes, illetve a
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Vár esetén a turistabuszok komoly problémaforrást jelentenek. A Déli pályaudvar tekintetében több
negatívum is megemlítendő: a személyforgalom számára biztosított szolgáltatási színvonal alacsony,
illetve nagy értékes területeket foglalnak el a mára részben funkcióját vesztett vasúti iparvágányok és
egyéb létesítmények.
A kerületi közlekedési rendszer egyik neuralgikus pontja a biztonságos és kényelmes kerékpáros

közlekedés feltételeinek megteremtése, amely kapcsán az alábbi akadályok merülnek fel:
•

Több olyan útvonal található a kerületben, ami a gépjárműforgalom mértéke és
sebessége miatt nem kerékpárosbarát, de nincs egyéb kerékpárforgalmi létesítmény
(pl. Széchenyi Lánchíd, Alagút, Mészáros utca, Márvány utca, Hegyalja út, Erzsébet
híd).

•

A népszerű és forgalmas kerékpáros útvonalak kapacitása, illetve állapota helyenként
ellehetetleníti a biztonságos kerékpározást, különösen a gyalogosoktól el nem
választott létesítmények esetén (pl. Bem rakpart egy szakasza).

•

A földrajzi adottságok miatt számos útvonal kerékpárral nehezen vagy egyáltalán nem
közlekedhető, emiatt bizonyos területek (pl. Vár) kerékpáros megközelíthetősége
gyenge.

•

A kerület néhány útszakasza nem minősül kerékpározásra alkalmasnak a leromlott
útburkolat miatt (pl. Vár térkő és kiskockakő burkolatú utcák).

•

A forgalomvonzó pontoknál (iskoláknál, kereskedelmi és igazgatási intézményeknél
stb.) nincs, vagy nincs kellő számú a követelményeknek megfelelő kerékpártárolási
lehetőség.

•

Komoly konfliktusforrást jelent általánosságban, hogy a kerékpárra elsősorban nem
járműként tekintenek a közlekedők, városfejlesztők és üzemeltetők egy része.
Az egységesnek tekinthető szakmai állásfoglalás szerint pedig a kerékpár közlekedési
eszköz,

amelynek elsősorban

az

úton

a helye,

nem

a

gyalogosok mellett.

Természetesen ennek részben ellentmond, hogy számos kerékpárosnak - pl. gyerek és
kezdő kerékpárosoknak - nincs meg a kellő rutinja, tudása és magabiztossága a
forgalomban történő közlekedéshez.
A kerület központi elhelyezkedése, az úthálózatának jellege és az attraktív útvonalak miatt a gyalogos

közlekedés is komoly hangsúllyal szerepel a kerület közlekedési rendszerében. Sajnos e közlekedési
móddal kapcsolatosan is több problémakör definiálható:
•

A főváros jelentős részén, így az I. kerületben is a közlekedési területek nagy részaránya
a gépjármű-közlekedésre van fenntartva. Egy átlagos kerületi utca szélességének kb.
45%-át a forgalmi sávok, 35%-át parkolóhelyek foglalják el, míg a gyalogosok számára
kb. 30% felület marad, amelynek tényleges használati szélessége 1-3 m-re tehető. Ezen
arányok igazak a nagy gyalogos forgalmat vonzó frekventált helyeken is - mint pl. a
Vár -, ahol emiatt gyakran alakul ki zsúfoltság, csökkenő komfortérzet. Természetesen
a képet árnyalják a csak gyalogosan elérhető közösségi terek és sétányok.

•

A kerület gyalogjárdáinak egy kis részének a burkolata leromlott, emiatt nem
biztosítható

rajta

gyalogátkelőhelyek

az

akadálymentes

közlekedés.

akadálymentességének,

illetve

Ugyancsak
nappali

problémás
és

a

éjszakai

észlelhetőségének kérdésköre.
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•

A Duna és a kerület közötti kapcsolat gyengének tekinthető. Az alsó rakpart komoly
elválasztó hatással bír, ugyanis négy gyalogátkelőhelyen lehet csak megközelíteni a
Duna-partot, ahol nincs mód a vízpart menti lehetőségek kihasználására.

•

A földrajzi adottságok miatt több terület gyalogos megközelítése nehézkes (Vár,
Citadella, Naphegy), amelyen sokat segít a meglévő közösségi közlekedési rendszer,
illetve a Vár területén működő liftek.

A kerületi parkolási helyzet alapvetően meghatározza a közlekedési rendszer állapotát, szoros
befolyással van ezáltal a közlekedési módválasztásra, és a lakosság elégedettségére is. A meglévő
parkolási viszonyokkal kapcsolatosan az alábbi megállapítások tehetőek:
•

A kerület parkolóterületei egy átlagos nap jelentősebb részében telítettek. Problémát
a megjelenő nagyszámú parkolási igény okozza, amely túlmutat a rendelkezésre álló
kapacitásokon. A helyzet kezelése az igények csökkentésével, vagy a férőhelyek
növelésével lehetséges. A parkolási igények csökkentése kerületi szinten két alapvető
irány mutatkozik: a kerületbe gépjárművel érkezők számának csökkentése, illetve a
kerületi lakosok gépjárműtárolásának szabályozása.

•

A kerületben jelenleg működő parkolási díjfizetési rendszer az egyik legdrágább a
fővárosban, ha az óradíjakat vesszük figyelembe. A Vár nagy része védett övezetbe
tartozik, ahol a parkolási lehetőségek is korlátosak.

•

A kerületi lakosok számára a lakásonként két parkolási engedély igényelhető, amelyből
a második engedély már fizetős a jármű környezetvédelmi besorolásától és parkolási
helyétől függően. A kerület lakásszámából kiindulva maximálisan ez 34 ezer db
parkolási engedélyt jelent, míg a kerületben összesen 5500 férőhely áll rendelkezésre
(2018-ban az önkormányzat 8279 db parkolási engedélyt adott ki a teljes kerületre
vonatkozóan).

•

A parkolóhelyek jelenleg is jelentős értékes területet foglalnak a közterületekből
különösen

a

központi

helyszíneken

(pl.

Vár).

Az

elmúlt

időszakban

voltak

kezdeményezések a felszíni parkolások részben átterelésére a mélygarázsokba,
parkolóházakba.
•

2.1./10
A

A magánterületen megoldott gépjárműtárolás a kerületben sajnos nem jellemző.

Közművek és elektronikus hírközlés

kerületben

élők

életkörülményeit,

a

kerület

környezeti

állapotát

a

közmű-infrastruktúra

kiépítettsége alapvetően befolyásolja. A komfortos életvitel feltétele a kedvező közmű-ellátottság,
a vezetékes közüzemű közművek rendelkezésre állása. A főváros több kerületét érintő nagy-lakótelep
építési-program elkerülte az I. kerületet, így a lakótelep építéséhez kapcsolódó nagy léptékű
közműfejlesztése is a 60-as, 70-es években elmaradt. A kerület közműfejlesztése kisebb léptékben, de
folyamatosan zajlott, így ma már szinte teljes ellátottsággal rendelkezésre áll a kiépített hálózati
rendszerén keresztül a villamosenergia ellátás, vezetékes vízellátás, a közcsatornás szennyvízelvezetés
és a termikus energiaellátásra a Várban és környékén a távhő (a lakásállomány 10 %-a) ellátására,
illetve a földgázellátás, valamint a csapadékvíz elvezetés is.
A statisztikák alapján a kerületben élők 91 %-a összkomfortos, 9 %-a komfortos életkörülmények között
él. Komfort nélküli lakás elméletileg előfordulhat, de nem a közmű közterületi rendelkezésre állásának
hiányából fakadóan.
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A kedvező közműellátottság rendelkezésre állása bár a lakosság igényesebb közmű infrastruktúra
ellátását szolgálja, hozzájárul a kerület környezeti állapotának a védelméhez is. A kerület területét
érinti az Erzsébet híd lábánál üzemelő hévízforrások belső, külső védőterülete és a hidrogeológiai „A"
és „B" övezete, továbbá a kerület egyes részeit az országos felszín alatti vízminőség védelmi övezet
területe, valamint a 27/2004 (XII.25) KvVM rendelet szerint a kerület területe fokozottan érzékeny
felszín alatti vizek és kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen fekszik. Ezek a
vízbázis védelmet

szolgáló

korlátozó

illetve

komfortos

adottságok a

szennyvízelvezetésére szigorú

elvárásokat

terhelnek.
Az

összkomfortos,

termikus

energiaellátást

biztosító

vezetékes

távhő

és

földgázellátottság, a kerület környezeti állapotának alakításában, a levegő tisztaságának biztosításában
is nagyon fontos szerepet tölt be. A nagyon kedvező vezetékes energiahordozó kiépítettség lehetővé
tette, hogy a levegőt erősebben terhelő hagyományos szilárd tüzelőanyag kiváltását meg lehessen
oldani.
Meg kell azonban említeni, hogy az utóbbi években a közel stagnáló távhőfogyasztók mellett,
a gázfogyasztók száma és gázfogyasztása is nagyjából 4,5 %-kal csökkent, ami részben magyarázható
egyszerű

takarékossággal,

illetve

korszerűsítéssel

(fűtés-korszerűsítéssel,

szigetelés-javítással,

megújuló energiahordozó alkalmazásával), de magyarázható a családok gazdasági nehézségeinek
növekedésével. Részben a gazdasági nehézségek hatására egyre többen használnak újra hagyományos
nem vezetékes energiahordozót is, ahol a műszaki feltételek biztosítottak egymás mellett használnak
földgázt és hagyományos nem vezetékes energiahordozót, kandallók, cserépkályhák alkalmazásával a
cirko-tüzelés, vagy konvektoros hőellátás mellett. A nem vezetékes energiahordozók alkalmazásának
növekedése kedvezőtlen légköri viszonyoknál rontják a környezeti állapotokat.
Vizsgálva a háztartások villamosenergia fogyasztási adatait megállapítható, hogy az elmúlt tíz évben a
villamosenergia fogyasztás 16 %-kal

nőtt, ami arra utal, hogy egyre több lakásban üzemel

klímaberendezés.
A kerületben élők életkörülményeinek, a kerület környezeti állapotának alakításában a közművek
elhelyezésének is meghatározó szerepe van. A föld feletti hálózatok szerencsére a kerület egyre
nagyobb részén felszín alá kerültek áthelyezésre, így a föld feletti tereket, egyrészt közvetlenül,
a megjelenésük esztétikai hatásával, másrészt helyfoglalásukkal nem rontják a kerület arculatát,
és

korlátozzák

az

területgazdálkodás

igényes

közterület

lehetőségét,

az

alakítását

utcafásítás

és

a

közterületekkel

(napfényhatást

csökkentő,

történő

racionális

árnyékoló

hatás)

kialakításának lehetővé tételével.
A kerületben a várban kialakított folyókákat kivéve zárt csatornás csapadékvíz elvezetést építettek ki.
A jelentkező szélsőségesebb csapadék események során a rendelkezésre álló vízelvezető rendszerben
esetenként visszatorlasztás jelentkezhet, de alapvetően a hálózat el tudja látni a funkcióját.
A vízelvezetés távlati problémája, hogy a kerület városrészeiben a vízelvezetés jellemzően egyesített
rendszerű csatornahálózattal megoldott. A szélsőséges csapadékesemények elvezetésére az egyesített
rendszerű vízelvezetési megoldás nem kedvező, így legalább távlati célkitűzésként - ahol erre
lehetőség nyílik - annak elválasztottá tételét célszerű lenne tervbe venni. Az elválasztott rendszerrel
tehermentesíthetnék a főgyűjtő hálózati rendszerét, a tisztító telepet is és felkészülhetne a kerület a
várható szélsőséges csapadékesemények elvezetésére.
A kerületen zárt csatornaként halad keresztül az Ördög-árok, ami az Erzsébet híd lábánál torkollik a
Dunába.
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A kerület keleti szélén végighalad a Duna, amelyen levonuló árhullámok a parti sávjában elöntéseket
okoznak. A kerület magas parti elhelyezkedésű beépített területeit a levonuló árhullámok már nem
érintik, így a kerület beépítését árvízi elöntés nem veszélyezteti. Az árhullámok gondot csak a
csapadékvizeket szállító vízfolyások torkolatánál okoznak, ami miatt nagyobb árhullámok idején árvízi
átemelő műtárgyakkal lehet csak a dunai bevezetést biztosítani.
A környezeti állapot alakításában jelentős szerepet tölthetne be az utak-közterek látványát
meghatározó közvilágítás. A kerület túlnyomó részén a közvilágításra már önálló lámpatesteket
helyeztek el, de ma már ezek egy része is avult műszaki állapotú.
A kerületben úgy a vezetékes, mint a vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatás kiépítésre
került és az igényeket ellátja. Az elektronikus hírközlési hálózat a kerületben jellemzően földalatti
elhelyezéssel üzemel.
A helyzetfeltárás készítésekor a közműellátás mértékének és módjának részletes vizsgálata elkészült.
Megállapításra

került,

szennyvízelvezetés,

hogy

valamint

a
a

villamosenergia,
vezetékes

a

termikus

vezetékes

vízellátás,

energiaellátás

(távhő

a
és

közcsatornás
földgázellátás)

kiépítettsége a beépített, illetve a beépítésre szánt területen kedvező kiépítettséggel, így a mennyiségi
igények kielégítésére rendelkezésre állnak. Az ellátottság mértékét érintően a felszíni vízrendezés
területén vannak hiányok, amelynél még fejlesztési igények várhatóak.
A közműigények mennyiségi kielégítése mellett, a közműfektetés módját érintően még fejlesztési
feladatok szükségesek. Ezeken a területeken jellemző föld felett üzemelő villamosenergia és vezetékes
elektronikus hírközlési elosztóhálózatok jelentős helyfoglalásukkal környezeti terhelést okoznak,
amelynek a felszámolása hosszabb távú célként figyelembe veendő.
A közműveket érintően a feltáró vizsgálatok készítése során meghatározó szempontként jelentkezett,
hogy az ismert és prognosztizált közműveket is érintő változásokhoz, a fenntarthatóság javítására,
illetve

a

klímaváltozás

kompenzálására

miként tud

a jelenleg

üzemelő

közműinfrastruktúra

alkalmazkodni.
A világban jelentkező klímaváltozás évek óta tapasztalható változásokat hozott a hazai időjárásban is.
A kerületben élők számára az élhetőséget szolgáló elvárt életkörülményeket a változó környezeti és
klimatikus hatások mellett is biztosítani kell, amely egyre igényesebb infrastruktúra ellátással, ezen
belül közműellátással elégíthető ki. A közműellátás vonatkozásában így már nemcsak mennyiségi
elvárások vannak, hanem minőségi ellátási színvonalával szemben is vannak elvárások.
A klímaváltozás okozta szélsőséges időjárás, a

nagyobb csapadékesemények és az általános

felmelegedés előfordulása mellett is az élhetőség fenntartása a közműellátással szemben új igényeket
támaszt.
Változnak a csapadék viszonyok, rövid idő alatt nagy intenzitású záporok veszélyeztetik az épített
környezetet és a természeti környezetet csak úgy, mint a mezőgazdasági hasznosítású földterületeket,
erdőterületeket.
A

kerület

jelentős

hányadán

ma

még

egyesített

rendszerű

vízelvezetés

a

szélsőséges

csapadékesemények elszállítására nem felel meg, ezért hosszabb távon nehezen tartható fenn, így
legalább távlati tervezésben az egyesített rendszerű vízelvezetés elválasztott rendszerűvé történő
átépítésének kérdésével foglalkozni kell.
A kerületben kialakult, illetve kialakított vízelvezető rendszerek a nagy záporok zavarmentes
levezetését nem tudják maradéktalanul biztosítani. A megfelelő vízelvezetés kialakításának hiánya az
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épített környezetben elöntés veszélyeztetést, komoly eróziót okoz az utaknál, a beépített és a be nem
épített területeken.
A befogadó csatornákba lökésszerűen érkező csapadékvizek elvezetése nehézségeket, időnként
elöntéseket okoz. Ennek elkerülésére a vízelvezető rendszert fel kell készíteni a nagyobb intenzitású
záporok fogadására. Fejleszteni kell a vízelvezetés hálózati rendszerét és növelni kell a víz-visszatartás
lehetőségét.
A klímaváltozás okozta hatás, hogy számítani kell arra, hogy a csapadékesemények hiánya is
megjelenhet, amely nagy szárazságokat hoz, hatására a talajvízszint süllyedése jelentkezik, ennek
kezelésére a víz-visszatartás lehetőségére is fel kell készülni.
A klímaváltozás okozta felmelegedés kezelése jelentős energiaellátási fejlesztést fog igényelni.
A várható felmelegedés, az enyhébb, rövidebb téli időjárás a téli fűtési szezont ugyan kedvezőbbé teszi,
de a nyári túlmelegedés elleni klímavédelem műszaki-gépészeti eszközökkel történő biztosítása
elkerülhetetlen

lesz.

Amikor

az

átlagos

napi

középhőmérséklet

14

egymást

követő

napon

meghaladhatja a 25o-ot, azt épületgépészeti beavatkozás nélkül már nem lehet elviselni.
A klímaváltozás kompenzálásához szükséges gépészeti berendezések energiaellátásához szükséges
többlet igények a fenntartási költségeket növelnék. Ezért megoldást kell keresni - a komfortszint
csökkentése

nélkül

-

az

energiaellátás

költségterheinek

a

mérséklésére,

amely

a

fejlődés

fenntarthatóságát segítené elő.
Az üzemeltetés költségigénye csökkenthető, a fenntarthatóság javítható optimálisabb energiahordozó
szerkezet kialakításával, a hagyományos vezetékes és nem vezetékes energiahordozók mellé a
megújuló

energiahordozók

nagyobb

részarányú

bevonásával.

A

megújuló

energiahordozó

hasznosításához szükséges beruházás ugyan költségigényes, de üzemeltetési költsége a hagyományos
energiahordozókhoz (hálózati gáz, hálózati villamosenergia és távhő) képest minimális.
A megújuló energiahordozók hasznosításának hatékonyságát az optimális kihasználtságával lehet
elérni. Alkalmazásra a kerületben elsődlegesen a napenergia vehető igénybe, napkollektoroknapelemek alkalmazásával, továbbá a föld és a levegő energiája hasznosítható.
Meg kell említeni, hogy a kerület arculatát befolyásolja a kiépített közvilágítás, amely a kerület kevésbé
beépített városrészeiben jellemzően csak a minimálisan előírt közlekedésbiztonságot szolgálja. A
vagyonvédelem, az arculatalakítás és a társadalmi közérzet javítására is a közvilágítás mennyiségi és
minőségi fejlesztése szükséges.

2.1./11

Környezetvédelem, katasztrófavédelem, városi klíma

Budapest I. kerületének környezeti adottságai, zöldfelületi ellátottsága budapesti átlagot tekintve
kiemelkedően jó.
Ennek a helyzetnek a kialakulását az tette lehetővé, hogy az urbanizáció során a kerület eredeti
természeti értékei fokozatos, lassú, szerves átalakulást követően fejlődtek komplex zöldterületi
rendszerré, illetve épültek be minőségi épített környezetté. A kerület kis területe és térbeli pozíciója
miatt szerencsésen kimaradt az iparosításból, mentesülve annak összes környezet és városkép
romboló hatásától.
A kerület szerencsésen élvezi a belvárosi helyzet előnyeit és a ma még elfogadható nagyvárosi
környezeti állapot még tolerálható hátrányait.
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A kedvező környezeti állapotot leginkább a növekvő motorizáció következtében fokozódó közúti
közlekedés keltette zaj és a levegőminőség fokozatos romlása veszélyezteti. Ezeknek a tényezőknek az
igazán

hatásos kedvező befolyásolása csak kerületen túlmutató, összvárosi

beavatkozásokkal

történhet.
A kerület kiemelkedően értékes természeti adottságait (természetvédelmi területek, források,
barlangok, zöldfelületek, épített környezet) a jelenlegi szabályozási rendszer kellőképpen védi.
A szabályok betartása mellett nem kell természetkárosítással, környezetrombolással a közeljövőben
számolni. A kedvező helyzetet egyedül a túlfejlesztés, a természeti és urbanizációs értékek és
lehetőségek túlhasználata veszélyeztetheti.

2.2 Helyzetértékelés az európai unió tematikus céljaihoz kapcsolódóan
Fontos szempont minden fejlesztési dokumentum esetében, hogy a
tervezett célok megvalósításához milyen - elsősorban - pénzügyi eszközök
állnak rendelkezésre. A 2014-2020-as időszakban várhatóan az uniós
kohéziós források is fontosak lehetnek kerület fejlesztése szempontjából,
ezért a helyzetelemzés eredményei az európai elvárások szem előtt
tartásával kerül értékelésre.
Az Európa 2020 - José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnökének
megfogalmazása

szerint a

következő évtizedre szóló

európai

növekedési stratégia:

uniós

184. ábra: Az EU országai
Forrás: BTFK

„Célunk, hogy változó világunkban az EU gazdasága intelligens, fenntartható és inkluzív legyen. E
három, egymást kölcsönösen erősítő prioritás azt hivatott elősegíteni, hogy az Unióban és a
tagállamokban magas legyen a foglalkoztatottság és a termelékenység, és erősödjön a társadalmi
kohézió. Az EU öt nagyszabású célt tűzött ki maga elé a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a
társadalmi befogadás és az éghajlat/energiapolitika területén, melyeket 2020-ig kíván megvalósítani.
Mindegyik tagállam

saját

nemzeti

célokat fogadott el

az

megvalósítását konkrét uniós és tagállami intézkedések segítik."
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EU TEMATIKUS CÉL SORSZÁMA

KAPCSOLÓDÓ FOLYAMAT AZ I. KERÜLETBEN

•

Feltételezhetően alacsony szintű KKVinnovációs potenciál, valamint kevés
számú innovatív nagyvállalat - inkább a vidéki térségekre jellemzői
érvényesek a kerületbe, szemben a fővárosi átlagos jellemzőkkel.

1. A kutatás, a technológiai

•

Kutatóhelyek, egyetemek nem találhatók a kerületben.

fejlesztés és az innováció

•

A kerületben műszaki jellegű kutatás-fejlesztési tevékenység nem

megerősítése

jellemző. A vári múzeumok, könyvtárak a humán kutatások bázisát
jelentik.

•

hiánya.

2. Az IKT-khoz való hozzáférés
elősegítése és e technológiák
használatának és minőségének

Önkormányzati térinformatikai és adatállomány kezelési alkalmazások

•

Elavult hivatali hardware-állomány.

•

Kedvezőtlen

társadalmi

feltételezhetően

fokozása

mutatók

alacsonyabb

miatt

szintű

a

digitális

fővárosi

átlagnál

kompetenciák

és

eszközellátottság a lakosság körében.
•

A kerület gazdasági arculatát a kkv szektor (azon belül is elsősorban a
mikrovállalkozások) határozzák meg. Már a 2007-2013-as programozási
időszakban ezek a szervezetek pályáztak és nyertek legnagyobb arányban.

•

Az Önkormányzatnak nem célja a bérleti díjak díjának folyamatos emelése
(legfeljebb inflációval történő korrigálása). Az önkormányzat ezzel tud

versenyképességének fokozása

hozzájárulni

a

kkv

szektor

(éttermek,

kávézók,

boltok

stb.)

versenyképességének fokozásához.

•

Kerületben

található

intézményeinek

energetikai

korszerűsítésre,

•

Az Önkormányzat elkötelezett az energiahatékonyság növelésére, és

megújuló energiaforrások alkalmazása.
minden lehetőséget megragad pályázati források megszerzésére. Az
energiahatékonyság növelése cél mind a kerület tulajdonában lévő
lakásállomány,

4. Az alacsony szén-dioxid
kibocsátásra való áttérés
támogatása minden ágazatban

mind

pedig

az

önkormányzat

által fenntartott

intézményekre.
•

A város külsőbb kerületeiben tervezett közúthálózat fejlesztések mentesítő
hatása csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást.

•

CO mentes vagy vegyes üzemű közlekedési eszközök és infrastruktúra
preferálása.

•

Táv- és tömbfűtés elterjesztése,

alacsony emissziójú technológiák

kizárólagos engedélyezése.•
•
5. Az éghajlatváltozáshoz való

Zöldfelületek megőrzésére törekvés, a hősziget hatás korlátozása és a
klímaváltozás lassítása érdekében.

alkalmazkodás, valamint a
kockázatok megelőzésének és
kezelésének elősegítése
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•
6. Környezetvédelem és az

Hulladékkezelés fejlesztése, szelektív gyűjtés alkalmazása a teljes
kerületben.

erőforrások hatékonyságának
elősegítése
7. A fenntartható közlekedés

•

A kerékpárút hálózat célirányos fejlesztése, a gyalogos konfliktusok

•

A menetrendszerű vízi közlekedés kikötőinél jobb átszállókapcsolat

mérséklése.

elősegítése és a
kulcsfontosságú hálózati

biztosítása indokolt.

infrastruktúrák előtti
akadályok elhárítása

•

Foglalkoztatási kapacitás erősödése: egyre több helyi lakos képes a
kerületben elhelyezkedni, így egyre kevesebben kényszerülnek ingázásra.

•

Az

Önkormányzat,

mint

közfoglalkoztató

jelenik

8. A foglalkoztatás és a

közfoglalkoztatásban.

munkavállalói mobilitás

közfoglalkoztatottakat vissza segítse a munka világába.

ösztönzése

•

Ennek

közvetett

célja,

meg
hogy

a
a

Az Önkormányzat, mint intézményfenntartó (bölcsődék, óvodák) tud
hozzájárulni a mobilitás ösztönzéséhez (kisgyermekes családanyák
munkába állásához).

9. A társadalmi befogadás

•

legkedvezőtlenebb szociális helyzetű társadalmi csoportokhoz tartoznak,

előmozdítása és a szegénység

de elszegényedésük valós társadalmi kockázatot jelent.

elleni küzdelem
10. Beruházás az oktatásba,

A kerületben lehatárolt veszélyeztetett lakótömbökben élők nem a

•

A kerületben több, országosan is jó teljesítménnyel rendelkező középiskola
található, ahol jelentős számban nem kerületi lakosok is tanulnak.

készségekbe és az egész életen
át tartó tanulásba
11. Az intézményi kapacitások
és a közigazgatás
hatékonyságának fokozása

•

A szociális és egészségügyi ellátás intézményi infrastruktúrájának
megnövekedett igénybevétele elsősorban a kerületben élő idős népesség
nagyobb arányából adódik.
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2.3 Swot analízis
A SWOT elemzéseknek számos módszertana létezik, jelen esetben az Európai Unió által alkalmazott
módszertant vettük figyelembe, amely a SWOT elemeit belső és külső tényezőkre osztja fel az alábbiak
szerint:

Pozitív dolgok egy helyzetről, vagy tevékenységről, ami jól működik, és lehet rá

Erősségek - Belső' tényezó'k

befolyása Budavárnak.
Olyan dolgok, amik nem jól működnek, de lehet rá befolyásunk, hogy Budavár

Gyengeségek - Belső tényezők

megváltoztassa.
Olyan adottságok, amelyeket a kerület egyértelműen nem tud befolyásolni, de

Lehetőségek - Külső tényezők

rájuk építve kihasználhatja az erősségeit.
Olyan korlátok, amelyeket az I. kerület nem tud befolyásolni, és kockázatot

Veszélyek - Külső tényezők

jelentenek.

SWOT / TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK
ERŐSSÉGEK
•

•

GYENGESÉGEK

Központi fekvésű terület, ebből adódó kedvező

•

Gyenge

együttműködés

a

szomszédos

hálózati közlekedési kapcsolatokkal;

kerületekkel, melyhez hozzájárul a vasúti terület

Országos és nemzetközi szinten is erős turisztikai

átjárhatatlansága;

szerepkör;
•

Történetileg kialakult központi szerepkörök ezen belül az I. kerület városközponti és kiemelt
budai körúti helyszíneinek szerepe jelentős;

LEHETŐSÉGEK
•

•

Erősödő idegenforgalmi tendenciák miatt a

•

Központi elhelyezkedése miatt a szomszédos

Duna-part kihasználtsága javulhat;

területek fejlesztési elképzelései súlyozottan

A szomszédos kerületekkel való együttműködés

érinthetik a kerületet;

erősítésével
•

VESZÉLYEK

javulhat

a

kerületek

közötti

•

A

nemzetközi

munkamegosztás;

csökkenésével

Térségi együttműködéssel a dunai hajózás

csökkenhet;

szerepe növekedhet;

turizmus

a

turisztikai
kerület

túlzott

érdeklődés

gazdasági

térnyerése

a

ereje

•

A

Budai

•

A központi, adminisztratív funkciók révén a

Várnegyedben;
Budai Várnegyed elérhetősége, nyilvánossága
csökken.
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SWOT / FEJLESZTÉSI ÉS RENDEZÉSI KÖRNYEZET, ILLESZKEDÉS
ERŐSSÉGEK
•

•

GYENGESÉGEK

A fejlesztési dokumentumok kiemelt szerepet

•

A

kerületi

koncepcióba

biztosítanak a kerület központi térségeinek;

célkitűzésekből

nem

A TSZT és az FRSZ 2015 által meghatározott

felülvizsgálatra

szoruló

szabad

fejlesztési

potenciálról

a

kerület

foglalt

főbb

valósult

meg,

akcióterületek

és

fejlesztési célkitűzések;

rugalmasan, mérlegelve saját szabályozásában

•

Az új területfelhasználási rendszerből adódó

rendelkezhet;

fejlesztési lehetőségek (TSZT és FRSZ 2015), a

•

Egységes szerkezetű, egész kerületet lefedő

beépítési

•

Jelentős

településrendezési eszközök;
számú

A

hatályos

KÉSZ

területrészek

az

szintre

történő

jelentős túlépítést eredményezhet;
•

korlátozza

túlépítését,

kerületi

mérlegelés nélküli leképezése és használata

megvalósult fejlesztés

akcióterületeken belül;
•

sűrűség

az

egyes

A jelentős fejlesztési potenciállal rendelkező,
értékes

besűrűsödését,

építészeti

területeken

támogatja a lakások méretének és komfortjának

eltérő

karakterrel

rendelkező

karakterű

fejlesztések

megjelenése;

növekedését;
LEHETŐSÉGEK
•

VESZÉLYEK

A magasabb szintűfejlesztési tervekben előtérbe

•

Kormányzati fejlesztési prioritásainak változása;

kerül a Duna menti és a Világörökségi területek
fejlesztése;
•

A DÉSZ készülő szabályozása kedvező kereteket
biztosít a dunaparti területek fejlesztéséhez;

•

A kerület arculatát jelentősen meghatározó
kiemelt kormányberuházások;

SWOT / TÁRSADALOM
ERŐSSÉGEK
•

GYENGESÉGEK

Erős lokálpatriotizmus, ami a történelmi múltból

•

és a hagyományőrzésből fakad;
•

Az idősödés folyamatának kibontakozása és
előrehaladott szintje a helyi lakosság körében;

Helyi népesség legnagyobb részének magasabb

•

az iskolai végzettsége, kedvezőbb a munkaerő

A budapesti átlaghoz képest nagyobb arányú a
népességfogyás mértéke.

piaci pozíciója és jobb a jövedelmi szintje a
fővárosi átlagnál;
•

Nagy értékű, részben védett, magas presztízzsel
rendelkező lakásállomány.

LEHETŐSÉGEK

•

VESZÉLYEK

Helyi civil szervezetek széleskörű bevonása a

•

kerület kulturális és sportéletének szervezésébe
az
•

identitástudat

további

erősödését

Élhető

lakókörnyezet

egyensúlyának

megbomlása a turizmus növekvő mértéke miatt;
•

A humán közszolgáltatások

nem megfelelő

eredményezheti;

mértékben alkalmazkodnak a helyi népesség

Az utóbbi években pozitívvá váló vándorlási

korszerkezetéhez.

egyenleg a jövőben eredményezheti, hogy a
kerület migrációs célponttá váljon.

248

BUDAVÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.

HELYEZETELEMZŐ ÉS -ÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK

SWOT / GAZDASÁG
ERŐSSÉGEK
•

GYENGESÉGEK

Egyenletesen

növekvő

helyi

adóbevételek,

•

jobban kitettek a makrogazdasági környezet

a

2014-2020-as

programozási

változásainak;

Épített és kulturális örökségen, a műemléki
és az egyedül álló

•

a

lakosságot

kiszolgáló

Gyógyfürdőkben, gyógyturizmusban rejlő egyedi

•

A

turizmus

egyes

koncentrálódik,

Felsőfokú végzettségűek magas aránya (a 25

építészetileg értékes területek (pl. Kapisztrán

éves és idősebb népességnek több mint 55%-a

tér) kimaradnak a főbb turisztikai útvonalakból;
•

míg

kerületrészekre

lehetőségek intenzívebb kihasználása;

más

turisztikailag

/

Külföldi gazdasági társaságok jelenléte elmarad

Önkormányzati lakóingatlanok magas aránya

mind az országos, mint pedig a budapesti

(8,65%), amely folyamatos bevételi forrásokat

átlagtól;
•

A kerület költségvetése stabil, a kiadások és a

Sűrű

beépítettség,

a

befektetők

számára

rendelkezésre álló üres telkek száma elenyésző;

bevételek egyensúlyban vannak, és jelentős

•

Várnegyedben

kisbolt, posta) hiányos;

jelent az Önkormányzat számára;
•

A

kiskereskedelmi és szolgáltatási ellátottság (pl.

városképi

rendelkezik egyetemi vagy főiskolai oklevéllel).
•

szerkezetét

jelenthetik

látványon alapuló turizmusfejlesztés;

•

gazdasági

mikrovállalkozások határozzák meg, amelyek

környezeten
•

Kerület

amelyek a helyi gazdaság fejlesztésének alapjait
időszakban;
•

A

•

Régi,

részben

tartalékokkal rendelkezik az európai uniós

épületállomány,

pályázatok önerejének biztosításához;

lakóingatlanok

A nagyfokú beépítettség (befektetésre alkalmas

elavult,

felújításra

az
aránya

szoruló

összkomfortos
(66%)

elmarad

a

budapesti átlagtól;

üres telkek hiánya) állandóságot biztosít, gátat

•

A barlang és pincerendszer kihasználatlansága;

szabhat a gazdasági szereplők nem kívánatos
tevékenységeinek;
•

Új munkahelyek helyben történő kialakítása is
hozzájárulhat

a

lakófunkció

háttérbe

szorulásához.
LEHETŐSÉGEK
•

VESZÉLYEK

A jogszabályváltozások miatt,

2011-től

az

•

Önkormányzat maga vetheti ki, és szedheti be az

veszélyezteti mind az Önkormányzat, mind a

idegenforgalmi adót;
•

•

vállalkozások pénzügyi stabilitását;

A Déli pályaudvar komplex fejlesztése több

•

Az

általános

pályázati

rendszer

nincsen

szereplő (állam, önkormányzatok, vállalkozások

tekintettel a műemléki környezetből (speciális

stb.) együttműködésével;

helyszínek, épületek, tulajdoni helyzetek) adódó

A Várnegyed felújítására a Magyar Állam hazai
forrásból 7,9 Mrd Ft-ot biztosít. Az alapvetően

•

Az elhúzódó pénzügyi- és gazdasági válság

nehézségekre;
•

A korábbi időszak (2007-2013) forrásbősége

településfejlesztési beruházás közvetve a Kerület

után az európai uniós források szűkössége a

gazdaságélénkítéséhez is hozzájárul;

2014-2020-as programozási időszakban;

Az energiahatékonyság növelésére a Közép

•

magyarországi régió forrásszűkössége ellenére
is

elegendő

mennyiségű

európai

uniós

pénzforrás fog rendelkezésre állni.

A polgárváros miliőjét veszélyezteti a turizmus
növekvő mértéke;

•

A gazdasági érdekcsoportok tevékenysége (pl.
ingatlanfelvásárlás
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lakófunkció háttérbeszorulását eredményezheti
a Várnegyed területén;
•

A

kevés

számú

beépítetlen

telek

kerület

arculatába nem illő gazdasági hasznosítása.

ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

•

Zöldfelületi borítottság magas aránya;

•

Rekreációs lehetőség a lakóterületek közelében;

•

Zajterhelt főútvonalak, csomópontok, jelentős

•

Ipari környezetterhelés hiánya;

•

Attraktív épített környezet;

•

Forgalomcsillapított kerületrészek;

•

Lökésszerű turisztikai terhelés;

•

Elérhető Duna-part;

•

Javítandó minőségű zöldfelület fenntartás;

átmenőforgalom;
•

Közlekedési

eredetű és fűtésből származó

levegőszennyezettség;

LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

•

Turisztikai fejlesztési lehetőségek;

•

Geológiai értékek, pincerendszer károsítása;

•

Vendéglátás

•

Parkolás környezetkárosító hatásai;

lehetőségek;

•

Túlépítés, épített környezet leromlása;

•

Minőségi lakásépítés fejlesztési lehetőségek;

•

Elhanyagoltság miatt a zöldfelületi rendszer

•

Zöldfelületi rendszer minőségi javítása;

•

Kis területekre korlátozódó forgalomcsillapítás,

szállodaipar

fejlesztési

degradálódása;

forgalomszervezés;

SWOT / ÉPÍTETT KÖRNYEZET
ERŐSSÉGEK

•

GYENGESÉGEK

Budapest

történeti

belvárosának

része

az

•

értékes városszövet és épületállomány, különös

helyeken levő lakóterületek turisztikai terhelése,

tekintettel a kiemelt építészeti és történeti

lakó

értékkel rendelkező Budai Várnegyedre;
•

Az

épített

és

táji

környezet

•

A

terület

beépítési

struktúrái

legnagyobb

zavartalan

A lakófunkció visszaszorulása;

•

Funkcióhiányos kerületrészek (Budai Várnegyed)

•

Jelentős számú alulhasznosított, sok esetben

részben kialakultnak tekinthetők, állandósági

üresen álló ingatlan (ingatlanspekuláció miatt,
Várnegyed)

Megmaradt

számos

területrész

lakóterület

•

Elégtelenek a városi terek revitalizációját célzó
intézkedések (pl. Kapisztrán tér, Szilágyi Dezső
tér, Fő utca, stb.)

A turisztikai vonzerő miatt szállodák és egyéb
•

A központi elhelyezkedésből adódóan a belső
városközponti területeken változatos, vegyes

•

területek

státusszal bír, amihez a helyi lakosság kötődik

szolgáltatások jelenléte a térségben
•

turisztikai

•

jellege
•

és

használatot okozó keveredése;

harmóniája,

kiegyensúlyozott egyedi városkép;
•

Funkcionális konfliktus: a forgalmas turisztikai

Kevesek, illetve nem hatékonyak a számos üres
telek hasznosítását ösztönző intézkedések

•

Feltáratlan a Budai Várnegyed pincerendszere,

funkciók, kimagasló szolgáltatási színvonal;

hiányoznak annak hasznosítására vonatkozó

Fürdők,

elképzelések

gyógyturizmus

objektumai jelentős

vonzerőt jelentenek.
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A védett elemek száma magas, a kerület

A bérlakások alacsony száma, az ebből is fakadó

területének mintegy 2/3-a Világörökségi terület

lakásgazdálkodási nehézségek

A védett elemek jelentős része önkormányzati

Kevesek a vári lakóterületek és a turizmus nem

tulajdonú;

optimális ellátását javító intézkedések

A budai várban számos a felújított műemlék

Kevés az erőfeszítés információs súlyú területek
(pl. mint a Clark Adám tár) kialakítására
Hiányoznak vonzó tematikus utcák (pl. Várfok
utca kulturális funkciókkal) alacsony számának,
illetve hiányának megszüntetésére

LEHETŐSÉGEK

•

Különböző,

VESZÉLYEK

magas szinten

védett örökségi

•

Az értékvédelem rendszere, a többszintű védelmi

•

A többszintű értékvédelmi kategóriákkal védett

területek. (Világörökségi, műemléki, fővárosi

kategóriák sokszor áttekinthetetlenek.

helyi szint területre és objektumra vonatkozó
védelme)
•

A

turisztikai

eredményeként

objektumok megújításához nem rendelődnek
érdeklődés
a

növekedésének

fürdőélet

megfelelő

színvonala

ellenérdekeltek

emelkedhet, új fejlesztéseket generálhat;
•

A támogatásokkal vonzóvá tehető az épített
Közterületek - utcák,

közterek,

a

így

a

tulajdonosok

minőségi

megújításban,

megőrzésben.
•

értékek felújítása és funkcióváltó hasznosítása
•

források,

A gazdasági tendenciák romlásával csökkenhet
az értékvédelemre fordítható fejlesztési keret;

lépcsők -

gyalogosbarát rekonstrukciója

•

Értékőrző személet megszűnése.

•

Barnamezős
elmaradása

területen
erodálja

a

beavatkozás

a környező területek

presztízsét (Déli pályaudvar). A MÁV nem él a
hatályos szabályozás által biztosított fejlesztési,
felülépítési lehetőségekkel
•

A munkahelyi területek kiszorulása a Budai
Várnegyed területéről

•

A

hajléktalanok

problémájának

megoldatlansága gátolja a közterületi állapotok
rendezését
•

A kerületnek nincs ráhatása a Budai Várnegyed
fejlesztését

meghatározó

kormányzati

döntésekbe
•

Kórházépületek hasznosítatlanok

•

Rossz

állékonyságú,

életveszélyes

várfalak

megerősítése elhúzódik, javítás csak részben
valósult meg
•

Fejlesztések, funkcióváltás során

gazdasági

célok és nem lakossági igények érvényesülnek

SWOT / KÖZLEKEDÉS
ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK
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•

Remek közlekedési kapcsolatok (nemzetközitől a

•

fővárosi szintig);
Jól kiépült közúti hálózat;

•

Megfelelő lefedettségű és szolgáltatási szinttel

•

működő

nagy

átszállóhelyek

Nem

teljesen

akadálymentes közösségi és

gyalogos közlekedés;

rendelkező közösségi közlekedés;
Jól

megjelenő

gépjárműforgalom;

•

•

Főútvonalakon

•
a különböző

Megfelelő

gyalogos

tájékoztató

rendszer

hiánya;

közlekedési módok között;

•

Nem kerékpárosbarát közúthálózat;

•

Nagyszámú gyalogos sétány;

•

Hiányos kerékpárforgalmi főhálózat;

•

Működő

kölcsönzési

•

Kevés

Hálózattá összeállt kerékpárforgalmi főhálózat;

•

Gépjárműközpontú infrastruktúrafejlesztés;

•

Telített parkolási rendszer;

közösségi

kerékpár

rendszer;
•

Smart mobilitási eszközök alkalmazása

•

Déli

pályaudvar szolgáltatási
a

feleslegessé

•

szintjének

vált

Erősödő gépjárműforgalom további közlekedési,
élhetőségi és egészségügyi problémákat okoz;

területek

felszabadítása;

•

megfelelő

VESZÉLYEK

•

•

követelményeknek

kerékpártároló;

LEHETŐSÉGEK

emelése,

a

•

Közúti balesetek számának további romlása;

•

Parkolóhelyek számának növekedése tovább

Budai Vár behajtási és parkolási lehetőségek

növeli a kerületben megjelenő gépjárművek

rendezése;

számát;

Gyalogos felületek minőségi és mennyiségi

•

fejlesztése;

A turizmus növekedése egyre kiélezi a helyiek és
a turisták közötti közlekedési konfliktust;

•

Duna-parti kapcsolatok erősítése;

•

Citadella megközelítésének javítása;

•

A

közösségi

csökkenése

•

Hiányzó kerékpáros kapcsolatok kiépítése;

•

Parkolási igények és felszíni parkolóhelyek

közlekedés

a

közlekedés

utasszámának
módok

közötti

versenyhátrány miatt;
•

csökkentése;

A növekvő közlekedési igények folyamatos
kiszolgálása miatt egyre csökken a közösségi- és
zöldterületek aránya.

SWOT / KÖZMŰVESÍTÉS
ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

•

közművek kiépítettsége;

•

gerinchálózatokon

•
rendelkezésre

álló

felszíni

vízelvezetések

hiányosságai;

kapacitások;
•

csapadékvíz,

•

elektronikus hírközlés kiépítettsége;

a

távhőrendszer

szigetüzeme

csökkenti

a

távhőszolgáltatás versenyképességét;
•

a

villamosenergia

elosztóhálózat

tartóoszlopaira szerelt lámpafejekkel megoldott
közvilágítású

területek

közvilágításának

energetikai,

mennyiségi

és

minőségi

hiányosságai;
LEHETŐSÉGEK

•

közművek

VESZÉLYEK

szabad

kapacitással

állnak

rendelkezésre;

•

megfelelő

támogatási

energiahatékonysági
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megújuló energiahordozók közül a napenergia

törekvések által generált projektek beruházás

hasznosítási lehetősége ;

gazdaságosság miatt nem indulnak el;

elektronikus hírközlési hálózatok széleskörű

megfelelő támogatás biztosítása nélkül a felszíni

szolgáltatási lehetősége;

vízrendezés, csapadékvíz elvezetés fejlesztése
nem valósítható meg;
megfelelő támogatás nélkül a klímaváltozás
hatásaira való felkészülés lehetőségét (fasor
telepítés napárnyékolásra) gátolják a felszín
felett

elvétve

még

hátramaradt

közműnyomvonalak jelenléte és helyfoglalása;

2.4 Probléma- és értéktérkép
Az épített környezet
•

A kerület jellemzően nem rendelkezik gazdasági területekkel, ennek ellenére több
olyan területet is találunk a kerületben, amelyek alulhasznosítottak. Ide tartozik a Déli
pályaudvar

és

környéke,

amely

vasúti

közlekedési

terület,

jelentős

területi

tartalékokkal és több használaton kívüli vasútüzemi épülettel rendelkezik. A nyugati
várfal mentén húzódik az egykori kastély romkertje, amelynek egy része jelenleg építési
terület. Mindezek mellett elszórtan találhatunk kisebb használaton kívüli területeket is
(Fő utcai foghíjtelek).
•

A kerületben azok a térségek, ahol a tervezett és a tényeleges területfelhasználás
között konfliktus keletkezik, elsősorban az olyan átalakuló, funkcióváltó területek,
amelyek a történelmi városfejlődés során nem tudtak asszimilálódni a környező
városszövettel. Ilyen térség a Déli pályaudvar fejlesztésre alkalmas vasúti területe,
amely fejlesztésére ugyan több évtizedre visszamenőleg is születtek tervek, azonban
kisebb-nagyobb felújításokon kívül jelentősebb változás nem történt. A pályaudvar
egyik legjelentősebb
közelsége.

A

területfelhasználási konfliktusa

a

környező lakóterületek

degradálódott környezettel és jelentős zajhatással járó

vasúti

tevékenység jelentős konfliktusforrás az ott élők számára.
•

A várfal állaga jelentősen leromlott.

Közlekedés
•

Az intenzív beépítéssel rendelkező területeken a közterületek a nappali és az éjjeli
időszakban is telítettek. A lakossági parkolás, különösen a Várnegyedben nem
megoldott.

•

A turista buszok elhelyezése és a buszfordulók végleges kialakítása megoldatlan. A
Hilton szálló alatt létesült buszforduló létesítése miatt már nem a Váron keresztül
közlekednek a turistabuszok. A Várfalakon belül 10 percet tartózkodhatnak. Átmeneti
megoldásként a Dózsa György téren (Attila út) került kialakításra autóbuszparkoló.

•

A Duna-mentén, a felső rakparton halad az EuroVelo 6 útvonal, kialakítása minden
szempontból méltatlan hálózati szerephez. A járda és a rajta kijelölt kerékpárút új
burkolatot kapott, a felújítás azonban nem orvosolta az alapvető problémákat, nem
alkalmas a kerékpáros közlekedésre.
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•

A Duna-parti forgalom elválasztó hatása érvényesül a folyó teljes kerületi szakaszán,

•

A topográfiai adottságokból adódóan számos helyváltoztatás csak gyalogosan tehető

emiatt a Duna megközelítése nehézkes, sőt gyakran veszélyes.
meg, azonban a gyalogos közlekedés útvonalai sokszor nem akadálymentesek.
•

A közterületek alulhasznosítottak, az Erzsébet híd budai hídfőjénél, a Déli pályaudvar
környezetében, továbbá a Batthyány téren, ahol a menetrendszerű hivatásforgalmi
kikötő elérése hátrányos.

Közművek
A rossz állapotú árvízvédelmi védvonal olyan nyomvonalas problémát jelöl, ami árvíz idején különösen
nagy figyelmet, illetve rövid vagy középtávon beavatkozást igényel. A kerületben a Döbrentei térnél az
árvízvédelmi kapu megszüntetése, és az Erzsébet híd és Szabadság híd között a Szent Gellért rakpart
alsó lépcsősorának teljes felújítására van szükség. További probléma nagyobb esőzéseknél, árvizeknél,
hogy az egyesített szennyvíz és csapadékvíz visszaáramlik az épületekbe.

Tájhasználat konfliktusok és problémák értékelése
Budapest I. kerületének tájszerkezete csak a domborzatot és a barlangokat tekintve őrizte meg eredeti
karakterét, természeti alapját.
Az emberi beavatkozások, a tájat átalakító urbanizációs tevékenység következtében az eredeti
természeti környezet túlnyomórészt felszámolásra került. Az egykori tájat alkotó természeti elemek
(kopár dombtetők, erdők, rétek, patakvölgy, valamint a másodlagosan kialakult mezőgazdasági
területek) az intenzív beépítés, átalakítás következtében lényegében teljesen eltűntek. A helyükön
kialakult, mesterségesen létrehozott zöldfelületek (parkok, terek, kertek, fasorok) csak áldozatos
fenntartó tevékenység, ápolás mellett töltik be ökológiai és esztétikai szerepüket, kedvező humán
ökológiai hatásukat.
A védett természeti értékként becsült, hőforrások hatására létrejött, Vár alatti barlangrendszer emberi
építési tevékenység során kibővült, természetes karakterét sok tekintetben elvesztette.
Ezért az I. kerületben minden zöldfelületi elem kiemelt védelmet érdemel. A kedvező városkép,
a vonzó turisztikai környezet és a kedvező lakókörnyezet megőrzésének érdekében mind a nagy
területi kiterjedésű, mind a mikrokörnyezeti zöldfelületi elemek minőségi fejlesztésére és kiemelt
fenntartási színvonalára van szükség. A Vár területének fejlesztése során a barlangrendszer
megóvására kiemelt figyelmet kell fordítani.

Zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái
A zöldfelületi rendszer az I. kerületben lényegében minden fontos zöldfelületi elemet tartalmaz és
kedvező a zöldfelületek térbeli eloszlása is.
Problémát elsősorban a karbantartási színvonal magas szinten tartása és egyes zöldfelületek
lökésszerű, az idegenforgalmi terhelés miatti túlhasználása, fokozott terhelése jelent. A helyzetet
nehezíti, hogy a zöldfelületek fenntartásának felelőssége megoszlik a Főváros, a kerület, illetve a
Várpalota épületegyüttesét és azok zöldfelületeit üzemeltető szervezet között. Így nehéz egységes
szemléletet érvényesíteni, egységes minőségi szempontokat betartani, gazdálkodni.
A globális felmelegedés következtében egyre inkább jelentkező nyári hősziget hatást megsínylik a
kerület közhasználatú zöldfelületei is. A károk ellensúlyozására egyre nagyobb szükség van a tavasztól
őszig

tartó

rendszeres

öntözésre.

Ennek

költségei
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kigazdálkodhatók.

Szükség

lenne

a

zöldfelület

fenntartásban

alternatív

öntözővíz

források

felhasználására (pl. tárolt csapadékvíz, szürkevíz, fúrt kutas talajvíz).
A változó meteorológiai feltételek nehezítik a fasori fák fenntartását is, a kiszáradás és egyes újabb
kártevők és kórokozók elterjedése miatt. Ezért a fasori fák gyökérzete részére jobb átszellőzést és jobb
vízellátást lehetővé tevő megnövelt szabad felületű fahelyek kialakítása lenne szükséges.

Fennálló környezeti konfliktusok és problémák
Budapest I. kerületének környezeti állapota fővárosi összehasonlításban kedvezőnek tekinthető.
A környezeti állapotot károsan befolyásoló tényezők közül legjelentősebbek a közlekedés és a
kommunális fűtés hatásai. A közúti közlekedés az átmenő forgalmat hordozó utak mellett csúcsidőben
határérték feletti terhelést kelt az érintett épülethomlokzatokon.
A főbb közlekedési csomópontokban a kipufogógázokból kialakuló emisszió is, elsősorban kedvezőtlen
meteorológiai feltételek között, határérték feletti légszennyezést okoz. A közlekedési eredetű terhelés
csökkentésének lehetőségei korlátozottak. Az útfelületek és közlekedési pályák javításán túl a
járműállomány folyamatos átalakulása, a kevésbé szennyező típusok terjedése lassú javulással fog
járni. A forgalomcsökkentés, forgalomtól elzárt területek kijelölésének lehetőségét a kerület már
kihasználta, ilyen irányú látványos átalakításra már nincs mód.
A kommunális fűtésből eredő levegőszennyezés mértéke a korszerű fűtésmódok terjedésével, és az
épületek szigetelésével csökkenthető.
A zöldfelület használat és közterület használat általános problémája a kutyatartásból fakadó
konfliktusok kezelése. A kerületben a kutyaszemetesek használata elterjedt, azok igénybe vétele az
elmúlt években javuló tendenciájú.
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SZEL KALMAN TER

ti
:■ ♦ A
#

víp

tóv

DÉLI PÁLYAUDVAR

PROBLÉMA- ES ERTEKTERKEP
Nagymértékű gépjárműforgalom

Használaton kívüli terület (foghíjtelek)

Hiányzó vagy nem megfelelő kerékpáros létesítmény

Nemzetközi szintű közlekedési kapcsolatok

Alsórakpart erős elválasztó hatása

Országos és regionális szintű közlekedési kapcsolatok

Magas autóbusz-parkolási igény

Kiemelt közösségi közlekedési csomópont

Alulhasznosított, funkcióváltó terület

185. ábra: Probléma- és Értéktérkép (közlekedés, épített környezet)
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztésű ábra
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söíiyiiE

|o

1 Elsőrendű védvonal (partfal) 10 m-es árvíz védekezési sávval
I Fakedévlzzel veszélyezetett tertilet (110rr)
Mélyépítés csak külön engedéllyel végezhető (60m)

Országos vízmlnSség-védelml terütet övezete
Hldrogeoléglal védőidom "A" zónája felszíni vetület (előzetesen meghatározott)
Hldrogeolégial védötertllet 'S' zóná|a (előzetesen meghatározott)

Ivűvtz főgeríncvezeték védőtávolsággal
|

8

1 Vlzműküt

| a
| O'

l /j) | Átemelő, szaghatásvédelml területtel

Gáznyomáscsőkkentő
1132 kV-OS villamosenergia földkábel

I ^ l Alállomás

186. ábra: Probléma- és Értéktérkép (korlátozó közműadottságok)
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztésű ábra
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Közút
Vasút
Villamos
^■i Hév
Zajárnyékoló fal
Védendő épület
Környezeti terhelésre
nem érzékeny épület
Iskola

Kórház
__ Óvoda
Erdő

3

Kerülethatár

Közúti forglomtól védett övezetek
ös&zefűggö területei

r;r; t ;

□

Vasútvonalak védőtávolsága
Mikrohullámú összeköttetés magassági
korlátozás 30 m felett
Gyorsvasúti vonal térszín alatti
szakaszának védelmi zónája
Tervezett távhő kooperációs gerincvezeték
Hajózásbiztonsági szempontból tiltott terület

Zajterhelés Lden - 63 [dB(A)]

Árvízvédelmi fővédvonal
Nagyvizi meder

0<
5<

<=

0

<= 5
<=

10

Védelmi és korlátozási területek
környezeti konfliktusok

10<
Potenciálisan talajazennyezett terület

187. ábra: Probléma- és Értéktérkép (védelmi és korlátozó területek, környezeti konfliktusok)
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztésű ábra
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Batthyány tér

Európa liget

Szilágyi Degyő tér

Szentháromság tér

Vérmező
Dísz tér
Vár keleti kert
Vár nyugati kert
Vár keleti kert

Vár-kert bazár
Vár déli kert

Jelmagyarázat
Közpark - köztér
Vár zöldfelületei
Dlszkertek
Jelentős zőldfelillettel rendelkező lakóterület
Sportpályák
Városképi jelentőségű terek
Fontosabb fasorok

I. kerület zöldfelületi rendszere
és rekreációs területek

Játszóterek

188. ábra: Probléma- és Értéktérkép (zöldfelületi rendszer, rekreációs területek)
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztésű ábra
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2.5 Fejlesztési kihívások, elképzelések
A kerület funkcionális és területi kapcsolatai
•

A Fővárossal és a szomszédos kerületekkel történő intenzívebb együttműködés;

•

Duna-part potenciáljának hasznosítása;

•

Makroregionális szerepkör erősítése részben a Duna térhez kapcsolódva;

•

Alulhasznosított területek fejlesztése, funkciókkal való feltöltése.

Fejlesztési és rendezési környezet, illeszkedés
•

Akcióterületek felülvizsgálata.

•

Akcióterületeken belüli projektlista kidolgozása.

•

Kerülethatárokon túlnyúló fejlesztési elképzelések összehangolása a szomszédos
kerületekkel.

•

A TSZT 2015 és FRSZ, új jogszabályi környezet és paraméterek körültekintő, épített
örökséget figyelembe vevő alkalmazása.

Társadalom
Népességmegtartást, a

budavári

életminőség fejlesztését és

a

helyi

identitástudatot növelő

fejlesztések:
•

Több generáció igényeit kielégítő - elsősorban a fiatal kisgyermekes családok számára
vonzó életfeltételeket biztosító - lakásállomány kialakítása. Nem cél a lakásszám
növelése, hanem olyan minőségi lakásállomány kialakítása, ami a nagyobb családok
számára is elegendő életteret tud biztosítani (pl. kis alapterületű önkormányzati
lakások összevonásával);

•

Különböző érdekcsoportok (pl. lakosság, turisták, gazdasági szervezetek) közötti
érdekellentétek feloldása,

egészséges

egyensúly megteremtése,

a lakófunkció

háttérbe szorulása nélkül (skanzen hatás mérséklése);
•

A közintézmények valamint a közterületek (elsősorban a Várnegyed) teljes körű
akadálymentesítése; A Várnegyed kulturális funkciójának megerősítése: a kerület a
fővárosi kulturális élet központi helyszíne legyen, az ehhez kapcsolódó, ugyanakkor a
helyi lakosoknak is szóló kulturális programkínálat bővítése;

•

A helyi identitástudatot és összetartozást erősítő programok, akciók kínálatának

•

Az infrastrukturális beavatkozásokat (zöldterületi, rekreációs és sport fejlesztések)

bővítése;
kiegészítő szabadidős és sportprogramok kínálatának bővítése.
Helyi igényekhez alkalmazkodó, korszerű, humán intézményrendszer minőségi fejlesztése, bővítése és
működési hatékonyságának növelése, elérhetőségének javítása.
•

Gyermekek napközbeni ellátásának (bölcsődék, családi napközik, óvodák) minőségi
fejlesztése: pl. energetikai korszerűsítés, felújítás, átalakítás, eszközbeszerzés stb.;

•

Általános és középiskolák infrastrukturális fejlesztése, a mindennapos testnevelés
feltételeinek megteremtése, sportolási lehetőségek bővítése;

•

Az idősek ellátását célzó szociális és egészségügyi intézmények korszerűsítése és
szolgáltatásaik bővítése (pl. krónikus ellátás előtérbe helyezése);
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•

Az

egészségügyi

alapellátás

szolgáltatás-

és

tartalomfejlesztése

•

Az önkormányzati fenntartású intézmények fejlesztése, működésük racionalizálása,

(pl. egészségfejlesztés, prevenciós programok);
szolgáltatási kínálatuk bővítése.
•

Magas színvonalú és elérhető intézményi alapszolgáltatások a kerület minden
városrészének lakója számára (Várban és Naphegyen is)

Gazdaság
Fenntartható gazdaság és turizmusfejlesztés a helyben élő lakóközösség érdekeinek sérelme és a
lakófunkció visszaszorulása nélkül
•

Épített és kulturális örökségen, a műemléki környezeten és az egyedül álló városképi
látványon alapuló turizmusfejlesztés, valamint a gyógyfürdőkben, gyógyturizmusban
rejlő egyedi lehetőségek intenzívebb kihasználása;

•

A turizmus által „túlterhelt" területek tehermentesítése, a turizmus diverzifikálása az
ágazattal kevésbé érintett területek irányába;

•

A

Várnegyed lakosságot kiszolgáló kiskereskedelmi ellátottságának fejlesztése

valamint az egyéb lakossági szolgáltatások megerősítése;
•

A Déli pályaudvar komplex fejlesztése több szereplő (állam, önkormányzatok,
vállalkozások stb.) együttműködésével;

•

A hazai forrásokból, állami részvételből tervezett várfelújításához kapcsolódó komplex
gazdaságfejlesztés;

A helyi gazdaság fejlesztése az önkormányzat aktív közreműködésével

•

Vállalkozásbarát, kiszámítható gazdasági környezet kialakítása, aktív városmarketing,
a helyi kis- és középvállalkozások helyben tartása, újak megtelepedése érdekében;

•

Helyi iparűzési adóbevételek egyenletes növelése, nem az adóterhek túlzott mértékű
növelésével, hanem az adózói kör bővülésével, új vállalkozások megtelepedésével.

Táji és természeti adottságok, zöldfelületi rendszer
•

A védett természeti értékeket veszélyeztető fejlesztések korlátozása, a barlangok,
források fokozott védelme.

•

Részletes zöld kataszter összeállítása, folyamatos vezetése, használata a fejlesztések
megalapozásánál, értékelésénél.

•

A zöldfelületi rendszer vázát alkotó fasorok folyamatos felújítása, a fasori fák

•

A meglévő parkok, közkertek, terek jobb minőségű fenntartása, egységes szakmai

életterének növelése.
szemlélet érvényesítése.
•

A turisztikailag túlterhelt területek fokozott tisztántartása, kiemelt kertészeti kezelése,

•

A folyamatban lévő közterület fejlesztések folytatása egy kidolgozandó hosszútávú

ápolása.
program alapján.
•

A lakosság bevonása a zöldterületi rendszer ápolásába, fejlesztésébe.
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A zöldfelületek és szabadidős létesítmények aktuális fejlesztési projektjei:
•

Anjou sétány felújítása a Várfal északi oldalán a Bécsi kapu tértől az Esztergomi
rondelláig

•

Babits sétány átépítése az északi várfal mellett, burkolatcsere,

a növényzet

•

Szaffi játszótér fejlesztése a Vízivárosban

•

Billegballag játszótér kialakítása a Fátyol utcánál

•

Kalevala park kialakítása az Attila út és a Krisztina körút között, a Bethlen udvartól

gazdagítása

délre, új szobor felállítása

Épített környezet
•

Épített örökség értékvédelme, többszintű védelmi kategóriák között szabályozási
összhang kialakítása, aktív partnerségi részvétel a Világörökségi terv kialakításában;

•

Élő Várnegyed: a polgárvárosi rész és a palota együttes értékőrző fejlesztése, kulturális
és központi szerepkörének megerősítése komplex funkciókkal és az épületállomány
hasznosításával,

a

kihasználatlan

pince-

és

barlangrendszer

új funkcióinak

megtalálása és ehhez igazodó fejlesztése, a lakossági szolgáltatások terének
megteremtése (pl.: piac a Várban), a turizmus koncentrációjából eredő konfliktus
oldása
•

A Duna-part elérhetőségének és a gyalogos, kerékpáros közterületek használatának a
javítása a közlekedési konfliktusok csökkentése mellett, a Világörökségi területhez
méltó közterületi kialakítás;

•

Értékteremtő fejlesztési szemlélet a helyi egyedi arculat és építészeti karakter
megőrzése érdekében;

•

Értékőrző önkormányzati vagyongazdálkodás, bérlakás-szektor fejlesztése a belső

•

Lakófunkció erősítése, megőrzése egyes kerületrészekben a fiatal lakosság helyben

területek történeti épületállományának felújításával;
tartása érdekében (pl. tetőterek beépítésének lehetőségei, lakóépületek örökségi
környezetet figyelembevevő bővítése);
•

Meglévő alulhasznosított területek funkcióváltásának, megújításának támogatása,
„belső tartalékok" hasznosítása;

•

A TSZT 2015 és FRSZ, új jogszabályi környezet és paraméterek körültekintő, épített
örökséget figyelembe vevő alkalmazása.

Közlekedés
A fejezetben a kerületet érintő azon lehetséges közlekedésfejlesztési elképzeléseket vázoljuk fel,
amelyek vagy már eldöntött beruházások vagy az I. kerülettől részben függetlenek.
ELKÉPZELÉS MEGNEVEZÉSE
Budai sétaösvény

MŰSZAKI TARTALOM

ÜTEMEZÉS

2017. június 1-jén indult 3 éves, az Európai Unió Horizon 2020
keretprogramján belül Cities4People K+F projektben. A fő cél
közösségi

tervezéssel

létrehozása,

emberközeli

tesztelése

és

közlekedési

értékelése.

A

megoldások

projekt

budapesti

célterülete a Duna-part, Margit-híd és Műegyetem rakpart közötti
budai szakasza. Az I. kerület területén két pilot beavatkozás kerül
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megvalósításra 2019 tavaszán, amelyek közül az egyik a Budai
sétaösvény: a

Duna-parttal

párhuzamosan futó, gyaloglásra

ösztönző útvonal kijelölése, kitáblázása, kommunikálása.
Gyaloglást,
segítő

kerékpározást 2017. június 1-jén indult 3 éves, az Európai Unió Horizon 2020
forgalomtechnikai keretprogramján belül Cities4People K+F projektben. A fó' cél

beavatkozás,

rakpart közösségi

megnyitás

tervezéssel

létrehozása,

emberközeli

tesztelése

és

közlekedési

értékelése.

A

megoldások

projekt

budapesti

célterülete a Duna-part, Margit-híd és Műegyetem rakpart közötti
budai szakasza. Az I. kerület területén két pilot beavatkozás kerül
megvalósításra 2019 tavaszán, amelyek közül az egyik a gyaloglást,
kerékpározást segítő forgalomtechnikai

beavatkozás,

2019

rakpart

megnyitás: a budai felső rakpart Erzsébet híd - Szabadság híd
közötti szakaszának forgalomtechnikai átalakítása a gyalogos és
kerékpáros forgalom támogatása érdekében, valamint az alsó
rakpart

(egy jelenleg

parkolóhelyként

szolgáló

felületének)

közteresítése, két májusi hétvégén.
Lánchíd

és

környékének A Lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró és a

rekonstrukciója

Váralagút rekonstrukciója tervezett két ütemben. A beruházás
részeként korszerűsítik a Lánchidat, szélesítik a kétoldali járdát.
Több lesz a zöldfelület a Clark Ádám téren és a Széchenyi téren,
a Vigadó téren pedig az alsó rakpart felett közvetlen gyalogos
összeköttetést alakítanak ki a part és a Vigadó téri villamosmegálló

2019-2021

között. A Váralagút korszerűsítésével létrejövő kerékpárforgalmi
kapcsolat folytatásaként megtörténhet az Alagút utca - Győző utca
- Mészáros utca - Márvány u. tengely kerékpározásbarát
átalakítása.
EuroVelo6

Duna

menti A Vám utca és Lánchíd közötti jelenleg legkonfliktusosabb szakasz

kerékpár-útvonal fejlesztése újratervezése, átalakítása a 2019-21 között tervezett, állami
a Vám utca és Lánchíd között

támogatású projektben valósul meg. Ez a Vám u. - Halász u. között
várhatóan a jelenleg idáig tartó kerékpárút meghosszabbítását
jelenti, a Halász utcától délre pedig jelentősebb átalakítást, vagy az

2019-2021

árvédelmi támfal áthelyezésével, vagy anélkül, az alsó rakpart
területének

használatával,

a

Lánchíd

alatti

alagúthoz

visszacsatlakozással.
EuroVelo6

Duna

menti A Lánchídtól délre eső részt hosszabb távon szintén korszerűsíteni

kerékpár-útvonal fejlesztése szükséges (2021 után), ennek legkritikusabb I. kerületi része az
a Lánchídtól délre eső részen

Erzsébet

híd

alatt

nemrégiben

épült

villamosmegálló

2021 után

környezetében kialakult szűk keresztmetszet.
Krisztina
meglevő

körút - Attila

út

kerékpárfogalmi

főhálózati
korszerűsítése

útvonal

Krisztina körút - Attila út meglevő kerékpárfogalmi főhálózati
útvonal

korszerűsítése,

átalakítása,

nyomvonal

és

létesítménytípus módosításokat is magában foglalva.
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Gellérthegyi sikló

Megvalósításra vár a Citadella megközelítésének új módjaként
tervezett Gellérthegyi Sikló beruházás. Kiépülése esetén nem csak
egy újabb turisztikai attrakcióval gyarapodik a főváros, de
jelentősen tehermentesíthető a Citadellához vezető közutak,
ezáltal

az

ott

élők

életminőségének

javulása

érhető

el.

A projekthez részben kapcsolódva tervezett a Gellérthegy és a
Naphegy

közti

átjárás

biztosítása

a

közösségi

közlekedés

eszközeivel, a Hegyalja út és a XI. kerület fontos csomópontjai közti
közösségi

közlekedési

kapcsolat

az

Alsóhegy

utcán

át.

A Gellért hegyre vezető sikló és az induló állomásnál kiépítendő
buszfordulós parkoló csak abban az esetben támogatható, ha a
beruházás nem veszélyezteti a Világörökségi helyszín területének
védettségét és a Gellért hegy Duna felőli látványát, valamint, ha a
beruházás következtében nem csökken a zöldterületek aránya.
H5

Batthyány

Szentendre

tér

A komplex fejlesztés II. ütemeként megtörténhet a H5 Batthyány

vonal

tér

állomásainak felújítása

-

Szentendre

vonal

Békásmegyer-Szentendre

közötti

vonalszakaszának felújítása, egyben a H5 teljes vonala állomási,
megállóhelyi, utastájékoztatási infrastruktúrájának megújítása.
Későbbi ütem része lehet a H5 és H6-H7 vonalak teljes értékű
összekapcsolása.

Budapest kelet-nyugati vasúti Budapest kelet-nyugati vasúti átjárhatóság bővítésére a Déli pu.
átjárhatóság bővitése

térségén keresztül a Nyugati pu.-hoz vezető „vasúti összekötő
alagút" megépítése és a Nyugati pu. központi pályaudvarrá
alakítása.

Déli pályaudvar kerékpáros
megközelítésének fejlesztése
Déli

pályaudvar

környezetének fejlesztése

és A Déli pályaudvar főépülete és kerítéssel határolt vasúti területe is
az I. kerület közigazgatási területén fekszik. A Kerületi Építési
Szabályzat és az Fővárosi Területfejlesztési Program is potenciális
fejlesztési lehetőségként foglalkozik az állami tulajdonban lévő
területtel. A kerületi fejlesztési lehetőségeiben kiemelt helyet
foglal

el

a

Déli

pályaudvar rehabilitációja,

MÁV területek

rendezése. A pályaudvar és a hozzávezető vasútterület a MÁV,
áttételesen a Magyar Állam tulajdona. A statikai/talajmechanikai
problémáktól függetlenül is megérett a helyzet a pályaudvar és
környéke teljes rekonstrukciójára, hiszen mára a kerület talán
legdisszonánsabb

területévé

vált.

Kapcsolódó

projektelem:

Alkotás utca fejlesztése.
Gyalogos

információs Különféle méretű, de egységes megjelenésű gyaloglásösztönző

rendszer megvalósítása

tájékoztató táblák kihelyezése.
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Budapesti

Regionális A Budapesti Regionális Gyorsvasúti Rendszer, vagy más néven az

Gyorsvasúti Rendszer

S-bahn koncepció szerint a budapesti elővárosi vasutak a mainál
gyakoribb

követéssel

közlekednének

a

városon

áthaladva,

összekötve a fontos csomópontokat és metróállomásokat.
Városi és elővárosi hajók és
kiszolgáló

létesítmények

2021-2025

fejlesztése
Budai

belvárosi

Duna-part

2026-2030

megújítása
A fővárosi

személyforgalmi

behajtási

díj

rendszer

bevezetése

és

kapcsolódó

2021-2025

infrastruktúra beruházások
Átfogó

city-logisztikai Szabályozás

szabályozás megvalósítása

fejlesztése

bevezetése

Fővárosi autóbusz járműpark

Átállás az elektromos közlekedésre

megújítása
Autómegosztási
rendszer

és

IT

alapú

technológia

2021-2025

2020-

(carsharing)

szabályozásának

megvalósítása
Az

egységes

budapesti

taxiszolgáltatás fejlesztése
Elektronikus,

időalapú

jegyrendszer és kapcsolódó új
tarifarendszer bevezetése a
közösségi közlekedésben
HÉV járműpark megújítása
Turistabuszok
közlekedésének

és

2026-2030

várakozásának szabályozása
Széna tér felújítás
Fővárosi villamos járműpark
megújítása 2019-től
Fővárosi

elektromobilitás

szabályozás kialakítása
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Közművesítés
Energiahatékonysági korszerűsítések és megújuló

•

energiaforrások alkalmazása

önkormányzati intézmények energiafelhasználásának fedezésére.
•

Lakossági energiahatékonysági és megújulós beruházások ösztönzése, támogatása és

•

Közvilágítási hálózatok korszerűsítése, LED fényforrások alkalmazása, valamint

tanácsadás.
intelligens vezérlések alkalmazása.
•

Vár területén az épületek hőigényének biztosítására a földgázhálózat leterheltségének
csökkentésére és bővítése helyett elsősorban a távhőellátó hálózat nagyobb mértékű
kihasználtságára szükséges helyezni a hangsúlyt.

•

A kerület lehetőségeit figyelembe véve egyesített rendszerű csatornahálózat helyett
elválasztott rendszerű csatornahálózat kiépítésének előtérbe helyezése.

2.6 Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek
A

kerületben

található,

5

fő

amelyeket

karakterű
egyedi

városrész

sajátosságaik

malapján eltérő részterületekre bonthatunk:
•

Vár (1.) (Polgárváros, Palota
negyed),

•

Víziváros (2.),

•

Tabán (3.),

•

Gellérthegy (4.),

•

Krisztinaváros (5.) (Naphegy,
Déli pályaudvar - Vérmező és
környéke).

189. ábra: Az I. kerület. kerületrészei
Forrás: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési
Stratégia Megalapozó vizsgálat, 2015

2.6./1

Vár

A kerületrész településszerkezete, és történelme, városfejlődése, épületállománya, építészeti és táji
értéke szerves egységet képez. A városrész a kerületet észak-déli irányba elválasztja, a kerület keleti és
nyugati részei között a Váralagút biztosít kapcsolatot. A városrész egyedi jellegzetességei alapján
további kettő területre bontható: Polgárváros, Palota negyed.
A kerületrészben a lakónépesség száma alacsony (KSH 2011.-es népszámlálás alapján 2164 fő), ami
jellemzően a Polgárváros területén oszlik meg. Az itt lakók a többi kerületrészhez képest magasabb
iskolai végzettséggel rendelkeznek. A lakásállomány kevesebb, mint 10%-a található a területen, az
alacsony komfort fokozatú lakások aránya a kerületi átlagnál kevesebb.
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Polgárváros
A terület a budai Várhegy északi részén található, vegyes, lakó- és intézmény domináns (önkormányzat,
múzeum, templomok, stb.), terület, részint lakossági alapellátást biztosító üzletekkel, óvodával,
iskolával, részint a turizmust szolgáló létesítményekkel (szálloda, étterem, bazár, stb.). A városrészben
található kiemelt intézmények: Hadtörténeti Múzeum, Magyar Országos Levéltár, Mátyás-templom,
Halászbástya.

Palota negyed
A Palota negyed a Várhegyen belül a

Dísz tértől délre helyezkedik el, egységesen vegyes

területfelhasználású egység, dominánsan intézményi funkciókkal (Országos Széchényi Könyvtár,
Budapesti Történeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, Sándor-palota). A Budai vár területe
elsősorban városrehabilitációs célterület, ahol a felújítások, egyéb beavatkozások fontos szempontja
és célja, hogy a Világörökség területén a különféle védelmek alatt álló épített és természeti környezet
színvonala minden elvárásnak megfelelő módon stabilizálódjon.

2.6. /2

Víziváros

A kerületrész a Duna-mentén húzódik, a Csalogány utcától az Ybl Miklós térig tart. A térség történelmi,
városképi jelentősége nem kisebb az előző kerületrészeknél, a Várhegy lejtőin kialakult építészeti
karakter, a morfológiai adottságok miatt jelentősen eltér a Víziváros sík területén jellemző építészeti,
településépítészeti arculatától. Kiemelt fontosságú problémája a Duna-parton beszűkülő területen
áthaladó, összvárosi jelentőségű közlekedési utak (Alsó-, és Felső rakparti út, Fő utca) terhelése, zajés

légszennyezése.

A

kerületrészben

a

lakófunkció

mellett jelentős

közigazgatási

épületek,

minisztérium is található.
A kerület városrészei közül ez a második legnépesebb (KSH 2011.-es népszámlálás alapján 8364 fő). A
területen

6272

lakás található,

amelyek

3,6

%

alacsony

komfort fokozatú.

A

kerületrészi

összehasonlításban itt a legmagasabb a foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül.
A várlejtő morfológiai adottságai miatt hosszú, szerpentines úthálózattal feltárt, amin a közlekedés
nehézkes, a parkolás csak nehezen oldható meg. A XIX. században üdülőházas terület a XX. században
lakóházakkal (zömében társas) beépült, változatos megjelenésű és stílusú városrész, teraszos
kialakítású zöldterületekkel. Az idegenforgalom részére átjáró forgalmat biztosít a Budai Vár
látványosságaihoz, jelentős terhelés úthálózatán a buszos és személygépkocsis közlekedés és
várakozás. Területén a lakófunkció mellett megtalálhatók követségek, rezidenciák, intézmények,
középiskolák és alapellátó létesítmények. A várlejtő területe elsősorban város-rehabilitációs feladatok
célterülete, ahol önkormányzati, befektetői és lakossági finanszírozású feladatok megvalósítása
egyaránt várható. A térség kiemelt fontosságú problémája a közlekedés, elsősorban a Budai Vár és a
Várlejtőn túli területek viszonylatában és az ezzel szorosan összefüggő parkolási (elsősorban autóbusz)
problémák megoldása.

2.6. /3

Tabán

A terület az Ybl Miklós tér déli vonalától a XI. kerület határáig tart, nyugati irányba a Gellért-hegy, a
Hegyalja út, a Naphegy, északnyugati irányba a Dózsa György tér határolja. A terület jelentős
zöldfelületeket fűz fel és köt össze, a Duna-parti sétánytól, a Rácz fürdő, Rudas fürdő, a Tabán mint
park területén át, a Vérmező felé folytatódóan.
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A Tabán területén a legalacsonyabb a lakónépesség száma (KSH 2011.-es népszámlálás alapján 1005
fő). Az idős korúak aránya a kerületi átlaghoz képest magasabb (33,5 %). A kerület lakásállományának
kevesebb mint 5% található a területen (776 db lakás), amelyek 4% alacsony komfort fokozatú. A 15
64 évesek közötti foglalkoztatottak aránya némileg a kerületi átlag alatt marad.
Az Ybl Miklós tér környéke, az Ybl bazár már évtizedek óta felújításra szorult, a felújításokról 2011-ben
született kormányhatározat. Az átadásra 2014-ban került sor, amely kapcsán nemcsak a Várbazár,
hanem az Ybl Miklós tér is megújult. A fürdők felújítása lezajlott, a Rudas gyógyfürdő felújítása
befejeződött, a Rác gyógyfürdő felújítása szintén befejeződött, azonban átadása még várat magára. A
Gellérthegyi kilátó megközelítésére, a Tabánból kiindulva, több terv született
A térségben kismértékben van jelen lakófunkció, a Döbrentei tér környékén. A Lánchíd utca, Attila út,
Krisztina körút, Hegyalja út, Erzsébet híd, Szent Gellért rakpart találkozása jelentős főváros közlekedési
csomópont, az észak-dél és kelet-nyugat irányú forgalom találkozó és irányváltó helye.
A kerületrészben rehabilitációs tevékenység az összvárosi értéket képviselő közterületek, utak és
zöldfelületek kialakítása, fejlesztése, karbantartása. A hely kiváló adottságai, közlekedési kapcsolatai
funkcióbővítő városrészközpont (kulturális, sport- és szabadidő, szórakoztató és rekreációs negyed)
kialakítására kínálnak lehetőséget.

2.6. /4

Gellérthegy

A Gellérthegy I. kerületre eső, annak déli részén található területe csak közigazgatásilag kezelhető
külön a XI. kerületre eső részétől. A kerületrész területén a meglévő funkciók, épületek bővítése,
fejlesztése csak kivételesen és korlátozott mértékben képzelhető el. A zöld domináns, túlnyomóan
közterületi parkként ismert terület gondozása, sétányok, padok, térvilágítás, játszóterek kulturált
megjelenése, létesítése és fenntartása kiemelt fontosságú, a kerület érdekein túlmutató rehabilitációs
feladat. A terület rekreációs célú használata mellett jellemző a lakófunkció, elsősorban szabadon álló
többlakásos társasházakkal és villaépületekkel.
A kerületrész lakónépességének száma a KSH 2011.-es népszámlálási adatai alapján 1563 fő.
A lakónépességben az időskorúak aránya itt a legmagasabb (39,7%), a felsőfokú végzettségűek aránya
a kerületi átlag felett van. A munkanélküliek aránya a kerületben itt a legalacsonyabb (5,9%). A
kerületrész lakásállománya 1049 db, amelynek csupán 1,6 % alacsony komfort fokozatú.
Várható beavatkozás a Tabán és a Citadella közötti sikló építése, mely a Gellérthegy pihenő, kiránduló
hely jellegű használatát, továbbá e két terület egységesítését fogja erősíteni.

2.6. /5

Krisztinaváros

A Krisztinaváros területét tekintve a legnagyobb, s így a legösszetettebb kerületrésze az I. kerületnek.
A terület egészen a Széll Kálmán tér déli részétől a Naphegyen át a Hegyalja útig tart. Nyugati irányba
az Alkotás út és az Avar utca határolja a Déli pályaudvar vonalában, keletről a Budai Várnegyed fala és
a Tabán. A terület eltérő karakterű és jellegű, de szervesen összefüggő részterületekre osztható: a Déli
pályaudvar - Vérmező és környéke valamint a Naphegy.
A kerületrész jelentős területe miatt itt található a lakónépesség (KSH 2011.-es népszámlálás alapján
11037 fő) és a lakásállomány (7550 db lakás) jelentős része. A kerületrészen a lakónépességet jellemző
mutatók a kerületi átlagnak megfelelőek. Az időskorúak aránya 32,8%, a felsőfokú végzettségűek
aránya 56,2 %. A lakásállomány 4,1% alacsony komfort fokozatú, ami minimálisan a kerületi átlag felett
van.
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Krisztinaváros - Déli pályaudvar - Vérmező és környéke
A részterület a városrész északi részén található, jellemzően sík területen, kivétel az Attila út keleti
oldalán található várlejtő, ami változatos domborzatú. A Várlejtőhöz csatlakozó Vérmező a belbudai
térség egyik legfontosabb városi közparkja, aminek vonalát csak a Mikó utca - Alagút utca közötti
lakótömb választ el a Tabán zöldfelületi rendszerétől. A területet nyugat felől a Déli pályaudvar mintegy
1,5 km hosszú vasútüzemi és pályaudvari területe határolja. Átjárhatóságot, kapcsolatot az Alkotás
utca felé, illetve az attól nyugatra eső területekre egyedül a Márvány utcai szűkös, 2x1 sávos vasúti
felüljáró híd biztosít. A pályaudvar környékén jellemzően kisebb bazárok, kis üzletek, kocsmák,
italmérések telepedtek meg.
A vasúti végállomáshoz egyedül a metró biztosít kulturált tömegközlekedési kapcsolatot, a busz- és
villamos megállók elhelyezése esetleges, térbiztosítása szűkös, gyalogos kapcsolatai komplikáltak.
A térség közlekedési rendszerének összehangolása, fejlesztése a Moszkva tér (I.-II.-XII. kerület)
rendezésével együtt kezelve, fővárosi és kerületközi együttműködéssel lenne megoldható.
A pályaudvar és az Alkotás utca közötti terület vegyes használatú, lakófunkció nélküli, egy irodaépület,
egy benzinkút és a MÁV háttérintézményei telepítik be. A Mészáros utca és a Krisztina körút közötti
vegyes területfelhasználású területen jellemzően lakó-, irodaépületek találhatóak csakúgy, mint a
Krisztina körút és az Attila út közötti intenzív beépítésű területen valamint az Attila út keleti oldalán a
várlejtő lábánál. A kerületrészben a pályaudvar és környéke funkcióbővítő fejlesztési akcióterület.

Krisztinaváros - Naphegy
A Déli pályaudvar rendező vágányaitól keletre található Naphegy jellemzően családi- és társasházakkal,
valamint villaépületekkel betelepült kerületrész. A rétegvonalakat és az enyhe lejtéseket követő
úthálózat

a

magaslaton

kialakult

központi

térre

szerveződött

(Naphegy

tér).

A területet elkerüli az átmenő forgalom, így csendes, nyugodt „sziget"-et képez a fővárosi forgatagban.
A terület határoló útjai mellett a beépítés zártsorú (Mészáros utca, Hegyalja út, Krisztina körút), a belső
területen szabadon álló, jelentős zöldfelülettel. A kerületrész város-rehabilitációs célja a meglévő
állapot fenntartása, a lakókörnyezeti elemek szinten tartása, korlátozott fejlesztése.

2.7 Városrészekre vonatkozó tendenciák
Budapest I. kerület korábbi, 2009. évi IVS-e az egyes városrészekre vonatkozóan 2001. évi
népszámlálási adatokat tartalmazott. Azonban az ITS elemzési szempontjai, valamint az

ITS

elkészítéséhez generált adatállomány (Lechner Nonprofit Kft. által a TeIR-ben) nem teljes mértékben
van összhangban a korábbi IVS városrészekre vonatkozó adataival. Például a 2009-es IVS-ben
egyáltalán nem szerepeltek városrészi adatok a munkanélküliségre, a gazdaságilag nem aktív népesség
arányára, vagy az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak arányára.
Ráadásul a 2009. évi IVS városrészi besorolása, azok utcák szerinti lehatárolása eltér a 2015. évi ITSben használtaktól, emiatt bizonyos adatok nem összehasonlíthatóak az eltérő területi kategóriák miatt.
Ugyanakkor a 2009. évi IVS rendelkezésre álló adatai és megállapításai, valamint a 2015. évi ITS-ben
felhasznált adatok alapján releváns információk szűrhetők le a városrészekben lezajlott társadalmi
folyamatokra, változásokra, tendenciákra vonatkozóan.
A kerület népességszáma 2001-2011 között több mint 1.700 fővel csökkent: a népességszám
csökkenése legnagyobb mértékű a Várban (217 fő), legkisebb mértékű a Gellérthegyen (71 fő) volt.
Vagyis az I. kerület népességcsökkenésének 12%-a a Vár területére esett. A népesség korcsoportok

269

4

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.

BUDAVÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
HELYZETELEMZŐ ÉS -ÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK

szerinti megoszlásában jelentősebb különbségek tapasztalhatóak a városrészek között, és a vizsgált 10
év átlagában ellentétes folyamatok zajlottak le. Az időskorú népesség legnagyobb arányban (közel
40%ban) a Gellérthegyen él, és itt közel 2 százalékponttal emelkedett a 60 év feletti népesség aránya
2001-2011 között. Minden városrészben kb. 10% a fiatalkorúak aránya, amely kerületi szinten kisebb
mértékű növekedést mutatott 2001-2011 között: ez a növekvő tendencia a Vár kivételével minden
városrészre igaz (általában 0,5-1 százalékponttal közötti értékkel). Az aktív korú, 15-59 év közötti
népesség aránya legkisebb a Gellérthegyen (50%), a többi városrészben arányuk 57-58%: a két
népszámlálási év között arányuk minden városrészben növekedett (kb. 1-1,5 százalékponttal), míg a
Gellérthegyen 3 százalékponttal csökkent.
A kerület egészére és az összes városrészre is külön-külön igaz, hogy számottevő módon javult a
népesség iskolázottsági szintje a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők arányának
csökkenésével, illetve a felsőfokú végzettségűek arányának növekedésével. Az alacsony iskolai
végzettségűek kerületi szinten legkisebb mértékű csökkenése a Tabánban volt tapasztalható, míg
ugyanebben a városrészben volt az egyik legnagyobb értékű a diplomások arányának növekedése
(közel 15 százalékpontos). Ugyanakkor azokban a városrészekben - pl. Gellérthegy, Vár -, ahol
korábban is magas olt a felsőfokú végzettségűek aránya, 2001-hez képest általában 5-10 százalékpont
közötti értékkel növekedett az arányuk. Továbbra is a Tabánban és a Vízivárosban a legalacsonyabb a
diplomások aránya (53-54%), a többi városrészben ez a mutató 55-56% körül mozog. A 2008/2009-es
válság ellenére összességében a kerületben és az egyes városrészekben is javult a népesség munkaerő
piaci pozíciója.
Mindenhol csökkent 2001-2011 között a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők, valamint
a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül. A kerületi átlagot jelentősebb mértékben meghaladó
javulás a Gellérthegyen és a Várban volt megfigyelhető, de máshol is ez a javuló tendencia általában 5
6 százalékpontos csökkenést jelentett. Mindezekkel párhuzamosan nőtt a foglalkoztatottak aránya a
15-64 éves népességen belül, illetve csökkent a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya. 2001-ben
és 2011-ben is a legtöbb foglalkoztatott nélküli háztartás a Gellérthegy, Tabán, Vár területén volt, de a
két

időpont

között

átlagosan

6-8

százalékponttal

csökkent

arányuk

a

városrészekben.

A

foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül kerületi átlagot meghaladó értéke 2001-ben
és 2011-ben egyaránt a Krisztinavárosban és a Vízivárosban volt.
Az I. kerületi alacsony komfortfokozatú lakások aránya 6,5% olt 2001, míg 3,6% volt 2011-ben. Arányuk
minden városrészben csökkent, jelentősebb mértékben a Gellérthegyen, a Várban és a Tabánban.
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3.

MELLÉKLETEK

3.1 Régészeti lelőhelyek jegyzéke

kiemelten
,,
I.
2/2005. (I. 24.) NKÖM
védett
HRSZ: 6507, 6563, 6647, 6685, 6686, 6493, 6646, 6649, 6650, 6651, 6652, 6653, 6654, 6660,
6565/1
Kapucinus utca 16.
szakmai
Budai Vár-barlang

1

23886

3

30767

5

34135

7

34290

8

34291

HRSZ.: 14296
Budai Várnegyed,
kiemelten
I
92431/1993 XX.1394 MKM
középkori Buda városa
védett
.
2/2005. (I. 24.) NKÖM
HRSZ.: 6547, 6548, 6645, 6635/2, 6453/2, 6453/1, 6456/1, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461,
6462, 6494, 6496, 6497, 6498, 6530, 6607, 6501, 6471, 6546, 6531, 6533, 6610, 6502, 6503,
6504, 6505, 6506, 6507, 6508, 6509, 6478, 6479, 6480, 6481, 6482, 6483, 6484, 6485, 6486,
6487, 6488, 6489, 6490, 6491, 6492, 6493, 6518, 6519, 6520, 6521/2, 6522, 6523, 6524, 6525,
6510, 6511, 6512, 6513, 6514, 6516, 6499, 6500, 6526, 6527/1, 6600, 6684/1, 6673, 7124/2,
6671, 6678, 6679, 6680, 6681, 6644, 6646, 6647, 6649, 6650, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655,
6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6464, 6521/1, 6541, 6542, 6551, 6563, 6632, 6534, 14223,
6455/1, 6561/1, 6621, 6620, 6619, 6618, 6586, 6601, 6585/2, 6584/1, 6599, 6574, 6598, 6573,
6597, 6572, 6596, 6570, 6594, 6569, 6567, 6566, 6536, 6587, 6590, 6636, 6639/1, 6639/2,
6606, 6608, 6609, 6612, 6614, 6643, 6666, 6665, 6602, 6664, 6603, 6663, 6604, 6662, 6605,
6630, 6532, 6670, 6557/3, 6568, 6558, 6581, 6553/1, 6553/2, 6540, 6543/3, 6585/1, 6543/5,
6543/6, 6584/2, 6545, 6583, 6582, 6549, 6580, 6550, 6579, 6578, 6556/1, 6557/5, 6555/3,
6555/4, 6575, 6527/2, 6672, 6683, 6684/2, 6685, 6686, 6688, 6690, 6692, 6694, 6695, 6631,
6588, 6687, 6634, 6469, 6470, 6472, 6473, 6474, 6475, 6476, 6477/1, 6477/2, 6592, 6593,
6595, 6611, 6613, 6615, 6616, 6617, 6622, 6627, 6635/1, 6638, 6667, 6675, 6676, 6677/3,
6682, 6689, 6691, 6693, 6515, 6529, 6539, 6554, 6555/1, 6556/2, 6557/4, 6557/6, 6559,
6561/2, 6564, 6565/1, 6565/2, 6571, 6576, 6577, 6628, 6495, 14220, 14363/1, 6696/2,
6677/4, 6641/1, 6641/2, 6641/3
Donáti utca 69.
szakmai
HRSZ.: 14104
Ybl Miklós tér
HRSZ.: 14386
DNy-i várlejtő

szakmai

-

-

kiemelten
védett

I.
'

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.
'

2/2005. (I. 24.) NKÖM

HRSZ.: 6452/3
9

34292

10

34295

11

34385

12

34623

14

34697

Állami Nyomda épületei
HRSZ.: 6631
Toldy Ferenc utca 9.

Szent György tér
HRSZ.: 6456/1
Fő utca 14-18.
HRSZ.: 14323
Csónak u. 1-3.

-

szakmai
HRSZ.: 14156
kiemelten
védett

I.
'

2/2005. (I. 24.) NKÖM

szakmai

-

-

fokozottan
védett

n

fokozottan
védett

II.
'

'

117292/1994 XXVII-252 MKM

HRSZ.: 14357
15

34699

Fő utca 2.
HRSZ.: 14337/1, 14337/2
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16

34700

34

32369

35

34701

36

34702

37

34703

38

34747

39

37426

40

37530

Gyorskocsi u. 6.
HRSZ.: 14117
Szabó Ilonka u. 22.
HRSZ.: 14052
Szalag u. 21.
HRSZ.: 14282
Volt Honvéd
Főparancsnokság épülete
HRSZ.: 6462
Szent György tér nyugati
oldala
HRSZ.: 6453/2
Toldy Ferenc u. 8-10 Szabó Ilonka u. 7.
HRSZ.: 14180/3, 14180/4
Kapucinus utca 4-6.
HRSZ.: 14317
Fiáth János utca 14.

szakmai

-

-

kiemelten
védett

I.

117641/1994 XXVII. 592 MKM

szakmai

-

-

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

szakmai

-

-

szakmai

-

-

fokozottan
védett

II.

117641/1994 XXVII. 592 MKM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

HRSZ.: 13962
41

37531

42

38006

43

38783

44

38788

46

39572

47

39574

48

39576

49

39577

50

39579

Táncsics Mihály utca 14.

HRSZ.: 6580
Szabó Ilonka u. 73.
szakmai
HRSZ.: 14036/2, 14040/1, 14040/3, 14039/1
Szalag utca 22-30.
szakmai
HRSZ.: 14254
kiemelten
Szabó Ilonka utca 32.
I.
117641/1994 XXVII. 592 MKM
védett
HRSZ.: 14045
kiemelten
Bugát utca
I.
92431/1993 XX.1394 MKM
védett
HRSZ.: 6749/1, 6749/2
Corvin tér
szakmai
HRSZ.: 14278/1, 14278/2, 14278/3, 14279, 14280, 14281, 14282
Fő utca 30-32.
szakmai
HRSZ.: 14286
kiemelten
Rácfürdő
I.
83385/1961 MM
védett
HRSZ.: 5973, 5966, 6000
kiemelten
Attila utca 11.
I.
83385/1961 MM
védett
HRSZ.: 6263, 6228, 6264/1, 6264/2

51

39583

Logodi utca

39588

-

-

kiemelten
védett

I.

92431/1993 XX.1394 MKM,
2/2005. (I. 24.) NKÖM

HRSZ.: 6776/11, 6749/2
Budavári palota

52

szakmai

HRSZ.: 7146, 7124/2, 6335, 6348/3, 6348/4, 6349, 6350, 6351, 6452/2, 6452/3, 7136, 7137,
7139, 7133, 7134, 7135, 7138, 7140, 7141, 7142, 7143, 7144, 7145/1, 7145/2, 7147, 7148,
6452/1
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53

39589

54

39594

55

39683

56

39684

57

39706

Clark Ádám tér és
környéke
HRSZ.: 14398, 14400,
14334, 14335, 14336,
14365, 14366, 14367,
14381, 14382, 14384,

fokozottan
117292/1994 XXVII-252 MKM
védett
14401, 14402, 14403, 14404, 14417, 14338, 14361, 14362, 14396,
14337/1, 14337/2, 14339/3, 14356, 14357, 14358, 14359, 14360,
14368, 14369, 14370, 14372, 14374, 14375, 14376, 14378, 14380,
14388, 14393, 14394, 14397, 14373/2, 14363/1, 14363/2, 14332,
14371/1, 14371/2, 14391, 14392
Középkori Minor Pest,
kiemelten
83385/1961 MM,
Alhévíz, Középkori
védett
117292/1994 XXVN-252 MKM
Kelenföld
HRSZ.: 5959, 5960, 5966, 6000, 6209, 6228, 6230/2, 6230/1, 6231, 6232, 6233, 6234, 6235,
6236, 6239, 6240, 6241, 6242, 6243, 6244, 6245, 6246, 6247, 6255, 6259, 6261, 6262, 6267/1,
6267/2, 6268, 6272, 6310/1, 14387/1, 14387/2, 6184, 6271/1, 6313, 6332, 6342, 5542, 14386,
5973, 6263, 5544, 6318, 6171, 6172, 6001, 6335, 6452/2, 6343/1, 6229/1, 6229/1, 6229/2,
6310/2, 6310/3, 6310/4, 6310/5, 6330, 6331, 6336, 6337, 6338, 6339/1, 6339/2, 6341, 6343/2,
6271/2, 6329, 6346, 23810/1, 6343/3, 6260, 6264/1, 6264/2
fokozottan
Tótfalu
117641/1994 XXVII. 592 MKM
védett
HRSZ.: 13950, 13962, 13985, 6703/1, 6699, 6700, 6701, 6702, 6703/2, 6705, 6710, 6713,
6721/2, 13951, 13952, 13953, 13954, 13955, 13956, 13957, 13958, 13961, 13963, 13964,
13965, 13966, 13967, 13968, 13969, 13977, 13978, 13983, 13984/1, 13984/2, 13988/1,
13988/3, 13988/4, 13989, 13990, 13991, 13993, 13994, 13995, 13996, 13997, 13998, 6696/1,
6696/2, 13981, 13982, 13999/1, 13999/4, 13999/5, 13999/6, 6563, 6704/1, 6704/2
Víziváros Clark Ádám tér és
Corvin tér közé eső
szakmai
területe
HRSZ.: 14427, 14428/1, 14428/2, 14304, 14305, 14306, 14307, 14308, 14309, 14310, 14311,
14312, 14314, 14315, 14316, 14317, 14319, 14320, 14321, 14322, 14323, 14326, 14407,
14408, 14409, 14410, 14411, 14412, 14414, 14415, 14416, 14417, 14418, 14419, 14420,
14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14405, 14406, 14288, 14231, 14234, 14235,
14236, 14237, 14238/2, 14239, 14240, 14241, 14242, 14243, 14245, 14248, 14249/1,
14249/2, 14249/3, 14254, 14257, 14290/1, 14291, 14293, 14283, 14284, 14287/2, 14289,
14294, 14295, 14296, 14357, 14349, 14313, 14247/4, 6521/1, 6530, 14223, 14225, 14222,
14230, 14286, 6520, 6521/2, 6522, 6523, 14247/3, 14339/3, 14358, 14359, 14362, 14297,
14298/1, 14298/2, 14299, 14300, 14301, 14172, 14168, 14173/2, 14173/3, 14218, 14219,
14220, 14221, 14224, 14229, 14232, 14233, 14238/1, 14247/2, 14333, 14341, 14342, 14343,
14344, 14345, 14346, 14347, 14350, 14351, 14353, 14413/2, 14348, 14292/2, 14477/6,
14176, 14354, 14413/1, 14292/1, 14290/2, 14355, 14340, 14477/4
91861/1993 XX. 796 MKM,
92431/1993 XX.1394 MKM,
kiemelten
Víziváros déli része
117641/1994 XXVII. 592
védett
MKM, 103703/1995.XX MKM,
40/2016. (XII. 29.) MvM
HRSZ.: 13919, 14432, 14443, 14444, 14445, 14446, 14447/1, 14447/2, 14277, 14013/1, 14014,
14019, 14023, 14026, 14027, 14028, 14032, 14045, 14046, 14047, 14048, 14050, 14051,
14052, 14053, 14054, 14055, 14056, 14057, 14058, 14059, 14060/1, 14060/2, 14061, 14062,
6531, 14042, 14073, 14063, 14096/2, 13590, 13591, 13592, 13600, 13601, 13606, 13602/1,
13602/2, 13612, 13569/2, 13570/3, 13581, 13550/14, 13550/16, 13550/17, 13550/18,
13550/19, 13550/21, 13550/26, 13550/27, 13550/28, 13550/29, 13550/30, 13550/31,
13550/32, 13550/33, 13550/34, 13550/37, 13550/38, 13550/39, 13567, 13572/3, 13572/7,
13572/9, 13577, 13579, 13580, 13582, 13625, 13544/1, 13544/2, 13583, 13572/5, 13584/2,
13570/4, 13569/1, 13545/3, 13618, 13545/4, 13545/1, 13550/35, 13550/40, 13550/42,
13550/24, 13517, 13565/1, 13565/2, 13545/2, 13578, 13632/2, 13690, 13700/13, 13700/7,
13700/9, 13646, 13145, 13584/1, 13703/1, 13703/2, 13677, 13569/3, 14049/1, 14049/2,
14431, 14217, 6703/1, 6699, 6700, 6701, 6702, 6703/2, 6705, 6710, 6713, 6721/2, 14102,
14103, 14429, 13883/3, 13914, 14040/2, 14216, 6704/1, 6704/2, 6707/3, 6707/4, 6707/5,
6708/1, 6708/2, 6708/3, 6711, 6712, 6714, 6715, 6716, 6717, 6696/1, 6696/2, 6720/4, 6722,
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14477/6, 14430/2, 6707/6, 14430/1, 13874/2, 13903/2, 14477/4, 14093/1, 13918/1, 13694/7,
13673, 13651, 13650, 13694/5, 13692, 13689, 13691, 13696, 13694/6, 13701/2, 13701/1,
13702, 13700/8, 13701/3, 13700/5, 13700/10, 13687, 13700/12, 13700/11, 13685, 13704/2,
13704/1, 13705, 13679, 13681, 13682, 13683, 13684, 13680, 13694/1, 13693, 13695,
13700/6, 13694/4, 13654, 13656/3, 13645, 13647, 13655, 13643, 13644, 13667/2, 13668,
13678, 13674, 13675, 13676, 13671, 13672, 13669, 13670, 13620, 13619, 13632/3, 13926/1,
13926/2, 13976, 13975, 13974, 13710, 13711, 13712, 13713, 13715/1, 13715/2, 13720/2,
13720/1, 13722, 13723/1, 13855/2, 13760/2, 13766/1, 13766/3, 13766/5, 13766/6, 13766/7,
13777/1, 13793/2, 13795, 13800, 13806/1, 13806/2, 13806/3, 13806/4, 13807, 13808, 13810,
13811, 13812, 13816, 13831/4, 13831/5, 13833, 13834/1, 13834/2, 13834/3, 13842/5, 13852,
13853, 13854, 13858, 13859, 13860, 13861, 13862, 13865, 13866, 13867, 13868, 13869/2,
13869/3, 13870, 13871/1, 13871/2, 13871/3, 13871/4, 13797/2, 13809/9, 13841, 13757,
13723/2, 13761/1, 13723/3, 13723/4, 13729/1, 13728, 13729/2, 13731/1, 13733, 13734/1,
13734/2, 13734/3, 13736, 13738, 13739, 13740, 13741, 13742, 13743, 13746, 13752, 13753,
13754, 13761/2, 13765, 13777/2, 13785, 13786, 13874/1, 13706, 13720/3, 13720/4, 13720/5,
13721, 13715/3, 13766/8, 13766/9, 13793/1, 13791/2, 13796/2, 13708, 13837, 13709,
13797/1, 13855/1, 13809/3, 13809/1, 13809/4, 14104, 13917, 14065, 13911, 14117, 14156,
13962, 14039/1, 13981, 13999/1, 13950, 13982, 13985, 13951, 13952, 13953, 13954, 13955,
13956, 13957, 13958, 13961, 13963, 13964, 13965, 13966, 13967, 13968, 13969, 13977,
13978, 13983, 13984/1, 13984/2, 13988/1, 13988/3, 13988/4, 13989, 13990, 13991, 13993,
13994, 13995, 13996, 13997, 13998, 14165/2, 14064, 14070, 14086/1, 14090, 14091, 14092,
14094, 14095, 14098/1, 14098/2, 14098/3, 14100, 14101, 14108, 14111/7, 14133, 14141,
13875/4, 13875/5, 13875/6, 13875/7, 13878, 13881, 13882, 13891, 13899, 13900, 13901,
14020/1, 14020/2, 14020/3, 14021/1, 14021/2, 14029, 14030, 14031, 14036/1, 14036/2,
14037/2, 14037/1, 14044/1, 14066, 14067, 14068, 14069, 14074, 14075/1, 14075/2, 14076/2,
14076/1, 14077, 14078, 14079/1, 14080, 14081/1, 14081/2, 14082/1, 14084/1, 14087, 14088,
14089, 14105, 14106, 14107, 14111/1, 14111/3, 14111/4, 14111/5, 14111/6, 14116, 14121,
14122, 14123, 14124, 14128, 14129, 14130, 14131, 14132, 14139, 14142, 14145, 14146,
14147, 14149, 14151/1, 14151/2, 14152/2, 14152/1, 14153, 14154, 14155, 14158, 14159/1,
14159/2, 14160, 14161, 14164, 14165/1, 14166/3, 14166/4, 14167, 14172, 13877/1, 13877/2,
13883/1, 13883/4, 13902, 13903/1, 13908, 13909, 13910, 13912, 13913, 13916, 13918/2,
14083/1, 14083/2, 13918/3, 13918/4, 13918/5, 13920, 13979, 13980, 13999/4, 13999/5,
13999/6, 14000, 14001, 14003, 14004, 14005, 14006, 14007, 14008, 14009, 14011, 14012,
14013/2, 14016, 14017, 14018, 14119, 14118/1, 14118/2, 14096/1, 14044/2, 14040/1,
14040/3, 14033/1, 14033/3, 14125, 14162, 14166/5, 14166/6, 14166/7, 14168, 14173/2,
14173/3, 14126/3, 14126/4, 14176, 14177, 13903/3, 14022, 14033/4, 14072, 14071, 14097,
14093/2, 13970, 13971, 13973, 13972, 14126/1, 13921, 13922, 13923, 13924, 13925, 13927,
13928, 13929/1, 13929/2, 13930, 13931, 13932, 13933, 13934/1, 13934/2, 13934/3, 13935,
13936, 13937, 13938, 13939, 13940/4, 13941/2, 13942, 13943/1, 13943/2, 13945, 13946,
13947, 13707, 14456, 14449/1, 14462, 14468, 14473, 14472, 14474, 14475, 14476, 14451,
14454, 14455/1, 14455/2, 14458/1, 14461, 14464/1, 14464/2, 14465/1, 14465/2, 14466/1,
14466/2, 14467, 14471, 14470, 14469, 14477/5, 14296, 14254, 14441/1, 14397, 14357,
14293, 14448/3, 14448/4, 14448/1, 14349, 14313, 14247/4, 14208, 14223, 14225, 14222,
14230, 14210, 14282, 14178, 14179, 14317, 14286, 14309, 14323, 14420, 14373/2, 14284,
14283, 14270, 14247/3, 14214, 14279, 14280, 14281, 14334, 14335, 14336, 14337/1,
14337/2, 14339/3, 14356, 14358, 14359, 14360, 14365, 14366, 14367, 14368, 14369, 14370,
14372, 14374, 14375, 14376, 14378, 14380, 14381, 14382, 14384, 14388, 14393, 14394,
14398, 14400, 14401, 14402, 14403, 14404, 14417, 14338, 14361, 14362, 14396, 14234,
14236, 14237, 14238/2, 14239, 14240, 14241, 14242, 14243, 14245, 14248, 14249/1,
14249/2, 14249/3, 14257, 14287/2, 14288, 14294, 14295, 14297, 14298/1, 14298/2, 14299,
14300, 14301, 14304, 14305, 14306, 14307, 14308, 14310, 14311, 14312, 14314, 14315,
14316, 14319, 14320, 14321, 14322, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332,
14405, 14406, 14407, 14408, 14409, 14410, 14411, 14412, 14414, 14415, 14416, 14418,
14419, 14429, 14433, 14183/1, 14183/2, 14182/1, 14182/2, 14188/1, 14188/2, 14190, 14192,
14193, 14231, 14258, 14259, 14260, 14261, 14263, 14265, 14268/2, 14271, 14272, 14273,
14275, 14434, 14435/1, 14435/2, 14437, 14438, 14439, 14440/2, 14440/3, 14440/4, 14440/6,
14440/7, 14440/8, 14440/9, 14440/10, 14440/11, 14442, 14427, 14428/1, 14428/2, 14289,
14290/1, 14291, 14180/3, 14180/4, 14181/1, 14184/1, 14184/2, 14186, 14187/1, 14187/2,
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58

43163

59

43168

61

43174

62

43670

63

44714

64

44886

65

45789

66

46917

67

47265

68

49618

69

52397

70

52234

71

52398

72

52401

73

52413

14194, 14206, 14207, 14218, 14219, 14220, 14221, 14224, 14229, 14232, 14233, 14238/1,
14247/2, 14274, 14333, 14341, 14342, 14343, 14344, 14345, 14346, 14347, 14350, 14351,
14353, 14363/1, 14371/1, 14391, 14392, 14413/2, 14436, 14441/2, 14448/2, 14449/2, 14348,
14292/2, 14185/2, 14185/1, 14278/3, 14278/2, 14278/1, 14354, 14413/1, 14292/1, 14290/2,
14355, 14340, 14371/2, 14276
kiemelten
|
Rudas fürdő környéke
83385/1961 MM
védett
HRSZ.: 5413/4, 5539, 5537/4, 5540, 5541, 6229/2, 5544, 5960
Bérc utca
szakmai
HRSZ.: 5332, 5319/3, 5333
kiemelten
|
Gellérthegy
1/2009. (I. 23.) OKM
védett
HRSZ.: 5335/4, 5337, 5336, 5330, 5331, 5332, 5333, 5334, 5319/10, 5319/3, 5319/9, 5319/6,
5301, 5300/9, 5294/4, 5340, 5300/6, 5338/4, 5338/3, 5319/7, 5294/1, 5341, 5413/3, 5338/1,
5300/5, 5294/3, 5335/3, 5290/1, 5326/1, 5327/2
kiemelten
|
Rudas fürdő
83385/1961 MM
védett
HRSZ.: 5540, 5541, 5542, 5544
Logodi u. 11-13.
szakmai
HRSZ.: 7121/2
Ostrom utca 3. - Szabó
kiemelten
Ilonka utca 28.
védett
HRSZ.: 14056, 14049/2, 14049/1
Logodi utca 53-55.
szakmai
HRSZ.: 6735/1
kiemelten
Bécsi kapu északi előtere
védett
HRSZ.: 6563
kiemelten
Országház u. 30-32.
védett
HRSZ.: 6641/1, 6641/2, 6641/3
Batthyány utca 56.
szakmai
HRSZ.: 13981
kiemelten
Csikós udvar
védett
HRSZ.: 6452/1
kiemelten
Tóth Árpád sétány
védett
HRSZ.: 6469
kiemelten
Bécsi kapu tér
védett
HRSZ.: 6563
kiemelten
Fortuna utca
védett
HRSZ.: 6593
Domonkos templom alatti
szakmai
várlejtő

|

|

|

-

^

117641/1994 XXVII. 592 MKM

-

2/2005. (I. 24.) NKÖM

2/2005. (I. 24.) NKÖM

92431/1993 XX.1394 MKM,
2/2005. (I. 24.) NKÖM

|

|

|

-

2/2005. (I. 24.) NKÖM

92431/1993 XX.1394 MKM,
2/2005. (I. 24.) NKÖM

2/2005. (I. 24.) NKÖM

-

HRSZ.: 14214
Attila u. 25.
74

52403
HRSZ.: 6348/3

kiemelten
védett

|

2/2005. (I. 24.) NKÖM
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75

52415

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

Savanyúleves bástya

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

HRSZ.: 6469
A Veli bej és a Földbástya
közötti várfalszakasz
HRSZ.: 6469

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

Fortuna utca 6.

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

83385/1961 MM

Bécsi kapu tér 8.
HRSZ.: 6618

76

52405

Attila u. 41- Sarló u. sarok
HRSZ.: 7146

78

52416

79

52418

83

52396

HRSZ.: 6600
84

52387

Fortuna utca 18.
HRSZ.: 6594

85

52394

Dísz tér déli oldala
HRSZ.: 6514

86

52393

Dárda utca
HRSZ.: 6652

87

52392

Úri utca 37.
HRSZ.: 6654

88

52389

89

52388

91

52385

92

52265

93

52339

Döbrentei tér II.
HRSZ.: 5544, 5960
Donáti utca 9- 11.
HRSZ.: 14247/3

-

szakmai

Öntőház udvar

kiemelten
védett

HRSZ.: 6452/2, 6452/3
Volt Domonkos templom
és kolostor
HRSZ.: 6536, 6534, 14214

kiemelten
védett

Hess András tér 1.

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

92431/1993 XX.1394 MKM,
2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

92431/1993 XX.1394 MKM,
2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

I.

92431/1993 XX.1394 MKM,
2/2005. (I. 24.) NKÖM
92431/1993 XX.1394 MKM,
2/2005. (I. 24.) NKÖM

HRSZ.: 6536
94

52378

Szentháromság tér
HRSZ.: 6531, 6532

95

52374

Mátyás- templom
HRSZ.: 6532, 6531

96

52281

Mária Magdolna templom
HRSZ.: 6639/1, 6639/2

97

52370

Kapisztrán tér
HRSZ.: 6638
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98

52369

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

117641/1994 XXVII. 592 MKM

szakmai

-

-

kiemelten
védett

I.

92431/1993 XX.1394 MKM,
2/2005. (I. 24.) NKÖM

szakmai

-

-

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

Országház utca 20.

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

HRSZ.: 6645
Lovas úti park és parkoló
HRSZ.: 6696/1

szakmai

-

-

Tárnok utca 6.

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

117292/1994 XXVII-252 MKM

Petermann bíró utca
HRSZ.: 6622

99

52341

Hess András tér
HRSZ.: 6588

100

52340

Fortuna köz
HRSZ.: 6592

101

52338

102

52337

103

52334

104

52330

105

52332

Hunfalvy utca 8.
HRSZ.: 14061
Iskola utca 20.
HRSZ.: 14270
Hadtörténeti Múzeum
HRSZ.: 6636
Naphegy- Agyagbánya
HRSZ.: 7392
Országház utca
HRSZ.: 6634

106

52329

Országház utca 10.
HRSZ.: 6662

107

52283

108

52285

109

52286

HRSZ.: 6510
110

52288

Úri utca 10.
HRSZ.: 6483

111

52246

Úri utca 45.
HRSZ.: 6649
Úri utca 20.

112

52289
HRSZ.: 6488
Dísz tér 10.

113

52270
HRSZ.: 6476
Fortuna utca 12.

114

52268
HRSZ.: 6597
Szarvas tér

115

52291
HRSZ.: 6272, 6335, 6336
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116

52293

Országház utca 32.

kiemelten
védett

I.

92431/1993 XX.1394 MKM,
2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

92431/1993 XX.1394 MKM,
2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

fokozottan
védett

II.

117292/1994 XXVII-252 MKM

szakmai

-

-

szakmai

-

-

szakmai

-

-

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

HRSZ.: 6641/1, 6641/2, 6641/3
117

52294

Petermann bíró utca 5- 7.
HRSZ.: 6628

118

52306

Sándor palota
HRSZ.: 6457

119

52297

Országház utca 21.
HRSZ.: 6612

120

52299

121

52310

122

52312

124

52314

126

52316

127

52317

128

52318

129

52319

130

52320

131

52321

132

52322

133

52323

134

52324

135

52326

136

52327

Öntőház utca
HRSZ.: 14373/2
Szalag utca 17.
HRSZ.: 14284
Szalag utca 19.
HRSZ.: 14283
Ostrom utca 13.
HRSZ.: 13999/1
Szent György tér- volt
Lovarda
HRSZ.: 6452/1

kiemelten
I.
védett
HRSZ.: 6461, 6452/1, 6456/1, 6457, 6459, 6460, 6462
kiemelten
Szentháromság utca
védett
HRSZ.: 6675, 6494
Pasapalota- Színház utca 5kiemelten
I.
9.
védett
HRSZ.: 6460
Sikló hegyállomás
szakmai
HRSZ.: 14363/2
Táncsics Mihály utca 11.
kiemelten
előtti sikátor
védett
HRSZ.: 6548
kiemelten
Táncsics Mihály utca 1.
védett
HRSZ.: 6540
kiemelten
Táncsics Mihály utca 7.
védett
HRSZ.: 6545
kiemelten
Döbrentei tér
védett
HRSZ.: 5959, 5960, 6000, 5966, 6184, 6247, 6229/2, 6229/1
kiemelten
Úri utca 23.
I.
védett
HRSZ.: 6673
kiemelten
Táncsics Mihály utca 9.
I.
védett
HRSZ.: 6546
Színház utca
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92431/1993 XX.1394 MKM,
2/2005. (I. 24.) NKÖM
92431/1993 XX.1394 MKM,
2/2005. (I. 24.) NKÖM
92431/1993 XX.1394 MKM,
2/2005. (I. 24.) NKÖM
-

2/2005. (I. 24.) NKÖM

2/2005. (I. 24.) NKÖM

92431/1993 XX.1394 MKM,
2/2005. (I. 24.) NKÖM

83385/1961 MM

2/2005. (I. 24.) NKÖM

92431/1993 XX.1394 MKM,
2/2005. (I. 24.) NKÖM

BUDAVÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.

MELLÉKLETEK

137

52272

Hess András tér 4.

kiemelten
védett

92431/1993 XX.1394 MKM,
2/2005. (I. 24.) NKÖM

HRSZ.: 6590
141

52230

Tóth Árpád sétány 4.

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

92431/1993 XX.1394 MKM,
2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I

92431/1993 XX.1394 MKM,
2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

HRSZ.: 6472
142

52231

Tárnok utca 10.
HRSZ.: 6507

143

52232

Esztergomi rondella
HRSZ.: 6469

144

52233

Tóth Árpád sétány 30.
HRSZ.: 6684/1

145

52235

Táncsics Mihály utca 20.
HRSZ.: 6577

146

52236

Táncsics Mihály utca 9- 13.
HRSZ.: 6546

146

52237

Tárnok utca 9- 13.
HRSZ.: 6527/2

147

52238

Táncsics Mihály utca 23.
HRSZ.: 6555/4

149

52241

Várszínház
HRSZ.: 6459

150

52244

Úri utca 34.
HRSZ.: 6679

151

52245

152

52242

153

52249

Úri utca 42.
HRSZ.: 6684/2
Sándor palota K-i és D-i
oldala körül
HRSZ.: 6456/1
Úri utca 38.

kiemelten
védett

92431/1993 XX.1394 MKM,
2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

HRSZ.: 6681
Váralja út 15. előtt
154

52251
HRSZ.: 6335
Tárnok utca 18.

155

52252
HRSZ.: 6501
Tárnok utca 16.

156

52253
HRSZ.: 6504

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.

BUDAVÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
MELLÉKLETEK

157

52254

Bécsi kapu tér 1.

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I

92431/1993 XX.1394 MKM,
2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I

92431/1993 XX.1394 MKM,
2/2005. (I. 24.) NKÖM

kiemelten
védett

I.

92431/1993 XX.1394 MKM

fokozottan
védett

II.

117292/1994 XXVII-252 MKM

HRSZ.: 6561/1
159

52255

Dísz tér 3.
HRSZ.: 6518

160

52259

Dísz tér 4- 5.
HRSZ.: 6519

161

52260

Bécsi kapu tér 5.
HRSZ.: 6621

162

52262

Bécsi kapu tér 7.
HRSZ.: 6619

163

52264

Bécsi kapu tér 6.
HRSZ.: 6620

164

52266

Fortuna utca 14.
HRSZ.: 6596
Fortuna utca 10.

165

52267

166

52269

HRSZ.:6598
Fortuna utca 4.
HRSZ.: 6601

167

52273

Úri utca 41.
HRSZ.: 6651

168

52274

Úri utca 47.
HRSZ.: 6641/1, 6641/2, 6641/3

169

52275

Úri utca 48- 50.
HRSZ.: 6685

170

52277

171

52279

172

52280

173

54410

Úri utca 8.
HRSZ.: 6482
Corvin tér 5.
HRSZ.: 14420
Corvin tér 2.
HRSZ.: 14420
Palota út

szakmai
szakmai

HRSZ.: 7124/2
174

54413

Szt. György utca 4-10.
HRSZ.: 6453/2

175

54674

Lánchíd u. 19-21.
HRSZ.: 14381
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176

54758

177

55237

178

57742

179

57743

180

58962

181

58975

182

58984

183

60982

185

71261

186

72195

187

72919

Országház utca 14.

kiemelten
védett

I.

2/2005. (I. 24.) NKÖM

HRSZ.: 6660
Alagút u.-Pauler u.-Roham
u.-Attila u. által határolt
szakmai
terület
HRSZ.: 7164, 7165, 7166, 7167, 7168, 7169
Jégverem utca 5.
szakmai
HRSZ.: 14316
kiemelten
92431/1993 XX.1394 MKM,
Nyugati várkert
I.
védett
2/2005. (I. 24.) NKÖM
HRSZ.: 6453/1
Lovas utca 41 - Várfok utca
szakmai
2. (saroktelek)
HRSZ.: 6699
Toldy Ferenc utca 32-36.
szakmai
HRSZ.: 14083/2, 14083/1, 14084/1, 14167
fokozottan
Fő utca 1.
II.
117292/1994 XXVII-252 MKM
védett
HRSZ.: 14402
kiemelten
Palota út- Dísz tér
I.
2/2005. (I. 24.) NKÖM
védett
HRSZ.: 6464, 7124/2
kiemelten
Petermann bíró utca 9.
I.
2/2005. (I. 24.) NKÖM
védett
HRSZ.: 6630
Budai Főgyűjtőcsatorna
szakmai
HRSZ.: 23810/1, 14387/1, 14387/2, 6229/1, 6229/2, 6239, 6236
I. kerület teljes terület
szakmai
HRSZ.: 7465, 6533, 14184/1, 6536, 14182/2, 6495, 6700, 6701, 7583/6, 6531, 7382, 7133,
7132, 7161, 7414, 4882/5, 4882/7, 4885, 7106, 14418, 14265, 14280, 5320/1, 7570, 7575/2,
13972, 5181/3, 6241, 6242, 6246, 13952, 7583/12, 7575/1, 7582, 7581, 7577, 7580, 7576,
7579, 7578, 6793/1, 6267/1, 7678/1, 6609, 13976, 6245, 5202, 6743, 6744, 7380, 7372, 7371,
7384/1, 7642, 7561/2, 7563, 7571, 7551, 7572, 7583/4, 7583/3, 7583/10, 7562, 7564, 7565,
7567, 7568, 7555, 7569, 7547, 7554, 7553, 7552, 6599, 6646, 6645, 6650, 6610, 6598, 6608,
6604, 6605, 6606, 6607, 6644, 6643, 6649, 6688, 6689, 6690, 6559, 6557/4, 13926/1, 13926/2,
5247/4, 5249/3, 7619/7, 7544/1, 7431/5, 7431/2, 7432/7, 7432/8, 7432/1, 7431/3, 7618,
7280, 7376, 7375, 7374, 7379, 7377, 7353, 7354, 7373/1, 7373/2, 6457, 6459, 6460, 14104,
6332, 6342, 14448/3, 14448/4, 14349, 14386, 14225, 6561/1, 6621, 6620, 6619, 6618, 6597,
6596, 6594, 6567, 6566, 6612, 6614, 6630, 6557/3, 6568, 6558, 6527/2, 14317, 13962, 6263,
5300/9, 5294/4, 5338/4, 5300/5, 5294/1, 13981, 6348/4, 6452/2, 6595, 6613, 6615, 6616,
6617, 6627, 6628, 14363/2, 6343/1, 6561/2, 6565/1, 6230/2, 6230/1, 6231, 6233, 6234, 6235,
6240, 6243, 6244, 6255, 6259, 6261, 6262, 6267/2, 6268, 6339/2, 6341, 13950, 13982, 13985,
13951, 13953, 13954, 13955, 13956, 13957, 13958, 13961, 13965, 13966, 13967, 13968,
13977, 13983, 13984/1, 13984/2, 13988/1, 13988/3, 13988/4, 13989, 13993, 14372, 14374,
14375, 14376, 14378, 14380, 14381, 14382, 14394, 14242, 14243, 14315, 14316, 14319,
14328, 14329, 14409, 14411, 14094, 14095, 14096/2, 14101, 14102, 14103, 13891, 13899,
14105, 14106, 14121, 14123, 14172, 5300/11, 5300/12, 13883/4, 13902, 13908, 13909,
13910, 13980, 14119, 14118/1, 14118/2, 14096/1, 14173/2, 14173/3, 14229, 14232, 14238/1,
14333, 14346, 14347, 14350, 14351, 14353, 6346, 5294/3, 13903/3, 14413/1, 14340, 6343/3,
14093/2, 13929/2, 13930, 13931, 13933, 13934/1, 13934/2, 13934/3, 7075/2, 4882/1, 4880,
4879, 7561/1, 7560/2, 7558, 7557, 7556, 7545, 7541, 7236/2, 7210/2, 7212/1, 6313, 5238/2,
5247/5, 5249/2, 5247/3, 5247/2, 4888, 5206, 5208, 5205, 5207, 5204, 5199, 5216, 5209, 5215,
5210, 5238/1, 7396/8, 5203, 5211/2, 5211/1, 5212/1, 5212/2, 5237/4, 5235/1, 5235/7,
5235/2, 5198, 5197, 5235/8, 5235/9, 5237/3, 5237/1, 5190, 5191/3, 5192/2, 5228/1, 5196,
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5193, 5228/2, 5235/5, 5235/4, 5235/3, 5201, 5200, 7391/1, 7388/3, 5218/1, 7378, 7390,
7388/1, 7386/7, 7388/2, 7386/6, 7386/3, 7391/2, 5218/2, 7386/5, 7444, 7445, 7492, 7503/1,
7499/2, 7499/1, 7502, 7501, 7498/1, 7497/2, 7504, 7503/2, 7224, 7540, 7536, 7537, 7538,
7533, 7532, 7535, 7534, 7529, 7527, 7528, 7559, 5239/1, 5239/2, 5247/1, 7619/6, 4881, 7422,
7423, 7085, 5192/1, 5177/1, 7086, 13975, 7075/3, 13974, 7622, 7634, 7619/4, 6735/1, 7392,
14296, 14441/1, 7438/1, 5542, 14293, 14448/1, 14313, 6639/1, 6653, 6651, 6684/2, 6685,
6686, 6692, 6694, 6695, 14117, 5973, 6776/11, 6687, 5541, 5540, 14323, 5539, 5319/3, 5333,
5332, 6209, 5331, 5334, 5319/10, 5319/9, 5319/6, 5300/6, 5337, 5336, 5341, 5338/3, 5319/7,
6349, 6684/1, 6693, 7140, 7141, 7388/4, 7393, 14270, 14247/3, 6336, 6337, 6338, 13969,
14335, 14336, 14337/1, 14402, 14403, 14404, 14338, 14234, 14235, 14236, 14237, 14238/2,
14240, 14241, 14245, 14257, 14295, 14297, 14298/1, 14298/2, 14299, 14300, 14301, 14304,
14305, 14306, 14307, 14308, 14312, 14314, 14320, 14321, 14326, 14330, 14331, 14332,
14405, 14407, 14408, 14412, 14414, 14415, 14133, 14141, 13875/4, 13875/5, 13875/6,
13875/7, 13878, 14116, 14122, 14124, 14128, 14129, 14131, 14132, 14139, 14142, 14152/1,
14258, 14259, 14263, 14268/2, 14272, 14275, 14434, 14435/2, 14437, 14438, 14440/2,
14440/3, 14440/4, 14440/6, 14440/7, 14440/8, 14440/9, 14440/10, 14442, 7396/9, 7396/10,
7440, 7441, 7442, 7443, 7446, 14289, 14290/1, 14291, 5318, 5300/13, 5300/14, 5300/17,
5306/1, 5308, 5315, 5316, 5317, 5320/2, 5322/2, 5324, 5325, 5326/1, 5327/2, 5328, 5329,
13877/1, 13877/2, 13883/1, 13979, 14233, 14274, 14413/2, 14436, 14441/2, 7546, 6719,
6720/3, 6720/4, 6727/1, 6727/2, 6727/3, 6729, 6730, 6733/1, 6733/2, 6735/2, 6736, 6740/1,
6741/1, 6745, 6747, 6748, 6750, 6751, 6752/1, 6752/2, 6753, 6754, 6755/1, 6755/2, 6755/3,
6755/4, 6772/1, 6773/1, 6773/2, 6773/3, 6775, 6776/10, 6776/5, 6776/9, 6777, 6778/1,
6778/2, 6779, 6780, 6781, 6783/1, 6783/2, 6783/4, 6783/5, 6786/1, 6786/2, 6787/1, 6787/2,
6788, 6789/1, 6789/2, 6790/1, 6791, 6792, 6793/2, 6794/2, 6794/3, 6797, 6798/1, 6798/2,
6746/2, 6746/1, 14126/3, 14126/4, 14292/2, 6727/4, 6739, 6737, 6734, 23809/3, 14292/1,
14290/2, 13970, 13971, 13973, 6708/4, 5227, 5240, 14126/1, 14276, 5246, 5248, 7210/1,
7238/1, 7219/2, 7083, 7084, 7075/1, 7599/2, 7591, 7590, 7087, 7088, 7077, 7076, 7592, 7596,
7595, 7597/1, 7240/1, 7239/2, 7304/1, 7305/1, 7336, 7241/1, 7330, 7215, 7304/2, 7306,
7305/2, 7307, 7308, 7335, 7337, 7339/1, 7331/1, 7331/2, 7329/1, 7326, 7323/14, 7323/16,
7334, 7332, 7323/10, 7333, 7323/13, 7323/11, 7323/12, 7279, 7293, 7296, 7287, 7288, 7297,
7290, 7216, 7347, 7298, 7303/1, 7303/11, 7302, 7301, 7300/1, 7292, 7342, 7213/2, 7396/4,
5187, 5189, 7205/1, 7281, 5809, 5219, 5214, 5213/1, 5221, 5220, 5222, 5223, 5213/2, 7401,
5186, 5191/4, 5188/2, 7402, 7403, 5185/1, 5185/2, 5188/1, 5184, 5180/2, 5183, 5180/1, 7417,
4886, 4882/8, 7420, 7419, 7421, 7082, 7095, 7078/2, 7078/1, 7081, 7079, 7104, 7094, 7093,
7092, 7080, 7171, 7170, 7173, 7172, 7355/2, 7100, 7348, 7233/1, 7310, 7309, 7226, 7311,
7220/2, 7220/1, 7485/2, 7367/1, 7370, 7367/2, 7366/1, 7366/2, 7323/19, 7323/18, 7498/2,
7363/2, 7363/1, 7221, 7227, 7219/1, 7231, 7228, 7229, 7230, 7317, 7315, 7313, 7312, 7232,
7225, 7539, 7318, 7239/1, 7213/1, 7218, 7217, 7212/2, 7234, 7233/2, 7235, 7238/2, 7236/1,
7237/1, 7237/2, 7497/1, 7488, 7486, 7487, 7349, 7352, 7350, 7368, 7369, 7355/1, 7207/2,
7208, 7207/1, 7206, 7204/1, 7205/2, 7240/2, 7242, 7583/7, 7602, 7603, 7605, 7612/11,
7612/12, 7612/16, 7604, 7606, 7607, 7608, 7589, 7583/5, 7609, 7612/15, 7610, 7583/9,
7583/8, 7614/12, 7619/5, 7614/13, 7583/2, 7619/8, 7099/3, 7096, 7099/2, 7099/1, 7097,
7098, 7415, 4882/4, 4882/3, 4882/2, 7406, 7409, 7407, 7410, 7411, 4884/4, 4884/3, 5181/4,
7408, 7418, 4884/6, 4884/5, 7413, 7323/15, 7505/1, 7320, 7325, 7323/9, 7323/8, 7323/17,
7328, 7321, 7329/2, 7319, 7525, 7526, 7522/2, 7517/4, 7323/7, 7509/2, 7509/1, 7510, 7506,
7524/2, 7515/2, 7517/3, 7517/7, 7522/1, 7521, 7517/12, 7517/11, 7517/13, 7517/8, 7517/9,
7515/1, 7513/1, 7514/2, 7513/2, 7511/2, 7512, 7511/1, 7514/1, 7384/2, 7458, 7491, 7383,
7386/4, 7457, 7456, 7459, 7460, 7455, 7454, 7472, 7471, 7470, 7461, 7453, 7462, 7452, 7463,
7464, 7451, 7404, 7405, 7485/1, 7490, 7477/1, 7477/2, 7468, 7469, 7474, 7473, 7483, 7475,
7476, 7478/2, 7467, 7478/1, 7425, 7481, 7482, 7480, 7432/6, 7432/5, 7432/4, 7432/2, 7484,
7489, 7121/2, 14049/2, 14254, 7144, 13917, 6494, 6496, 6497, 14042, 14357, 14065, 14247/4,
14431, 6521/1, 6501, 6471, 6586, 6601, 6585/2, 6600, 6584/1, 6574, 6573, 6572, 6570, 6569,
6587, 6590, 6636, 6660, 6647, 6666, 6665, 6602, 6664, 6603, 6663, 6662, 6452/1, 6532, 6670,
6671, 6581, 6553/1, 6553/2, 6540, 6543/3, 6585/1, 6543/5, 6543/6, 6584/2, 6545, 6583, 6546,
6582, 6549, 6580, 6550, 6579, 6578, 6556/1, 6557/5, 6555/3, 6555/4, 6575, 6527/1, 6672,
6659, 6658, 6657, 6678, 6656, 6679, 6655, 6680, 6654, 6681, 6683, 14178, 14052, 14282,
6462, 14039/1, 14045, 14286, 14156, 6631, 6635/2, 6499, 6500, 6502, 6504, 6505, 6506, 6507,
6509, 6470, 6472, 6473, 6474, 6475, 6476, 6477/1, 6477/2, 6479, 6480, 6481, 6482, 6483,
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188

76431

189

76433

190

76435

191

80581

192

85111

193

85113

194

85115

195

85117

196

85119

6484, 6485, 6486, 6487, 6488, 6489, 6490, 6491, 6492, 6635/1, 6661, 6667, 6673, 6677/3,
7134, 7135, 7136, 7137, 7139, 7143, 7145/1, 7145/2, 7148, 6510, 6511, 6512, 6516, 6518,
6519, 6520, 6522, 6523, 6524, 6526, 6547, 6555/1, 6556/2, 6557/6, 6571, 6576, 6577, 7322,
14420, 14284, 14283, 13999/1, 7146, 6703/1, 6699, 6702, 6703/2, 6705, 6713, 13990, 13991,
13994, 13995, 13996, 13997, 14279, 14281, 14165/2, 14248, 14249/1, 14249/2, 14419,
14013/1, 14014, 14019, 14023, 14026, 14028, 14032, 14046, 14047, 14050, 14051, 14054,
14057, 14059, 14061, 14062, 14063, 14064, 14070, [...]
kiemelten
^
Ostrom utca 5.
117641/1994 XXVII. 592 MKM
védett
HRSZ.: 14047, 14044/1, 14045
Logodi utca 49.
szakmai
HRSZ.: 6739, 6723
Tárnok u. 12.
HRSZ.: 6506
Pala utca 8.
HRSZ.: 14313
Toldy Ferenc utca 4. előtt
HRSZ.: 14178
Lovas út 6/a.
HRSZ.: 6755/3
Logodi utca 31.
HRSZ.: 6752/2
Logodi utca 19-21.
HRSZ.: 7117
Várfok utca 7-9.
HRSZ.: 13985

fokozottan
védett

^

szakmai

-

-

szakmai

-

-

szakmai

-

-

szakmai

-

-

szakmai

-

-

szakmai

-

-

2/2005. (I. 24.) NKÖM

M1. táblázat: Régészeti lelőhelyek
Forrás: Miniszterelnökség előzetes adatszolgáltatása

3.2 Műemlékek és általános műemléki védelem alatt álló elemek jegyzéke

15037

13014

Hess András tér 2.

Domonkosok egykori
kolostorának maradványai

I.

6536

15036

13015

Hess András tér 1.,
Szentháromság tér 5.

egykori jezsuita kollégium

I.

6536

15157

13018

Fő utca 30-32.

Volt Kapucinus templom

II.

15157

13019

Corvin tér 14.

Kolostor

II.

15093

13022

Úri utca 49.

régi templom

I.

15093

13023

Úri utca 49.

Kolostor

I.

15068

15555

Táncsics Mihály utca 9.

Börtönépület (eredetileg
lőportár)

I.

6546

15128

15583

Döbrentei utca 9.

Épület, régi vendégfogadó

II.

6267/1,
6267/2
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14287/2,
14286
14287/2,
14286
6641/3,
6641/2,
6641/1
6641/1,
6641/2,
6641/3
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15848

15607

Szent György tér 6.

palota maradványai

I.

15879
15991
15991
15991
15991

15611
15628
15629
15630
15631

Úri utca 33.
Szalag u. 19.
Szalag u. 19.
Szalag u. 19.
Szalag u. 19.

II.
II.
II.
II.
II.

15848

17269

Szent György tér 6.

15131

18145

Öntőház utca 11.

15131

18146

Sándor Móric lépcső 1.

15131

18147

15002

72

Egyemeletes lakóház

15003

73

15004

74

15005

75

15006
15007

76
77

15008

78

Ybl Miklós tér 2-6.
Anna utca 1., Tárnok utca
18.
Anna utca 2., Tárnok utca
16.
Bécsikapu tér 1.
Bécsikapu tér
5.,Peterman bíró utca 2.
Bécsikapu tér 6.
Bécsikapu tér 7.
Bécsikapu tér 8., Kard
utca 1.

Fal
Ágostonos kolostortemplom
temető
kápolna
kapuzat
palotát körülvevő
erődrendszer
Várkert bazárhoz északról
csatlakozó ház
Várkert bazárhoz délről
csatlakozó ház
Várkert bazár

15009

Anjou bástya, Tóth Árpád
sétány, Dísz tér 2., Dísz
tér 6., Dísz tér 7., Babits
Mihály sétány ...

284

I.

6452/1,
6456/1
6656
14283
14283
14283
14283
6452/1,
6452/3

I.

6452/2

I.

6452/2

I.

6452/2

I.

6501

Egyemeletes lakóház

6504

Egyemeletes lakóház

6561/1

Sarokház

6621

Ház
Volt Grigely-ház

6620
6619

Sarokház

6618

Budavár falai

6530,
6541,
6542,
6551,
6563,
6632,
6453/2,
7124/2,
14208,
6534,
6533,
14223,
14225,
6453/1,
6455/1,
6696/2,
6696/1,
6469,
6524,
6527/2,
6531,
6514,
6515,
14363/1,
14363/2,
6452/1,
6452/2,
6452/3,
14207,
14210,
14214,
14217,
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15010
15011

79
80

15012

81

15013

82

15014

83

15015

84

15016

85

15017

86

15018

87

15019
15020
15021
15022
15023
15024
15025
15026
15027
15028
15029

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

15030

99

15031
15032
15033

100
101
102

Dísz tér 3.
Dísz tér 4-5.
Dísz tér 10., Tóth Árpád
sétány 8.
Dísz tér 11., Tóth Árpád
sétány 7.
Dísz tér 12., Tóth Árpád
sétány 6.
Dísz tér 13., Tóth Árpád
sétány 5.
Dísz tér 15., Tóth Árpád
sétány 3.
Fortuna utca 3.
Fortuna utca 4., Fortuna
köz 1.
Fortuna u. 5.
Fortuna utca 6.
Fortuna utca 7.
Fortuna utca 8.
Fortuna utca 9 .
Fortuna utca 10 .
Fortuna utca 11 .
Fortuna utca 12 .
Fortuna utca 13 .
Fortuna utca 14 .
Fortuna utca 17 .
Fortuna utca 18., Kard
utca 2.
Fortuna utca 19.
Fortuna utca 23.
Fortuna utca 25.

15034

103

Halászbástya

15035

112

15036

104

15037

105

15038

106

15039

107

Kard utca 4.
Hess András tér 1 -2.,
Szentháromság tér 5.,
Ibolya utca 2., Hess
András tér 1.
Hess András tér 2., Ibolya
utca 2., Szentháromság
tér 5.
Hess András tér 3.,
Fortuna utca 1., Táncsics
Mihály utca 2.
Hess András tér 4.,
Szentháromság tér 6.
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Kétemeletes lakóház
Emeletes Irodaépület

I.
I.

6546,
14060/2,
14339/3,
6525,
6458,
14220,
14221,
14222
6518
6519

Ház

I.

6476

Ház

I.

6475

Ház

I.

6474

Ház

I.

6473

De la Motte-palota

I.

6471

Ház

I.

6586

Volt Fortuna Szálló

I.

6601

Egyemeletes lakóház
Ház
Ház
Ház
Ház
Ház
Ház
Ház
Ház
Ház
Ház
Középkori
épületmaradványok
Ház
Ház
Ház

I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.

6585/2
6600
6584/1
6599
6574
6598
6573
6597
6572
6596
6570

I.

6594

I.
I.
I.

Halászbástya épülete
díszlépcsővel

I.

Ház

I.

6569
6567
6566
14217,
6531,
6533
6610

.

6536,
6534

Domonkosok egykori
temploma tornyának
maradványai

I.

6536

A Vörös Sün ház

I.

6587

Épület

I.

6590

Szent Miklós templom
maradványai

,

4
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Kapisztrán tér 1., Anjou
bástya 7., Országház utca
34.
Kapisztrán tér 2-4., Anjou
bástya 8., Tóth Árpád
sétány 40.

15041

109

15042

110

15043

111

15044

113

15047

129

15048
15049
15050
15051
15052
15053
15054

130
131
132
133
134
135
114

15055

115

15056

116

15057
15058

117
118

Móra Ferenc utca 2-4.,
Dísz tér 9., Tóth Árpád
sétány 9.
Országház utca 5.,
Fortuna köz 3.
Országház utca 6.
Országház utca 7.
Országház utca 8.
Országház utca 9.
Országház utca 10.
Országház utca 11.
Országház utca 13.
Országház utca 14.,
Dárda utca 2.
Országház utca 16.,
Dárda utca 1.
Országház utca 17.
Országház utca 18.

15059

145

Színház utca 1-3.

15060

146

15061

152

15062
15063

153
154

Színház u. 5-11.
Táncsics Mihály utca 1.,
Ibolya utca 1.
Táncsics Mihály utca 3.
Táncsics Mihály utca 4.

15064

155

15065
15066
15067
15068
15069
15070
15071
15072
15073

156
157
158
159
160
150
162
163
164

15074

151

15075

166

15076

167

15077

147

Kapisztrán tér 6., Úri utca
55.

Épület, ma Állami Nyomda

II.

6635/2,
6635/1

Régi Nándor-laktanya

I.

6636

volt Mária Magdolna
(Helyőrségi) templom tornya
és falmaradványai

I.

6639/1,
6639/2
6477/2,
6477/1

Ház
Ház

II.

6602

Ház romos maradványai
Ház
Ház
Ház
Ház
Ház
Ház

II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.

6664
6603
6663
6604
6662
6605
6606

Sarokház

II.

6660

Ház

II.

6647

Ház
Ház
Várszínház, volt Karmelita
templom
karmelita rendház

II.
II.

6608
6646

I.

6459

I.

Egyemeletes lakóház

I.

Ház
Ház

II.
II.

Táncsics Mihály utca 5.

Ház

II.

Táncsics Mihály utca 6.
Táncsics Mihály utca 7.
Táncsics Mihály utca 8.
Táncsics Mihály utca 9.
Táncsics Mihály utca 10.
Táncsics Mihály utca 12.
Táncsics Mihály utca 14.
Táncsics Mihály utca 15.
Táncsics Mihály utca 16.
Táncsics Mihály utca 17.,
Babits köz 1.

Ház
Volt Erdődy-palota
Ház
József-kaszárnya
Ház
Egyemeletes lakóház
Ház
Ház
Ház

II.
I.
II.
I.
II.
II.
II.
II.
II.

Ház

II.

Egyemeletes lakóház

II.

6460
6540,
6541
6543/3
6585/1
6543/5,
6543/6
6584/2
6545
6583
6546
6582
6581
6580
6550
6579
6553/1,
6553/2
6556/1,
6557/5,
6556/2,
6557/3,
6557/4,
6557/6

Ház

II.

6575

Ház

II.

6557/3

Táncsics Mihály utca 21
23., Babits Mihály köz 2.

Táncsics Mihály utca 24 .,
Fortuna utca 21.
Táncsics Mihály utca 25.
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15078
15079
15080
15081
15082
15083

165
161
148
149
168
169

15084

199

15085

200

15086

201

15087

202

15088

203

15089
15090

204
205

Táncsics Mihály utca 18.
Táncsics Mihály utca 13.
Táncsics Mihály utca 26.
Táncsics Mihály utca 27.
Tárnok utca 1.
Tárnok utca 3.
Úri utca 38., Nőegylet
utca 2., Tóth Árpád
sétány 27.
Úri utca 39., Dárda utca
4.
Úri utca 40., Nőegylet
utca 1., Tóth Árpád
sétány 28.
Úri utca 41., Dárda utca
3.
Úri utca 42-44., Tóth
Árpád sétány 29., Úri
utca 42.
Úri utca 43.
Úri utca 45.

Egyemeletes lakóház
Ház
Ház
Ház
Ház
Ház

II.
II.
II.
II.
II.
II.

6578
6549
6568
6558
6522
6523

Sarokház

II.

6681

Sarokház

II.

6653

Ház

II.

6683

Kis templom maradványai

II.

6651

Ház

II.

6684/2

Ház
Ház

II.
II.

Úri utca 47.

Egyemeletes lakóház

II.

6650
6649
6641/1,
6641/2,
6641/3

15091

206

15092

207

Úri utca 48-50., Tóth
Árpád sétány 30.

Ház

II.

15093

208

Úri utca 49., Országház
utca 28.

Volt Klarissza templom és
kolostor

I.

15094

209

Úri utca 51., Országház
utca 30.

Hivatali épület

II.

15095

210

Úri utca 52., Tóth Árpád
sétány 31.

Ház

II.

6686

15096

211

Úri utca 53., Országház
utca 32.

Volt Ferences kolostor

I.

6641/1,
6641/2,
6641/3

15098

213

Sarokház

II.

6690

15099

214

Középkori épület
maradványai

II.

6692

15100

215

Lakóház

II.

6694

15101

6

Tabáni r.k. templom

II.

6263

15102

7

Ház

II.

6338

15103

8

II

15106

10

Pince a Mayerffy-féle
hordóval együtt
Ház

II.

6341,
6342
14126/4

15107

11

Volt Fehérkereszt szálló

II.

14128

15108

12

Felső-vízivárosi r. k.
templom

I.

14442

15109

13

plébániaépület

I.

15110
15112

14
16

Ház
Az alagút keleti bejárata

II.
I.

Úri utca 62., Lant utca 2.,
Tóth Árpád sétány 35.
Úri utca 64-66., Tóth
Árpád sétány 36.
Úri utca 70., Tóth Árpád
sétány 38.
Attila utca
Attila út 15., Váralja utca
45.
Attila út 21., Váralja utca
37.
Batthyány tér 3.
Batthyány tér 4.,
Gyorskocsi utca 3.
Fő utca 39.
Batthyány Lajos tér 7.,
Aranyhal utca 1.
Batthyány Lajos utca 25.
Clark Ádám tér
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6685
6641/1,
6641/2,
6641/3
6641/1,
6641/2,
6641/3

14441/1,
14441/2
13917
14398
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15114

18

15115
15116
15117

19
20
21

15119

24

15120

25

15121

26

15122

27

15123

35

15124

33

15125

56

15126
15127

32
31

Corvin János tér 2., Bem
József rakpart 16.
Corvin János tér 3.
Corvin János tér 4.
Corvin János tér 5.
Donáti utca 2., Hunyadi
János út 21.
Donáti utca 32., Franklin
utca 3.
Donáti utca 34., Toldy
Ferenc utca 13.
Donáti utca 36., Toldy
Ferenc utca 15.
Fő utca 4.
Fő utca 1., Bem József
rakpart 1.
Kapucinus utca 9., Pala
utca 5.
Döbrentei utca 17.
Döbrentei utca 15.

15128

29

15130

70

15131

69

15132

68

15134

66

15135

65

15136
15137
15138
15139

Ház

II.

14420

Ház
Ház
Ház

II.
II.
II.

14420
14420
14420

Sarokház

II.

14172

Egyemeletes lakóház

II.

14088

Ház

II.

14089

Ház

II.

14090

Ház

II.

14336

Ház

II.

14402

Sarokház

II.

14292/2

Ház
Sarokház

II.
II.

Döbrentei utca 9.

Lakóház

II.

Várkert kioszk

I.

Várkert bazár és csatlakozó
házak

I.

6452/2

64
62
61
59

Ybl Miklós tér
Ybl Miklós tér 2-6.,
Öntőház utca 11., Sándor
Móric lépcső 1.
Toldy Ferenc utca 9.,
Donáti utca 30 ., Franklin
utca 6.
Szilágyi Dezső tér
Szarvas tér 1., Váralja
utca 49.
Szalag utca 20.
Szalag utca 18.
Szalag utca 12.
Pala utca 8.

6255
6259
6267/1,
6267/2
14386

15142

57

Krisztina tér

15143

55

15144

54

15146

52

15147

51

15148

50

15150

48

15152

46

15153

44

15154

43

Iskola

14156

Református templom

14431

Sarokház

6336

Ház
Ház
Ház
Ház

14248
14247/4
14242
14313
7543/2,
7543/1

Krisztinavárosi r.k. templom

Jégverem utca 2., Fő utca
7., Bem József rakpart 4.
Jégverem utca 1., Fő utca
9 ., Bem József rakpart 5.
Iskola utca 31.,
Gyorskocsi utca 2-4.,
Markovits Iván utca 3.
Iskola utca 28., Franklin
utca 2.
Iskola utca 20., Vám utca
6.
Iskola utca 14.
Hunyadi János út 18.,
Csónak utca 7.
Hadnagy utca 8-10.,
Hegyalja út mentén
Fő utca 43., Bem József
rakpart 28., Csalogány
utca 2.
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Ház

14405

Ház

14407

Ház

14116

Sarokház

14152/1

Sarokház

14270

Egyemeletes lakóház

14265

Egyemeletes lakóház

14349

Szent Imre, volt Rác fürdő

I.

5973

Volt Marczibányi-féle
menház

II.

14448/1
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15155

41

15156

42

15157

40

15158

39

15160

36

15839

119

15840

120

15841

121

15842
15843
15844

122
123
124

Fő utca 41., Bem József
rakpart 29.
Fő utca 41., Batthyány
Lajos tér 1., Bem József
rakpart 28.
Fő utca 30-32., Corvin
János tér 14., Ponty utca
1-3.
Fő utca 20., Pala utca 3.
Fő utca 5., Bem József
rakpart 3.
Országház utca 19., Kard
utca 6.
Országház utca 20.
Országház utca 21 ., Kard
utca 5.
Országház utca 22.
Országház utca 23.
Országház utca 24.

15845

125

15846

Volt Erzsébetiek temploma

.

14448/3

Volt Erzsébetiek kórháza

I.

14448/4

Volt Kapucinus templom és
kolostor

!
.

14286,
14287/2

Ház

I.

14293

Ház

I.

14404

Sarokház

I.

6609

Ház

I.

6645

Sarokház

I.

6612

Ház
Ház
Ház

I.
I.
I.

Országház utca 26.

"Kis Országház"

I.

126

Országház utca 28-30
32., Országház utca 28.

Egykori Budai Országház

I.

6644
6614
6643
6641/1,
6641/2,
6641/3
6641/1,
6641/2,
6641/3

15847

136

Petermann bíró utca 9.,
Országház utca 31.

Sarokház

I.

6630

15848

138

Szent György tér 6.

Volt Királyi palota

I.

6452/1,
6452/3,
6452/2

15849

137

Sándor-palota

.

6457

15850
15851

139
141

Mátyás templom
Szentháromság-oszlop

.
I.

6532
6531

15852

140

Régi budai városháza

I.

6494

15853
15854
15855

142
143
170

Ház
Ház
Ház

I.
I.
I.

6670
6671
6524

15856

171

Ház

I.

6510

15857
15858

172
173

Ház
Sarokház

15859

174

15860

175

Ház

I.
I.
.
.
I.

6526
6507
6527/1,
6527/2
6505

15861

176

Sarokház

I.

6500

15862

177

Ház

I.

6481

15863

178

Ház

I.

6482

15864

179

Sarokház

I.

6507

15865

180

Sarokház

I.

6505

Szent György tér 1-2-3.,
Szent György tér 1-2.
Szentháromság tér
Szentháromság tér
Szentháromság tér 2.,
Tárnok utca 28., Úri utca
21.
Szentháromság utca 5.
Szentháromság utca 7.
Tárnok utca 5.
Tárnok utca 6., Úri utca
5.
Tárnok utca 7.
Tárnok utca 10.
Tárnok utca 13., Tárnok
utca 9-11.
Tárnok utca 14.
Tárnok utca 20., Balta
köz 2.
Úri utca 6., Tóth Árpád
sétány 12.
Úri utca 8., Tóth Árpád
sétány 13.
Úri utca 9.
Úri utca 13., Tárnok utca
14., Anna utca 4.
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Úri utca 14., Tóth Árpád
sétány 16.
Úri utca 16., Tóth Árpád
sétány 17.
Úri utca 17., Balta köz 4.
Úri utca 18., Tóth Árpád
sétány 18.
Úri utca 19., Balta köz 3.
Úri utca 20., Tóth Árpád
sétány 19.
Úri utca 22., Tóth Árpád
sétány 20.
Úri utca 24., Tóth Árpád
sétány 21.
Úri utca 25.
Úri utca 27.
Úri utca 29.
Úri utca 31.
Úri utca 32., Tóth Árpád
sétány 24.
Úri utca 33.
Úri utca 34., Tóth Árpád
sétány 25.
Úri utca 35.
Úri utca 36., Tóth Árpád
sétány 26.
Úri utca 37.
Úri utca 58., Tóth Árpád
sétány 33.
Apród utca 1-3.

15886

28

Döbrentei tér 9.

15887

34

15898

45

15907

216

15926

144

15955

37

15979

30

15991

63

16071

11185

16090

11468

16153
16179
16180

15866

181

Ház

II.

6485

15867

182

Ház

II.

6486

15868

183

Egyemeletes lakóház

II.

6499

15869

184

Ház

II.

6487

15870

185

Ház

II.

6497

15871

186

Ház

II.

6488

15872

187

Ház

II.

6489

15873

188

Ház

II.

6490

15874
15875
15876
15877

189
190
191
192

Ház
Ház
Ház
Ház

II.
II.
II.
II.

6672
6659
6658
6657

15878

193

Kapualj

II.

6678

15879

194

Ház

II.

6656

15880

195

Ház

II.

6679

15881

196

Ház

II.

6655

15882

197

Ház

II.

6680

15883

198

Egyemeletes lakóház

II.

6654

15884

212

Egyemeletes lakóház

II.

6688

15885

Semmelweis szülőháza

I.

Rudasfürdő

I.

6332
5542,
5540,
5539,
5541

Épület

II.

14403

Lakóépület

II.

14065

Sarokház

II.

6695

Volt Pénzügyminisztérium

II.

Épület

I.

6590
14409,
14409

Lakóház

I.

Szalag u. 19.

Lakóépület

II.

Mailáth-palota

II.

Honvéd Főparancsnokság

II.

6462

11339
11737
11738

Úri u. 54-56.
Szent György utca 3.,
Dísz tér 17.
Toldy Ferenc u. 80.
Jégverem u. 5.
Szilágyi Dezső tér 1.

14283,
14283
6687

II.
I.
I.

14042
14316
14434

16227

12332

Hunyadi János út 3.

I.

14335

16228

12218

Gellérthegy u. 33.

Lakóház
Sőtér-villa
Lakóépület
Északkeleti Vasút Társaság
Székháza, Postapalota
Lakóépület

I.

7246/2

Fő utca 3., Bem József
rakpart 2.
Hunfalvy utca 2., Ilona
lépcső 3.
Úri utca 72., Tóth Árpád
sétány 39.
Szentháromság tér 6.
Fő utca 15., Bem József
rakpart 8., Pala utca 2.
Döbrentei Gábor utca
10., Groza Péter rakpart
10.
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16289
16290
16378
16379

12221
12523
30737
30816

Corvin tér 8.
Fő utca 21.
Szentháromság tér
Fő utca 11-13.

Budai Vigadó
Lakóház
Szent István-emlékmű
Andrássy-palota

I.
II.
I.
II.

14277
14413/2
6531
14408

M2. táblázat: Műemlékek
Forrás: Miniszterelnökség előzetes adatszolgáltatása

15040

108

Iskola lépcső

15111

15

Bugát utca

15118

22

15129

60

Corvin János tér 13.
Szabó Ilonka utca 57.,
Jácint lépcső 3.

15133

67

Tabáni park

15140
15145
15149

58
53
49

15151

47

Mária tér
Iskola utca 32.
Iskola utca 18.
Iskola utca 12., Donáti
utca 37.

15159

38

Fő utca 14-18.

15914

1120

Gellérthegy

16025
16091
16147
16148

23
11469
11576
11577

Csónak utca 1-3.
Országház utca 33.
Aladár utca 1/b-3.
Czakó utca 15.

Gimnázium lépcső
Szt. Lázár templom
romjai
Ház

III.

6534

III.

6749/2

III.

14279

Lakóház

III.

14026

III.

6184, 6209

III.
III.
III.

13911
14111/4
14268/2

III.

14263

III.

14323

Középkori épületek
maradványai
Mária-szobor
Ház
Ház
Ház
Középkori
épületmaradvány
A gellérthegyi
díszkivilágítás
transzformátorháza
Arany-bástya
Várfalrészlet
MOKTÁR Sportklubház
Lakóház

5413/3
14357
6631, 6634
7438/1
7392

M3. táblázat: Általános műemléki védelem alatt álló elemek
Forrás: Miniszterelnökség előzetes adatszolgáltatása

3.3 Műemléki környezet jegyzéke

16147

13120

16228

13122

15152

17316

15106

25850

15979

25851

15991

25852

MOKTÁR Sportklubház
műemléki környezete
(Aladár utca 1/b-3.)
Épület műemléki
környezete
(Gellérthegy utca)
Egyemeletes lakóház exlege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Lakóház ex-lege
műemléki környezete
Lakóépület ex-lege
műemléki környezete

7449, 7448, 7447, 7446, 7443, 7442, 7441, 7440, 7437,
7436, 7424, 7399/3, 7398, 7396/9, 7396/7, 7396/6,
7396/10
7303/9, 7247, 7246/3, 7244, 7241/2, 7223, 7204/2, 7202,
5866, 7203, 6097
14234, 6523, 6522, 14339/3, 14353, 14350, 14233, 14348,
14347, 14354
14128, 14446, 14447/1, 14477/4, 14477/6, 23809/3,
14448/4, 14126/3
23810/1, 6229/1, 6229/2, 6233, 6235, 6247, 6261, 6262
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15885

25853

Semmelweis szülőháza
ex-lege műemléki
környezete

15114

25855

Ház ex-lege műemléki
környezete

15115

25857

15116

25859

15117

25861

15120

25868

15101

25950

15102

25951

15103

25952

15110

25953

15107

25954

15108

25955

15109

25956

15112

25958

15119

25959

15121

25960

15122

25961

15128

25962

15127

25963

15126

25965

15124

25966

15887

25967

15123

25969

6230/1, 6230/2, 6268, 6331, 6330, 6452/2, 6247, 6271/2,
6271/1

Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Egyemeletes lakóház exlege műemléki
környezete
Tabáni r.k. templom exlege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Pince a Mayerffy-féle
hordóval együtt ex-lege
műemléki környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Volt Fehérkereszt szálló
ex-lege műemléki
környezete
Felső-vízivárosi r. k.
templom ex-lege
műemléki környezete
plébániaépület ex-lege
műemléki környezete
Az alagút keleti bejárata
ex-lege műemléki
környezete
Sarokház ex-lege
műemléki környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete

14254,
14419,
14282
14254,
14282,
14254,
14282,
14254,
14282,

14278/1, 14278/2, 14279, 14280, 14281, 14311,
14427, 14477/4, 14477/6, 23809/3, 14278/3,
14278/1, 14278/2, 14278/3, 14279, 14280, 14281,
14311, 14419, 14427, 14477/4, 14477/6, 23809/3
14278/1, 14278/2, 14278/3, 14279, 14280, 14281,
14311, 14419, 14427, 14477/4, 14477/6, 23809/3
14278/1, 14278/2, 14278/3, 14279, 14280, 14281,
14311, 14419, 14427, 14477/4, 14477/6, 23809/3

14087, 14089, 14111/1, 14155, 14156, 14231
5224/2, 5243, 5310, 5314/2, 5692/1, 5966, 5973, 6000,
6184, 6228, 6255, 6259, 6260, 6261, 6272, 6172, 6264/1,
6264/2
5224/2, 5243, 5310, 5314/2, 5692/1, 6000, 6112, 6171,
6172, 6318, 6329, 6335, 6337, 6339/1, 6452/3, 6452/2
5220, 5221, 5222, 5223, 5224/2, 5692/1, 5966, 6000, 6112,
6171, 6172, 6318, 6329, 6335, 6339/2, 6343/1, 6452/2,
6452/3
13913, 13914, 13916, 13918/2, 14001, 14018, 14019
14122, 14123, 14124, 14125, 14126/1, 14126/3, 14126/4,
14129, 14445, 14446, 14447/1, 14477/4, 14477/6,
23809/3
14128, 14129, 14130, 14131, 14132, 14440/10, 14440/11,
14440/9, 14441/1, 14443, 14444, 14445, 14447/1
14440/4, 14440/9, 14442, 14444, 14445, 14446, 14448/4,
14477/4, 14477/6, 14440/11
14335, 14337/1, 14337/2, 14338, 14339/3, 14362,
14363/1, 14363/2, 14365, 14366, 14367, 14368, 14384,
14387/1, 14387/2, 14392, 14393, 14394, 14396, 14397,
14401, 14402, 14417, 14477/4, 14477/6, 23809/3,
23810/1, 6452/1, 14400, 6458
14168, 14173/2, 14173/3, 14219, 14229, 14230, 14232,
14238/1, 14238/2, 14239, 14240, 14339/3, 14354, 14231
14087, 14088, 14090, 14111/1, 14167, 14231, 14083/2
14083/1, 14083/2, 14089, 14091, 14107, 14111/1, 14167,
14231
5809, 5866, 6097, 6112, 6172, 6233, 6247, 6262, 6268,
6271/1, 6272, 6318, 6329, 7281, 6264/1, 7377, 7376, 6106,
5841

Lakóház ex-lege
műemléki környezete
Sarokház ex-lege
műemléki környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete

6228, 6235, 6236, 6247, 6255, 6260, 6261, 6263, 6264/1

Ház ex-lege műemléki
környezete
Épület ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete

5222, 5223, 5224/2, 5692/1, 5966, 5973, 6000, 6184, 6228,
6236, 6239, 6240, 6247, 6259, 6263, 6172
14335, 14336, 14337/1, 14337/2, 14384, 14387/2, 14392,
14393, 14394, 14396, 14397, 14398, 14400, 14401, 14417,
14477/4, 14477/6, 23809/3, 14403
14335, 14336, 14402, 14404, 14417, 14477/4, 14477/6,
23809/3
14335, 14337/1, 14338, 14402, 14403, 14417
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15160

25970

15955

25971

15158

25976

15157

25980

15155

25982

15156

25984

15154

25987

Ház ex-lege műemléki
környezete
Épület ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műelméki
környezete
Volt Kapucinus templom
és kolostor ex-lege
műemléki környezete
Volt Erzsébetiek
temploma ex-lege
műemléki környezete
Volt Erzsébetiek kórháza
ex-lege műemléki
környezete
Volt Marczibányi-féle
menház ex-lege
műemléki környezete
Szent Imre, volt Rác fürdő
ex-lege műemléki
környezete

14334, 14335, 14403, 14405, 14417, 14477/4, 14477/6,
23809/3
14323, 14408, 14410, 14411, 14417, 14477/4, 14477/6,
23809/3
14292/1, 14292/2, 14309, 14323, 14410, 14411, 14417
14271, 14277, 14278/1, 14278/2, 14278/3, 14279, 14284,
14288, 14289, 14294, 14298/2, 14299, 14415, 14416,
14417, 14418, 14419
14447/2, 14448/1, 14448/4, 13877/1, 14448/2
13877/1, 13878, 13881, 14126/3, 14441/1, 14441/2,
14442, 14444, 14445, 14446, 14447/1, 14447/2, 14448/2,
14448/3, 14477/4, 14477/6, 23809/3
13874/2, 13875/7, 13877/1, 14448/2, 14448/3, 14449/2,
14449/1, 14451, 14472, 14447/2
5692/1, 5692/2, 5966, 6000, 6001, 6171, 6172, 6184, 6209,
6228, 6240, 6241, 6247, 6255, 6259, 6263, 6268, 6271/1,
6318, 6329, 6331, 6335, 6336, 6337, 23810/1, 5809, 5841,
5866, 5959, 5960, 6112, 6229/1, 6229/2, 6272, 7376, 7377,
5314/2, 5317, 5320/1, 5321, 5322/1, 5324, 5328, 5329,
5413/3, 6264/1, 6264/2

15153

25990

15898

25992

15150

25996

15149

25998

15148

26000

15147

26001

15146

26002

15144

26004

15143

26005

15125

26006

15142

26009

15139

26015

15138

26088

15137

26089

Ház ex-lege műemléki
környezete

14245, 14247/3, 14248, 14284, 14311

15136

26090

Ház ex-lege műemléki
környezete

14247/2, 14247/3, 14247/4, 14249/1, 14249/3, 14254,
14283, 14284, 14311

15135

26092

Sarokház ex-lege
műemléki környezete

5314/2, 5320/1, 5692/1, 5966, 5973, 6000, 6112, 6171,
6172, 6184, 6228, 6267/2, 6268, 6271/1, 6272, 6318, 6329,
6331, 6335, 6337, 6264/1, 6264/2

Lakóépület ex-lege
műemléki környezete
Egyemeletes lakóház exlege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Sarokház ex-lege
műemléki környezete
Sarokház műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Sarokház ex-lege
műemléki környezete
Krisztinavárosi r.k.
templom ex-lege
műemléki környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete

14056, 14064, 14066, 14067, 14194, 14206, 6542, 6546
14261, 14263, 14271, 14274, 14275
14261, 14270, 14271, 14272
14145, 14147, 14261, 14268/2, 14271, 14272, 14146
14111/5, 14111/7, 14151/1, 14154, 14271, 14133, 14147,
14152/2
14108, 14117, 14125, 14129, 14130, 14131, 14271
14326, 14327, 14405, 14406, 14408, 14477/4, 14477/6,
23809/3, 14417
14331, 14332, 14334, 14404, 14406, 14407, 14417,
14477/4, 14477/6, 23809/3
14292/1, 14293, 14294, 14295, 14296, 14297, 14309,
14322, 14323
5866, 7071/13, 7078/1, 7079, 7090, 7159, 7172, 7173,
7174, 7175, 7221, 7223, 7224, 7225, 7226, 7541, 7544/1,
7595, 7596
14295, 14305, 14306, 14307, 14308, 14309, 14310, 14315,
14317, 14319, 14320, 14321, 14314
14240, 14241, 14243, 14245, 14284, 14311
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15134

26093

Református templom exlege műemléki
környezete

15132

26095

Iskola ex-lege műemléki
környezete

15131

26096

15130

26098

15002

26099

15003

26100

15004

26102

15005

26104

15006

26201

15007

26203

15008

26204

15010

26207

15012

26208

15013

26209

15014

26210

15015

26211

15016

26212

15017

26217

15018

26220

15019

26222

15020

26223

15021

26224

15022

26225

csatlakozó házak ex-lege
műemléki környezete
Várkert kioszk ex-lege
műemléki környezete
Egyemeletes lakóház exlege műemléki
környezete
Egyemeletes lakóház exlege műemléki
környezete
Egyemeletes lakóház exlege műemléki
környezete
Sarokház ex-lege
műemléki környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Volt Grigely-ház ex-lege
műemléki környezete
Sarokház ex-lege
műemléki környezete
Kétemeletes lakóház exlege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
De la Motte-palota exlege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Volt Fortuna Szálló exlege műemléki
környezete
Egyemeletes lakóház exlege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete

14274, 14275, 14276, 14277, 14428/1, 14428/2, 14429,
14430/1, 14430/2, 14433, 14434, 14477/4, 14477/6,
23809/3, 14432
14087, 14088, 14146, 14147, 14149, 14151/2, 14153,
14154, 14155, 14158, 14159/1, 14159/2, 14167, 14188/1,
14190, 14192, 14231, 14261
14373/2, 14382, 14384, 14386, 14387/1, 14387/2, 14388,
23810/1, 6229/1, 6229/2, 6230/2, 6247, 6271/1, 6271/2,
6330, 6331, 6332, 6335, 6336, 6337, 6338, 6339/1, 6339/2,
6341, 6342, 6343/1, 6343/2, 6343/3, 6346, 6452/1, 6452/3
6229/2, 6230/2, 6247, 6271/2, 6330, 6452/2, 14387/1,
14387/2
6499, 6500, 6502, 6503, 6504, 6505, 6513, 6527/1, 6527/2

6501, 6503, 6505, 6513, 6527/2
6551, 6558, 6561/2, 6563, 6564, 6565/1, 6619, 6620, 6621,
6622, 6627
6617, 6620, 6622, 6627, 6628, 6616, 6563
6551, 6561/1, 6561/2, 6563, 6615, 6616, 6619, 6621, 6627
6551, 6561/1, 6561/2, 6563, 6614, 6615, 6618, 6620
6561/1, 6563, 6564, 6565/1, 6565/2, 6593, 6594, 6611,
6613, 6614, 6619
14339/3, 14354, 14356, 14357, 6471, 6472, 6473, 6474,
6514, 6516, 6519
6469, 6475, 6477/1, 6477/2, 6512, 6513, 6514, 6521/1,
6522, 7121/1, 7122, 7123, 7124/2, 7125
6453/2, 6469, 6474, 6476, 6514, 6519, 6520, 6521/1, 7123,
7124/2, 7125
6453/2, 6469, 6473, 6475, 6514, 6519, 7124/2
6453/2, 6469, 6472, 6474, 6514, 6518, 6519, 7124/2
6453/2, 6469, 6470, 6472, 6514, 6516, 6518, 7124/2
6585/2, 6587, 6592, 6593, 6601, 6602
6573, 6574, 6584/1, 6585/2, 6586, 6590, 6592, 6593, 6600,
6602, 6603, 6604
6584/1, 6584/2, 6585/1, 6586, 6587, 6593, 6601
6572, 6573, 6593, 6599, 6601, 6603, 6604, 6605
6574, 6584/2, 6585/1, 6585/2, 6593, 6601
6571, 6572, 6593, 6598, 6600, 6605
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15023

26227

15024

26228

15025

26230

15026

26231

15027

26232

15028

26235

15029

26236

15030

26239

15031

26241

15032

26242

15033

26243

15036

26248

Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Középkori
épületmaradványok exlege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Szent Miklós templom
maradványai ex-lege
műemléki környezete
Domonkosok egykori
temploma tornyának
maradványai ex-lege
műemléki környezete
A Vörös Sün ház ex-lege
műemléki környezete

6573, 6582, 6583, 6584/1, 6584/2, 6593, 6601
6569, 6570, 6571, 6593, 6597, 6599, 6605, 6606, 6607
6572, 6574, 6581, 6582, 6600, 6593, 6601
6569, 6575, 6593, 6596, 6598, 6606, 6607
6571, 6573, 6579, 6580, 6581, 6593, 6599, 6600
6567, 6575, 6593, 6595, 6597, 6607, 6608
6569, 6571, 6576, 6577, 6578, 6593, 6597, 6598

6565/2, 6566, 6593, 6595, 6608, 6610, 6611, 6613, 6618

6570, 6575, 6576, 6593, 6597, 6598
6566, 6568, 6575, 6593, 6594, 6595, 6596
6565/1, 6565/2, 6567, 6568, 6593, 6594, 6595
14180/4, 14181/1, 14182/2, 14183/2, 14184/1, 14185/2,
14193, 14206, 14207, 14208, 14210, 14214, 14216, 14217,
6531, 6532, 6533, 6539, 6540, 6541, 6542, 6543/3, 6545,
6564, 6587, 6588, 6590
14180/4, 14181/1, 14182/2, 14183/2, 14184/1, 14185/2,
14193, 14206, 14208, 14210, 14214, 14216, 14217, 6531,
6532, 6533, 6534, 6539, 6540, 6541, 6542, 6543/3, 6545,
6564, 6587, 6588, 6590
6531, 6532, 6536, 6539, 6540, 6543/3, 6585/1, 6585/2,
6586, 6588, 6590, 6564, 6593, 6592
6494, 6513, 6527/1, 6527/2, 6529, 6531, 6532, 6536, 6587,
6588, 6592, 6593, 6601, 6602, 6634, 6646, 6647, 6652,
6660, 6661, 6662, 6663, 6664, 6665, 6666, 6667, 6675

15037

26250

15038

26254

15039

26256

15041

26259

15042

26262

15043

26263

15035

26265

15044

26266

Ház ex-lege műemléki
környezete

6469, 6476, 6478, 6479, 6493, 6512, 6513, 6514, 6522,
7121/1, 7124/2, 7123

15054

26272

Ház ex-lege műemléki
környezete

6597, 6598, 6605, 6607, 6634, 6641/1

15055

26273

Sarokház ex-lege
műemléki környezete

6590, 6634, 6647, 6652, 6653, 6654, 6661

Épület ex-lege műemléki
környezete
Épület, ma Állami
Nyomda ex-lege
műemléki környezete
Régi Nándor-laktanya exlege műemléki
környezete
volt Mária Magdolna
(Helyőrségi) templom
tornya és falmaradványai
ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete

6622, 6630, 6631, 6634, 6635/2, 6636, 6638, 6639/2,
6641/1
6469, 6493, 6632, 6635/1, 6635/2, 6638, 6639/1, 6639/2,
6641/1, 6695, 6696/1, 6696/2, 6725/2, 6726, 6727/1,
6727/4, 6727/5, 6729
6493, 6616, 6617, 6634, 6635/1, 6636, 6638, 6641/1, 6693,
6694, 6695

6594, 6608, 6609, 6611, 6612, 6613
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15056

26274

15057

26275

15058

26276

15839

26277

15840

26278

15841

26279

15842

26280

15843

26281

15844

26282

Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Sarokház ex-lege
műemléki környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Sarokház ex-lege
műemléki környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete

6590, 6634, 6646, 6651, 6652, 6653, 6660
6594, 6595, 6596, 6607, 6609, 6610, 6641/1
6590, 6592, 6645, 6647, 6650, 6651, 6634
6608, 6610, 6611, 6612, 6614, 6641/1, 6634
6592, 6602, 6634, 6644, 6646, 6650
6609, 6610, 6611, 6613, 6614, 6634, 6641/1
6602, 6603, 6634, 6643, 6645, 6650
6609, 6611, 6612, 6613, 6615, 6618, 6619, 6634, 6641/1
6602, 6603, 6604, 6634, 6641/2, 6641/3, 6650, 6644

15845

26283

"Kis Országház" ex-lege
műemléki környezete

15846

26284

Egykori Budai Országház
ex-lege műemléki
környezete

15045

26285

15046

26286

15047

26287

15048

26288

15049

26289

15050

26290

15051

26291

15052

26292

15053

26293

15847

26294

Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház romos maradványai
ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Sarokház ex-lege
műemléki környezete

15849

26295

Sándor-palota ex-lege
műemléki környezete

15848

26296

Volt Királyi palota ex-lege
műemléki környezete

6493, 6603, 6604, 6605, 6606, 6607, 6608, 6609, 6611,
6612, 6614, 6615, 6616, 6634, 6635/1, 6636, 6639/1,
6639/2, 6643, 6649, 6687, 6688, 6689, 6690, 6691, 6692,
6693, 6694, 6695, 6638, 6650
6493, 6603, 6604, 6605, 6606, 6607, 6608, 6609, 6611,
6612, 6614, 6615, 6616, 6634, 6635/1, 6636, 6638, 6639/1,
6639/2, 6643, 6649, 6650, 6687, 6688, 6689, 6690, 6691,
6692, 6693, 6694, 6695
6531, 6590, 6634, 6659, 6665, 6667, 6670, 6671
6634, 6659, 6664, 6666, 6590
6590, 6592, 6601, 6603, 6634, 6643, 6644, 6645, 6646
6590, 6634, 6657, 6659, 6663, 6665
6600, 6601, 6602, 6604, 6634, 6643, 6644
6590, 6634, 6655, 6656, 6657, 6662, 6664
6600, 6603, 6605, 6634, 6641/2, 6643
6590, 6634, 6654, 6655, 6656, 6661, 6663
6598, 6599, 6600, 6604, 6606, 6634, 6641/1, 6641/2
6617, 6622, 6631, 6634, 6635/1, 6638, 6628
14338, 14339/3, 14361, 14363/2, 14365, 14366, 14384,
14387/1, 14397, 14398, 14400, 23810/1, 6452/1, 6453/1,
6453/2, 6455/1, 6456/1, 6458, 6459, 6462, 6464, 7124/2,
7130, 7131, 7132, 7133, 7134, 14363/1, 14362
5866, 6097, 6172, 6271/2, 6310/1, 6310/2, 6310/3,
6310/4, 6310/5, 6329, 6330, 6331, 6332, 6335, 6336, 6337,
6338, 6339/1, 6339/2, 6341, 6342, 6343/1, 6343/2,
6343/3, 6346, 6348/3, 6348/4, 6349, 6350, 6351, 7124/2,
7130, 7131, 7132, 7133, 7134, 7135, 7136, 7137, 7138,
7139, 7140, 7223, 7247, 7258/3, 7263, 7279, 7280, 7281,
7286, 7288, 7289/1, 7293, 14363/2, 14365, 14366, 14367,
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14368, 14369, 14371/1, 14371/2, 14372, 14373/2, 14376,
14378, 14380, 14381, 14382, 14384, 14386, 14387/1,
14387/2, 14388, 23810/1, 6229/1, 6229/2, 6230/2,
6453/1, 6453/2, 6455/1, 6456/1, 6457, 6459, 6461, 6462,
6464, 6469, 6470, 6471, 6472, 6473, 6474, 6475, 6476,
6696/2, 6762
14177, 14178, 14179, 14193, 14217, 14218, 14219, 14220,
14221, 14222, 14223, 14224, 14225, 14339/3, 6513,
6527/1, 6527/2, 6529, 6530, 6533, 6590, 6666, 6667, 6675,
6531, 6536, 6588, 6634, 6494
14178, 14179, 14193, 14217, 14218, 14219, 6490, 6491,
6493, 6495, 6497, 6513, 6531, 6532, 6667, 6670, 6671,
6673, 6675, 6676, 14339/3, 6529
14177, 14178, 14179, 14193, 14217, 14218, 14219, 14220,
14221, 14222, 14223, 14224, 14225, 14339/3, 6494, 6513,
6527/1, 6527/2, 6529, 6530, 6533, 6536, 6588, 6590, 6634,
6666, 6667, 6675, 6532

15850

26297

Mátyás templom ex-lege
műemléki környezete

15852

26298

Régi budai városháza exlege műemléki
környezete

15851

26299

Szentháromság-oszlop
ex-lege műemléki
környezete

15853

26300

15854

26301

15926

26302

15059

26303

15060

26304

15077

26305

15080

26306

15081

26307

15070

26308

15074

26309

15061

26310

15062

26311

15063

26312

15064

26313

15065

26314

15066

26315

Volt Erdődy-palota exlege műemléki
környezete

6543/3, 6543/5, 6543/6, 6546, 6564, 6580, 6581, 6582,
6583, 6584/2, 14206, 14207, 14208, 6542

15067

26316

Ház ex-lege műemléki
környezete

6545, 6564, 6574, 6582, 6584/2

Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Volt
Pénzügyminisztérium exlege műemléki
környezete
Volt Várszínház ex-lege
műemléki környezete
karmelita rendház ex-lege
műemléki környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Egyemeletes lakóház exlege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Egyemeletes lakóház exlege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete

6494, 6666, 6667, 6671, 6675
6494, 6659, 6666, 6670, 6672, 6673, 6675
6494, 6513, 6527/1, 6527/2, 6529, 6531, 6532, 6536, 6587,
6592, 6593, 6601, 6602, 6646, 6647, 6652, 6660, 6661,
6662, 6663, 6664, 6665, 6666, 6667, 6675, 6588, 6634
14335, 14338, 14361, 14363/1, 6456/1, 6457, 6458, 6460,
6461, 6462, 14339/3, 14362
14327, 14328, 14334, 14335, 14339/3, 14358, 14359,
14360, 14361, 14362, 6458, 6459, 6461, 6462, 6469, 6470,
6514, 6515, 6516, 7124/2, 14363/1, 14357
6557/4, 6557/5, 6558, 6564, 6565/1
6556/1, 6557/5, 6564, 6565/1, 6566, 6567, 6575
6555/4, 6557/3, 6557/4, 6559, 6561/1, 6561/2, 6563,
6564, 6565/1, 6627
6545, 6546, 6564, 6572, 6573, 6580, 6582
14059, 14060/2, 6550, 6551, 6554, 6555/1, 6555/3,
6556/1, 6556/2, 6564, 6575, 6576
14206, 14207, 14208, 14210, 14214, 6534, 6536, 6539,
6542, 6543/3, 6545, 6564, 6585/1, 6587
14206, 14207, 14208, 6540, 6541, 6542, 6543/5, 6543/6,
6545, 6564, 6585/1, 6587
6540, 6543/3, 6564, 6584/2, 6585/2, 6587, 6543/5
14206, 14207, 14208, 6542, 6543/3, 6545, 6564, 6584/2,
6585/1
6543/5, 6545, 6564, 6574, 6583, 6584/1, 6585/1, 6585/2

297

4

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.

BUDAVÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
MELLÉKLETEK

József-kaszárnya ex-lege
műemléki környezete

15068

26317

15069

26318

15079

26319

15071

26320

15072

26321

15073

26322

15078

26323

15075

26324

15076

26325

15082

26326

15083

26327

15855

26328

15856

26329

15857

26330

15858

26331

15859

26332

15860

26333

15861

26334

15862

26335

15863

26336

15864

26337

15865

26338

15866

26339

15867

26340

15868

26341

Egyemeletes lakóház exlege műemléki
környezete

15869

26342

Ház ex-lege műemléki
környezete

Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Egyemeletes lakóház exlege műemléki
környezete
Egyemeletes lakóház exlege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Sarokház ex-lege
műemléki környezete

14060/2, 14062, 14063, 14064, 14065, 14194, 14206,
14207, 14208, 6542, 6545, 6547, 6548, 6551, 6564, 6579,
6580, 6581, 6549
6545, 6564, 6573, 6574, 6581, 6583
6578, 6546, 6547, 6548, 6550, 6564, 6577, 6579
6545, 6546, 6564, 6572, 6579, 6581
6547, 6549, 6553/1, 6553/2, 6555/1, 6564, 6576, 6577
6546, 6571, 6572, 6578, 6580, 6564
6546, 6548, 6549, 6564, 6570, 6571, 6577, 6579
6553/1, 6553/2, 6554, 6555/3, 6555/4, 6558, 6564,
6565/1, 6568, 6575, 6559
6553/1, 6554, 6556/1, 6564, 6567, 6568, 6569, 6576, 6593,
6595, 6596, 6597
14339/3, 14348, 14349, 14354, 6512, 6513, 6514, 6521/1,
6521/2, 6523
14339/3, 14349, 14353, 14354, 6512, 6513, 6522, 6524
14225, 14339/3, 14351, 14353, 14354, 6523, 6525, 6526,
6527/2, 6509, 6511, 6512, 6513, 6510
6481, 6493, 6509, 6511, 6513, 6524
14225, 14229, 14339/3, 14351, 14354, 6507, 6508, 6509,
6513, 6524, 6525, 6527/2
6483, 6484, 6493, 6506, 6508, 6509, 6513, 6526, 6527/2
14217, 14223, 14224, 14225, 14229, 14339/3, 6500, 6501,
6503, 6504, 6505, 6506, 6507, 6513, 6524, 6525, 6526,
6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6536, 6588
6485, 6486, 6493, 6501, 6502, 6503, 6504, 6506, 6513,
6527/2

Romépület ex-lege
műemléki környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Sarokház ex-lege
műemléki környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Sarokház ex-lege
műemléki környezete
Sarokház ex-lege
műemléki környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete

6496, 6497, 6498, 6499, 6501, 6513, 6527/1, 6529
6469, 6480, 6482, 6493, 6509, 6510, 6511, 6696/2, 7117,
7119, 7123, 7124/2
6469, 6481, 6483, 6493, 6508, 6509, 6696/2, 7117, 7123,
7124/2
6483, 6484, 6506, 6508, 6509, 6513, 6526, 6527/2, 6493
6485, 6486, 6493, 6501, 6502, 6503, 6504, 6506, 6513,
6527/2
6469, 6484, 6486, 6493, 6505, 6506, 6696/2, 6762
6469, 6493, 6502, 6503, 6505, 6696/2, 6761, 6762, 6485,
6487
6488, 6489, 6497, 6498, 6500, 6501, 6502, 6493

6469, 6486, 6488, 6493, 6502, 6696/2, 6761
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15870

26343

15871

26344

15872

26345

15873

26346

15874

26347

15875

26348

15876

26349

15877

26350

15878

26351

15879

26352

15880

26353

15881

26354

15882

26355

15883

26356

15084

26357

15085

26358

15086

26359

15087

26360

15088

26361

15089

26362

15090

26363

Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Kapualj ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Egyemeletes lakóház exlege műemléki
környezete
Sarokház ex-lege
műemléki környezete
Sarokház ex-lege
műemléki környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Kis templom maradványai
ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete

15091

26364

Egyemeletes lakóház exlege műemléki
környezete

15092

26365

Ház ex-lege műemléki
környezete

15093

26366

Volt Klarissza templom és
kolostor ex-lege
műemléki környezete

15094

26367

Hivatali épület ex-lege
műemléki környezete

6489, 6490, 6493, 6494, 6495, 6496, 6498, 6499, 6500
6469, 6487, 6489, 6493, 6498, 6499, 6502, 6696/2, 6761
6469, 6488, 6490, 6493, 6497, 6498, 6696/2, 6760, 6761
6469, 6489, 6491, 6492, 6493, 6494, 6497, 6696/2, 6757,
6759, 6760
6493, 6659, 6671, 6673, 6677/4, 6678, 6679
6493, 6657, 6658, 6664, 6665, 6666, 6671, 6672, 6679,
6680
6493, 6657, 6659, 6680, 6681
6493, 6656, 6658, 6659, 6663, 6664, 6681, 6682, 6683
6493, 6672, 6673, 6677/3, 6677/4, 6679, 6469, 6696/2,
6756/2
6493, 6657, 6663, 6683, 6655
6469, 6493, 6659, 6672, 6678, 6680, 6696/2, 6756/2
6493, 6654, 6656, 6662, 6663, 6683, 6684/2
6469, 6493, 6658, 6659, 6679, 6681, 6696/2, 6755/3,
6756/2
6493, 6653, 6655, 6660, 6661, 6662, 6684/1, 6684/2
6469, 6493, 6657, 6658, 6659, 6682, 6683, 6684/1, 6696/2,
6755/2, 6755/3, 6680
6493, 6647, 6651, 6652, 6654, 6660, 6684/1, 6685
6493, 6655, 6656, 6657, 6681, 6682, 6684/1, 6684/2
6493, 6646, 6647, 6650, 6652, 6653, 6660, 6685, 6686
6493, 6654, 6655, 6683, 6684/1
6493, 6641/3, 6643, 6644, 6645, 6646, 6649, 6651, 6685,
6686
6493, 6641/3, 6650, 6686, 6687
6493, 6603, 6604, 6605, 6606, 6607, 6608, 6609, 6611,
6612, 6614, 6615, 6616, 6634, 6635/1, 6636, 6638, 6639/1,
6639/2, 6643, 6649, 6650, 6687, 6688, 6689, 6690, 6691,
6692, 6693, 6694, 6695
6493, 6651, 6652, 6653, 6684/1, 6686
6493, 6603, 6604, 6605, 6606, 6607, 6608, 6609, 6611,
6612, 6614, 6615, 6616, 6634, 6635/1, 6636, 6638, 6639/1,
6639/2, 6643, 6649, 6650, 6687, 6688, 6689, 6690, 6691,
6692, 6693, 6694, 6695
6493, 6603, 6604, 6605, 6606, 6607, 6608, 6609, 6611,
6612, 6614, 6615, 6616, 6634, 6635/1, 6636, 6638, 6639/1,
6639/2, 6643, 6649, 6650, 6687, 6688, 6689, 6690, 6691,
6692, 6693, 6694, 6695
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15095

26368

Ház ex-lege műemléki
környezete

15096

26369

Volt Ferences kolostor exlege műemléki
környezete

15884

26370

15098

26371

15099

26372

15100

26373

15907

26374

15034

26376

Halászbástya épülete
díszlépcsővel ex-lege
műemléki környezete

15009

26385

Budavár falai ex-lege
műemléki környezete

Egyemeletes lakóház exlege műemléki
környezete
Sarokház ex-lege
műemlék környezete
Középkori épület
maradványai ex-lege
műemléki környezete
Lakóház ex-lege
műemléki környezete
Sarokház ex-lege
műemléki környezete

6469, 6493, 6649, 6650, 6651, 6685, 6687, 6696/2, 6746/1,
6748, 6684/1
6493, 6603, 6604, 6605, 6606, 6607, 6608, 6609, 6611,
6612, 6614, 6615, 6616, 6634, 6635/1, 6636, 6638, 6639/1,
6639/2, 6643, 6649, 6650, 6687, 6688, 6689, 6690, 6691,
6692, 6693, 6694, 6695
6469, 6493, 6641/1, 6687, 6689, 6696/2, 6744, 6745
6469, 6493, 6641/1, 6689, 6691, 6692, 6696/2, 6739,
6740/1, 6741/1
6469, 6493, 6641/1, 6690, 6691, 6693, 6696/2, 6735/2,
6736, 6738, 6739
6469, 6639/1, 6639/2, 6641/1, 6693, 6695, 6696/2,
6733/1, 6734, 6493
6469, 6636, 6638, 6639/1, 6639/2, 6641/1, 6694, 6696/2,
6729, 6733/1, 6493
14168, 14176, 14177, 14178, 14179, 14180/3, 14180/4,
14181/1, 14182/2, 14183/2, 14184/1, 14185/2, 14193,
14206, 14207, 14208, 14210, 14214, 14216, 14218, 14219,
14220, 14221, 14222, 14223, 14224, 14225, 14229,
14339/3, 6513, 6524, 6527/1, 6527/2, 6529, 6530, 6532,
6534, 6536, 6542, 6545, 6546, 6588, 6590, 6634, 6666,
6667, 6675, 14230, 6494
6699, 6700, 6701, 6702, 6703/2, 6704/2, 6707/3, 6707/6,
6708/1, 6724/1, 6725/1, 6725/2, 6726, 6727/1, 6727/4,
6727/5, 6729, 6733/1, 6734, 6735/2, 6736, 6738, 6739,
6740/1, 6741/1, 6743, 6744, 6745, 6746/1, 6748, 6749/1,
6750, 6752/1, 6754, 6755/2, 6755/3, 6756/2, 6757, 6759,
6761, 6762, 7117, 7119, 7120, 7121/1, 7122, 7123, 7125,
5866, 6097, 6172, 6229/1, 6229/2, 6230/2, 6247, 6271/2,
6310/1, 6310/2, 6310/3, 6310/4, 6310/5, 6329, 6330,
6331, 6332, 6335, 6336, 6337, 6338, 6339/1, 6339/2, 6341,
6342, 6343/1, 6343/2, 6343/3, 6346, 6348/3, 6348/4,
6349, 6350, 6351,7127, 7128, 7129, 7130, 7131, 7132,
7133, 7134, 7135,7136, 6457, 6459, 6460, 6461, 6464,
6494, 14049/1, 14397, 14357, 14065, 14349, 6521/1, 6501,
6561/1, 6471, 14230, 6536, 6532, 6553/2, 6540, 6543/3,
6543/6, 6545, 6549, 6555/3, 6555/4, 6527/1, 14178,
14179, 6456/1, 14309, 6462, 6503, 6504, 6505, 6506, 6507,
6509, 6470, 6472, 6473, 6474, 6475, 6476, 6477/2, 6478,
6479, 6480, 6481,6482, 6483, 6484, 6485, 6486, 6487,
6488, 6489, 6490,6492, 6493, 7137, 7138, 7139, 7140,
6510, 6511, 6512, 6513, 6516, 6518, 6519, 6520, 6521/2,
6522, 6523, 6526, 6529, 6539, 6547, 6548, 6554, 6555/1,
6559, 6561/2, 6564, 14373/2, 13999/1, 13964, 14334,
14335, 14356, 14358, 14359, 14360, 14365, 14366, 14367,
14368, 14369, 14372, 14376, 14378, 14380, 14381, 14382,
14384, 14388, 14398, 14400, 14338, 14361, 14362, 14234,
14235, 14240, 14304, 14311, 14312, 14314, 14315, 14327,
14328, 14047, 14056, 14057, 14058, 14059, 14060/1,
14061, 14062, 14063, 14064, 14044/1, 14172, 14183/2,
14182/2, 14193, 14231, 7247, 7223, 13999/4, 13999/5,
13999/6, 14000, 14168, 14173/2, 14173/3, 14180/3,
14180/4, 14181/1, 14184/1, 14194, 14206, 14216, 14218,
14219, 14224, 14229, 14232, 14233, 14238/1, 14341,
14342, 14343, 14344, 14345, 14346, 14347, 14350, 14351,
14371/1, 14387/1, 14348, 23810/1, 14185/2, 14176,
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14177, 14354, 23809/3, 14355, 14340, 14371/2, 7258/3,
7263, 14386, 6621, 6620, 6619, 6618, 6590, 6636, 6666,
6581, 6580, 6579, 6578, 6678, 6679, 6680, 6681, 6685,
6686, 6688, 6690, 6692, 6694, 6695, 6631, 6635/2, 6588,
6687, 6634, 6593, 6611, 6622, 6627, 6638, 6667, 6675,
6676, 6677/3, 6682, 6684/1, 6689, 6691, 6693, 6628,
6565/1, 6565/2, 14048, 14387/2
16378

30995

16379

31088

15078

26323

15075

26324

15076

26325

15082

26326

15083

26327

15855

26328

15856

26329

15857

26330

15858

26331

15859

26332

15860

26333

15861

26334

15862

26335

15863

26336

15864

26337

15865

26338

15866

26339

15867

26340

15868

26341

15869

26342

15870

26343

Szent István-emlékmű
műemléki környezete
Andrássy-palota
műemléki környezete
Egyemeletes lakóház exlege műemléki
környezete
Egyemeletes lakóház exlege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Sarokház ex-lege
műemléki környezete
Romépület ex-lege
műemléki környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Sarokház ex-lege
műemléki környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Sarokház ex-lege
műemléki környezete
Sarokház ex-lege
műemléki környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Egyemeletes lakóház exlege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete

6529, 6531, 6533
14323, 14326, 14407, 14409, 14417, 14477/6
6546, 6548, 6549, 6564, 6570, 6571, 6577, 6579
6553/1, 6553/2, 6554, 6555/3, 6555/4, 6558, 6564,
6565/1, 6568, 6575, 6559
6553/1, 6554, 6556/1, 6564, 6567, 6568, 6569, 6576, 6593,
6595, 6596, 6597
14339/3, 14348, 14349, 14354, 6512, 6513, 6514, 6521/1,
6521/2, 6523
14339/3, 14349, 14353, 14354, 6512, 6513, 6522, 6524
14225, 14339/3, 14351, 14353, 14354, 6523, 6525, 6526,
6527/2, 6509, 6511, 6512, 6513, 6510
6481, 6493, 6509, 6511, 6513, 6524
14225, 14229, 14339/3, 14351, 14354, 6507, 6508, 6509,
6513, 6524, 6525, 6527/2
6483, 6484, 6493, 6506, 6508, 6509, 6513, 6526, 6527/2
14217, 14223, 14224, 14225, 14229, 14339/3, 6500, 6501,
6503, 6504, 6505, 6506, 6507, 6513, 6524, 6525, 6526,
6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6536, 6588
6485, 6486, 6493, 6501, 6502, 6503, 6504, 6506, 6513,
6527/2
6496, 6497, 6498, 6499, 6501, 6513, 6527/1, 6529
6469, 6480, 6482, 6493, 6509, 6510, 6511, 6696/2, 7117,
7119, 7123, 7124/2
6469, 6481, 6483, 6493, 6508, 6509, 6696/2, 7117, 7123,
7124/2
6483, 6484, 6506, 6508, 6509, 6513, 6526, 6527/2, 6493
6485, 6486, 6493, 6501, 6502, 6503, 6504, 6506, 6513,
6527/2
6469, 6484, 6486, 6493, 6505, 6506, 6696/2, 6762
6469, 6493, 6502, 6503, 6505, 6696/2, 6761, 6762, 6485,
6487
6488, 6489, 6497, 6498, 6500, 6501, 6502, 6493
6469, 6486, 6488, 6493, 6502, 6696/2, 6761
6489, 6490, 6493, 6494, 6495, 6496, 6498, 6499, 6500
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15871

26344

15872

26345

15873

26346

15874

26347

15875

26348

15876

26349

15877

26350

15878

26351

15879

26352

15880

26353

15881

26354

15882

26355

15883

26356

15084

26357

15085

26358

15087

26360

15088

26361

15089

26362

15090

26363

Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Kapualj ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Egyemeletes lakóház exlege műemléki
környezete
Sarokház ex-lege
műemléki környezete
Sarokház ex-lege
műemléki környezete
Kis templom maradványai
ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete

15091

26364

Egyemeletes lakóház exlege műemléki
környezete

15092

26365

Ház ex-lege műemléki
környezete

26366

Volt Klarissza templom és
kolostor ex-lege
műemléki környezete

15094

26367

Hivatali épület ex-lege
műemléki környezete

15095

26368

Ház ex-lege műemléki
környezete

15093

6469, 6487, 6489, 6493, 6498, 6499, 6502, 6696/2, 6761
6469, 6488, 6490, 6493, 6497, 6498, 6696/2, 6760, 6761
6469, 6489, 6491, 6492, 6493, 6494, 6497, 6696/2, 6757,
6759, 6760
6493, 6659, 6671, 6673, 6677/4, 6678, 6679
6493, 6657, 6658, 6664, 6665, 6666, 6671, 6672, 6679,
6680
6493, 6657, 6659, 6680, 6681
6493, 6656, 6658, 6659, 6663, 6664, 6681, 6682, 6683
6493, 6672, 6673, 6677/3, 6677/4, 6679, 6469, 6696/2,
6756/2
6493, 6657, 6663, 6683, 6655
6469, 6493, 6659, 6672, 6678, 6680, 6696/2, 6756/2
6493, 6654, 6656, 6662, 6663, 6683, 6684/2
6469, 6493, 6658, 6659, 6679, 6681, 6696/2, 6755/3,
6756/2
6493, 6653, 6655, 6660, 6661, 6662, 6684/1, 6684/2
6469, 6493, 6657, 6658, 6659, 6682, 6683, 6684/1, 6696/2,
6755/2, 6755/3, 6680
6493, 6647, 6651, 6652, 6654, 6660, 6684/1, 6685
6493, 6646, 6647, 6650, 6652, 6653, 6660, 6685, 6686
6493, 6654, 6655, 6683, 6684/1
6493, 6641/3, 6643, 6644, 6645, 6646, 6649, 6651, 6685,
6686
6493, 6641/3, 6650, 6686, 6687
6493, 6603, 6604, 6605, 6606, 6607, 6608, 6609, 6611,
6612, 6614, 6615, 6616, 6634, 6635/1, 6636, 6638, 6639/1,
6639/2, 6643, 6649, 6650, 6687, 6688, 6689, 6690, 6691,
6692, 6693, 6694, 6695
6493, 6651, 6652, 6653, 6684/1, 6686
6493, 6603, 6604, 6605, 6606, 6607, 6608, 6609, 6611,
6612, 6614, 6615, 6616, 6634, 6635/1, 6636, 6638, 6639/1,
6639/2, 6643, 6649, 6650, 6687, 6688, 6689, 6690, 6691,
6692, 6693, 6694, 6695
6493, 6603, 6604, 6605, 6606, 6607, 6608, 6609, 6611,
6612, 6614, 6615, 6616, 6634, 6635/1, 6636, 6638, 6639/1,
6639/2, 6643, 6649, 6650, 6687, 6688, 6689, 6690, 6691,
6692, 6693, 6694, 6695
6469, 6493, 6649, 6650, 6651, 6685, 6687, 6696/2, 6746/1,
6748, 6684/1
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Volt Ferences kolostor exlege műemléki
környezete

15096

26369

15884

26370

15098

26371

15099

26372

15100

26373

15907

26374

15034

26376

Halászbástya épülete
díszlépcsővel ex-lege
műemléki környezete

15009

26385

Budavár falai ex-lege
műemléki környezete

Egyemeletes lakóház exlege műemléki
környezete
Sarokház ex-lege
műemlék környezete
Középkori épület
maradványai ex-lege
műemléki környezete
Lakóház ex-lege
műemléki környezete
Sarokház ex-lege
műemléki környezete

303

6493, 6603, 6604, 6605, 6606, 6607, 6608, 6609, 6611,
6612, 6614, 6615, 6616, 6634, 6635/1, 6636, 6638, 6639/1,
6639/2, 6643, 6649, 6650, 6687, 6688, 6689, 6690, 6691,
6692, 6693, 6694, 6695
6469, 6493, 6641/1, 6687, 6689, 6696/2, 6744, 6745
6469, 6493, 6641/1, 6689, 6691, 6692, 6696/2, 6739,
6740/1, 6741/1
6469, 6493, 6641/1, 6690, 6691, 6693, 6696/2, 6735/2,
6736, 6738, 6739
6469, 6639/1, 6639/2, 6641/1, 6693, 6695, 6696/2,
6733/1, 6734, 6493
6469, 6636, 6638, 6639/1, 6639/2, 6641/1, 6694, 6696/2,
6729, 6733/1, 6493
14168, 14176, 14177, 14178, 14179, 14180/3, 14180/4,
14181/1, 14182/2, 14183/2, 14184/1, 14185/2, 14193,
14206, 14207, 14208, 14210, 14214, 14216, 14218, 14219,
14220, 14221, 14222, 14223, 14224, 14225, 14229,
14339/3, 6513, 6524, 6527/1, 6527/2, 6529, 6530, 6532,
6534, 6536, 6542, 6545, 6546, 6588, 6590, 6634, 6666,
6667, 6675, 14230, 6494
6699, 6700, 6701, 6702, 6703/2, 6704/2, 6707/3, 6707/6,
6708/1, 6724/1, 6725/1, 6725/2, 6726, 6727/1, 6727/4,
6727/5, 6729, 6733/1, 6734, 6735/2, 6736, 6738, 6739,
6740/1, 6741/1, 6743, 6744, 6745, 6746/1, 6748, 6749/1,
6750, 6752/1, 6754, 6755/2, 6755/3, 6756/2, 6757, 6759,
6761, 6762, 7117, 7119, 7120, 7121/1, 7122, 7123, 7125,
5866, 6097, 6172, 6229/1, 6229/2, 6230/2, 6247, 6271/2,
6310/1, 6310/2, 6310/3, 6310/4, 6310/5, 6329, 6330,
6331, 6332, 6335, 6336, 6337, 6338, 6339/1, 6339/2, 6341,
6342, 6343/1, 6343/2, 6343/3, 6346, 6348/3, 6348/4,
6349, 6350, 6351,7127, 7128, 7129, 7130, 7131, 7132,
7133, 7134, 7135,7136, 6457, 6459, 6460, 6461, 6464,
6494, 14049/1, 14397, 14357, 14065, 14349, 6521/1, 6501,
6561/1, 6471, 14230, 6536, 6532, 6553/2, 6540, 6543/3,
6543/6, 6545, 6549, 6555/3, 6555/4, 6527/1, 14178,
14179, 6456/1, 14309, 6462, 6503, 6504, 6505, 6506, 6507,
6509, 6470, 6472, 6473, 6474, 6475, 6476, 6477/2, 6478,
6479, 6480, 6481,6482, 6483, 6484, 6485, 6486, 6487,
6488, 6489, 6490,6492, 6493, 7137, 7138, 7139, 7140,
6510, 6511, 6512, 6513, 6516, 6518, 6519, 6520, 6521/2,
6522, 6523, 6526, 6529, 6539, 6547, 6548, 6554, 6555/1,
6559, 6561/2, 6564, 14373/2, 13999/1, 13964, 14334,
14335, 14356, 14358, 14359, 14360, 14365, 14366, 14367,
14368, 14369, 14372, 14376, 14378, 14380, 14381, 14382,
14384, 14388, 14398, 14400, 14338, 14361, 14362, 14234,
14235, 14240, 14304, 14311, 14312, 14314, 14315, 14327,
14328, 14047, 14056, 14057, 14058, 14059, 14060/1,
14061, 14062, 14063, 14064, 14044/1, 14172, 14183/2,
14182/2, 14193, 14231, 7247, 7223, 13999/4, 13999/5,
13999/6, 14000, 14168, 14173/2, 14173/3, 14180/3,
14180/4, 14181/1, 14184/1, 14194, 14206, 14216, 14218,
14219, 14224, 14229, 14232, 14233, 14238/1, 14341,
14342, 14343, 14344, 14345, 14346, 14347, 14350, 14351,
14371/1, 14387/1, 14348, 23810/1, 14185/2, 14176,
14177, 14354, 23809/3, 14355, 14340, 14371/2, 7258/3,
7263, 14386, 6621, 6620, 6619, 6618, 6590, 6636, 6666,
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MŰEMLÉKI KÖRNYEZET
TÖRZSSZÁM

AZONOSÍTÓ

NÉV

HRSZ

6581, 6580, 6579, 6578, 6678, 6679, 6680, 6681,
6686, 6688, 6690, 6692, 6694, 6695, 6631, 6635/2,
6687, 6634, 6593, 6611, 6622, 6627, 6638, 6667,
6676, 6677/3, 6682, 6684/1, 6689, 6691, 6693,
6565/1, 6565/2, 14048, 14387/2
16378

30995

16379

31088

Szent István-emlékmű'
műemléki környezete
Andrássy-palota
műemléki környezete

6685,
6588,
6675,
6628,

6529, 6531, 6533
14323, 14326, 14407, 14409, 14417, 14477/6

M4. táblázat: Műemléki környezet
Forrás: Miniszterelnökség előzetes adatszolgáltatása

3.4 Fővárosi helyi védelem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Aladár utca 18. = Csopaki utca 2.
Aladár utca 24.
Csopaki utca 2. lásd: Aladár utca 18.
Derék utca 23. lásd: Zsolt utca 7.
Gellérthegy utca 13. = Naphegy utca 20.
Harkály utca 2. lásd: Hegyalja út 26.
Hegyalja út 26. = Harkály utca 2.
Kosciuszko Tádé utca 1. lásd: Mészáros utca 5-7.
Krisztina körút 57.
Kuny Domokos utca 9.
Kuny Domokos utca 11.
Mészáros utca 4.

7408
7422

lakóház Csaba Dezső, 1942.
lakóház Illyés Gyula, 1897.

7232

villa Fischer József, Detoma Alfonz, 1911.

4882/5

lakóépület Felföldy, 1909.

7599/2
7608
7609
7537

Színházi Intézet
lakóépület Porgesz József, 1910 körül
lakóépület Kertész K. Róbert, 1911
lakóház Szőke Imre, 1910.
gimnázium Hübner Tibor-Weichinger
Károly, 1937.

13

Mészáros utca 5-7. = Kosciuszko Tádé utca 1.

7592

14
15
16
17

Naphegy utca 20. lásd: Gellérthegy utca 13.
Sánc utca 3/B
Tigris utca 3.
Zsolt utca 7. = Derék utca 23.

5220
7538
7480

Uránia Csillagvizsgáló
villa Franz Baumgartner, 1904.
Porgesz József, 1910.

M5. táblázat: Fővárosi helyi védelem
Forrás: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia
Megalapozó vizsgálat, 2015

3.5 Alulhasznosított és barnamezős területek

Déli pályaudvar

7678/3, 7735/2, 7640,
7639, 7638, 7642, 7634,
7619/8, 7628, 7627, 7626,
7625, 7624, 7623, 7622,
7619/4, 7071/8, 7588,
7617, 7616/1, 7615/2,
7806/2, 7648/1, 7619/7,
7619/6

Budavári Sport- és
Szabadidőközpont
Váralja utca

5809
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153311

137396

22563

22563

3246

3246
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MELLÉKLETEK

Palota út - Lovarda út
közötti épülő mélygarázs
Szent György út menti régi
kastély romjai, romkert
Szent György út menti
romterület, Királyi Borház
és Pincemúzeum
Fő utca, foghíjtelek, egykori
Budai Takarékpénztár

7139

7713

7713

6452/1

6442

6442

6453/2, 6464

3490

3490

6452/1, 6455/1, 6453/2

680

680

M6. táblázat: Alulhasznosított és barnamezős területek
Forrás: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia
Megalapozó vizsgálat, 2015
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BUDAVÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

MUNKAKÖZI DOKUMENTUM

III. FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS

FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS
Településrendezési eszköz készítéséhez szükséges
Megalapozó Vizsgálat és Alátámasztó javaslat tartalmáról

Jelen főépítészi feljegyzés a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet ll.§ (6) bekezdése alapján:
„Az 1. és a 3. mellékletben meghatározott tartalmi elemek összevonhatók, fejezeten belül
átcsoportosíthatók, bővíthetők, egyes részelemei a településrendezési feladatnak megfelelően a
tervezési terület adottságainak figyelembevételével indokolt esetben elhagyhatók. Az I. és a 3.
mellékletben meghatározott tartalmi elemeket és azok részletezettségét az önkormányzati
főépítész írásban határozza meg. "
készült.
Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzata új kerületi településrendezési eszközeinek
készítését megalapozó dokumentumhoz a Településfejlesztési Koncepcióhoz és Integrált
Településfejlesztési Stratégiájához készült 2015-ös Megalapozó vizsgálat dokumentum kiegészítése,
aktualizálása az alábbi tartalommal kerüljön kidolgozásra, az előzetes szóbeli egyeztetésen elhangzott
tartalmi részletezettséggel:
Megalapozó vizsgálat:
1. Helyzetfeltáró munkarész
1. Településhálózati összefüggések, az I. Kerület helye a fővárosban, térségi kapcsolatok
2. Fejlesztési és rendezési környezet, illeszkedés
3. A település társadalma
4. A település humán infrastruktúrája
5. A település gazdasága
6. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere
7. A táji és természeti adottságok vizsgálata
8. Zöldfelületi rendszer vizsgálata
9. Az épített környezet vizsgálata
10. Közlekedés
11. Közművesítés
12. Környezetvédelem
13. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést befolyásoló vagy korlátozó
tényezők)
14. Ásványi nyersanyag lelőhely
15. Városi klíma
2. Helyzeíelemző és helyzetértékelő munkarészek
1. A vizsgált tényezők elemzése, értékelése
2. Helyzetértékelés az európai unió tematikus céljaihoz kapcsolódóan
3. Swot analízis
4. Probléma- és értéktérkép
5. Fejlesztési kihívások, elképzelések
6. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek
7. Városrészekre vonatkozó tendenciák

Budapest, 2018. július 25.
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BEVEZETÉS
Jelen dokumentum Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat által 2015-ben készített és
elfogadott kerületi Településfejlesztési Koncepciójának (TK) felülvizsgálata, amely 2030-ig fogalmazza
meg a kerület hosszútávú céljait. A Koncepció felülvizsgálatát három tényező tette szükségessé. Az egyik
tényező az új, 2021-2027-es Európai Uniós tervezési ciklus megkezdése, Uniós szinten új kohéziós
politikai célok kerültek megfogalmazásra, Magyarország új Partnerségi Megállapodása pedig ezen célok
eléréséhez új operatív és nemzeti programokat hívott életre. Második tényező, hogy a 2015-ben
elfogadott Koncepcióban megfogalmazott célok egy része megvalósult (a hatályos Településfejlesztési
Koncepció szerint: R1, R3, R6, R7, R8, R9, R10, R11, amely célok fenntartása a 2021-2027-es fejlesztési
ciklusban is indokolt, beruházások: vári műemlék lakóházak felújítása, új művelődési ház építése, több
egészségügyi intézmény felújítása - Maros utcai szakrendelő felújítása). Akadtak azonban célok,
amelyek megvalósulása különböző okok miatt nem indulhatott meg. A 2020/21-es években elkészült
Budapest új Területfejlesztési Programja (FŐTEP) és ITS-e (Otthon Budapesten), amely fővárosi szintű
fejlesztési dokumentumokhoz való kerületi illeszkedés koncepcionális és stratégiai szinten is szükséges.
Budavár a Főváros kerületeként csatlakozik Budapest elképzeléseihez. Fejlesztéseit a Főváros terveivel
összhangban végzi el.

A településfejlesztési koncepció tartalmi felépítése

A Településfejlesztési Koncepció a kerület közép-hosszútávú, 10-15 évre tervezett fejlesztési
elképzeléseit felsorakoztató településfejlesztési eszköz, amely területi alapú, a kerület egészére és egyes
városrészeire

is

megfogalmazhat

koncepcionális

célokat.

2019-ben

elkészült

Budavár

Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Városfejlesztési Stratégiájának teljes felülvizsgálatához
szükséges Megalapozó vizsgálat munkarész. A Megalapozó Vizsgálat közös háttere jelen Koncepciónak
és az Integrált Településfejlesztési Stratégiának is.
A Koncepció a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerint készül, célrendszere a Megalapozó Vizsgálat
és a magasabb szintű fővárosi tervek alapján kerül kidolgozásra, az első rész ezeket a célokat tárgyalja.
A második részben a célrendszer egyes részcéljainak kifejtése, a lehetséges beavatkozási irányok
meghatározása történik. Harmadik fejezete a koncepció-alkotáshoz szükséges kiinduló megállapításokat
foglalja össze a Megalapozó Vizsgálat tématerületei szerint.

Budapest, 2022.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
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ELŐZMÉNYEK
Budapest Főváros I. Kerület Településfejlesztési

Koncepciója

2015-ben, a településfejlesztési

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti
tartalommal készült el. A Koncepcióban meghatározásra kerültek a 10-15 éves időtávlatban elérendő
kerületfejlesztési célok, részcélok. A 2015-ös Koncepció készítése óta eltelt időszakban a célok közül
számos megvalósításra került, vagy új, magasabb szintű terület- és településfejlesztés eszközök hatályba
lépése miatt módosításra, felülvizsgálatra szorul. 6 év alatt olyan jelentős változások következtek be,
mind a gazdasági, társadalmi folyamatokban, jogszabályi környezetben, illetve az önkormányzati
feladatok és az önkormányzati szervezet, működés és gazdálkodás kapcsán, amelyek indokolttá tették a
2015-ös Koncepció felülvizsgálatát, módosítását. Emellett elkezdődött a 2021-2027-es Európai Uniós
tervezési időszak, amely az ország és a helyi önkormányzatok számára is új fejlesztési irányokat jelöl ki,
ezzel együtt az Unió által támogatott fejlesztések köre is változik. A Budavári Önkormányzat a Koncepció
mellett a 2021-2027-es időszakra Integrált Településfejlesztési Stratégiáját is felülvizsgálja.

Megváltoztak a külső tényezők:
•

a 2020-ban a világban kitört COVID-19 koronavírus pandémia miatt megváltoztak a piaci,
gazdasági körülmények, befektetési tendenciák;

•

a

korábbinál

sokkal

jelentősebb

mértékben

emelkedett

az

energiahatékonyság,

a

környezetvédelem, a klímaváltozás kérdése;
•

a digitalizáció, a kommunikáció sosem látott fejlődésen ment keresztül, a smart (okos) eszközök,
új telekommunikációs szabványok (5G) elterjedése a települési és teleülésüzemeltetési
szolgáltatások, tevékenységek új megközelítését hívták életre;

•

az Európai Unióban 2021-ben új 7-éves tervezési időszak kezdődött, a kohéziós politikában új
irányok jelentkeztek

•

a fenntartható európai városokról szóló Lipcsei Charta megújításra került 2020-ban, amely
funkcionális kapcsolatot teremt a 2020 utáni városfejlesztési menetrend és a területfejlesztési
menetrend között.

Megváltoztak a belső tényezők:
•

a

pandémiahelyzet miatt jelentős mértékben

megterhelésre került az önkormányzat

egészségügyi és szociális intézményrendszere, amely feltárta a működési-gazdálkodási
hiányosságokat;
•

az országban a vírusjárvány miatt bevezetett veszélyhelyzet és rendkívüli jogrend a korábbinál
nagyobb mértékű adóelvonást eredményezett a helyi önkormányzatoktól, ezért 2021-től az
önkormányzati gazdálkodás a korábbinál kevesebb mozgásteret nyújt a kerületfejlesztési célok
megvalósítására;
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•

a lakosság életminősége a járványhelyzet következtében romlott, nőtt a munkanélküliség, egyes
gazdasági szektorok (pl. turizmus-vendéglátás) jelentős bevételkiesét szenvedett el;

Fejlesztéspolitikai, jogszabályi és tervi háttér:
A 2021-2027-es időszakban az EU kohéziós politikájának 5 fő célja:
•

Intelligensebb Európa

•

Zöldebb, karbonmentesebb Európa

•

Jobban összekapcsolt Európa

•

Szociálisabb Európa

•

A polgáraihoz közelebb álló Európa

Jogszabályi és tervi háttér:
•

314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet;

•

a Partnerségi Megállapodásban foglaltak mentén kidolgozott, 2021-2027 támogatási időszak
operatív programjai (Széchenyi Terv Plusz: DIMOP Plusz, EFOP Plusz, MAHOP Plusz, IKOP Plusz,
GINOP Plusz, TOP Plusz, VOP Plusz, KEHOP Plusz) ;

•

Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (elfogadva az
1/2014. (I.3.) OGy. határozattal)

•

Országos Területrendezési

Terv

(OTrT)

(Magyarország

és

egyes

kiemelt térségeinek

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény Második rész)
•

Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve (BATrT) (Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény Harmadik rész)

•

Budapest Területfejlesztési Koncepciója

•

Fővárosi Területfejlesztési Program

•

Budapest Integrált Területi Programja

•

Budapest 2030 Hosszútávú Városfejlesztési Koncepció

•

Otthon Budapesten - Integrált Településfejlesztési Stratégia 2027

A településfejlesztési koncepció elkészítésének- és egyeztetésének módszertana

A településfejlesztési koncepció a megalapozó vizsgálatban feltárt környezeti, társadalmi, gazdasági,
épített és természeti környezeti, közmű-és közlekedési kihívásokra megfogalmazott kerületi szintű célok
összessége. A célok lebonthatók beavatkozási területekre és intézkedésekre, így azok az integrált
településfejlesztési stratégia készítésének alapját képezik.
A tágabb körű 7 éves perióduson túlmutató fejlesztési irányok meghatározása érdekében alapos, a
tényleges problémákat feltáró vizsgálatnak kellett megelőznie a koncepcióalkotást.
A partnerségi tervnek megfelelve a megalapozó vizsgálatok ismertetése széles partneri körben történt.
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A koncepcióban meghatározott hosszú távú fejlesztési célok eléréséhez szükséges középtávú (7 év)
beavatkozásokat az ITS tartalmazza. A két dokumentum párhuzamosan készült és - a tervhierarchiának
megfelelően - az ITS a koncepcióra épülve határozza meg a város középtávon megvalósítandó
projektjeit.

A koncepció készítése során figyelembe vett kerületi városrészek
A

kerület

karakterjegyeit

tekintve 5 városrészre bontható,
a lehatárolásokat a 94/2012.
(XII.27.)

Fővárosi

Közgyűlési

rendelet 3. számú melléklete
tartalmazza, amelyeken belül a
kerületrészek
sajátosságaik

egyedi
szerint

további

részekre tagolhatók:
•

Vár

(1.)

(Polgárváros,

Palota negyed),
•

Víziváros (2.),

•

Tabán (3.),

•

Gellért-hegy (4.),

•

Krisztinaváros

(5.)

(Naphegy, Déli pályaudvar
- Vérmező és környéke).

l.ábra: Az I. kerület kerületrészei
Forrás: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Településfejlesztési
Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia Megalapozó vizsgálat,
2019
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I. JÖVŐKÉP
I.1

Budavár jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére
vonatkozóan

A társadalmi, gazdasági, táji természeti épített környezetre, a Kerület pozíciójára vonatkozó jövőkép
megalkotásakor nem a jelenlegi társadalmi, gazdasági folyamatok előrevetítése, hanem a javasolt
beavatkozások eredményeként elérendő reális jövőkép fogalmazódik meg.

A kerület jövőképének szlogenszerű mottója

BUDAVÁR - SZÍVÜNKBEN AZ ELSŐ

BUDAVÁR
SZÍVÜNKBEN AZ ELSŐ
Társadalmi jövőkép
A Kerület hosszú távú célkitűzésének egyik meghatározó eleme identitásában erős lakónépesség
megtartása, létszámának stabilizálása. A jelenleg közel 25 ezer állandó lakó életkörülményeit,
környezetét és alapellátását magas színvonalon kell biztosítani, a hely megtartó erejét, erősíteni
szükséges. A Várnegyed területén a népességmegtartás fokozottan érvényes, a gazdasági érdekek nem
eredményezhetik a lakófunkció háttérbe szorulását. Ennek érdekében szükséges a lakásállomány új
generációk igényeinek megfelelő korszerűsítése, a műemlék védelemi szabályokhoz igazodva. Mindezek
együttesen eredményezik a lakónépesség arányán belül az aktív keresők, fiatal kisgyermekes családok
részarányának növekedését. A Várnegyed már meglévő erős turisztikai, közigazgatási, irányítási funkciói
mellett

az

Önkormányzat

elkötelezett

a

kulturális

adottságok

és

lehetőségek

intenzívebb

kihasználásában. A városfejlesztés lehetséges irányainak meghatározása partnerségben történik, és
nem lehetséges a rendkívül összetartó helyi lakosság érdekeinek figyelembe vétele nélkül.
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Gazdasági jövőkép
A kerület gazdasági jövőképének részét képezi a 21. századi igényeket hatékonyabban kielégítő,
lakosságot korszerű módon kiszolgáló kiskereskedelmi ellátottság biztosítása, valamint a kerület
idegenforgalmi vonzerejére, kulturális örökségére, a műemléki környezetre és az egyedülálló városképi
látványának, épített örökségének hosszú távú megőrzése, az ehhez kapcsolódó vállalkozások szolgálati
színvonalának emelkedése.
A kerület gazdasági struktúráját jellemző már működő és újonnan betelepülő kis- és középvállalkozások
érdekében szükséges vállalkozásbarát gazdasági környezet megteremtése az Önkormányzat helyi
gazdaságfejlesztési eszközrendszerén keresztül (befektetés-ösztönzés, városmarketing, adópolitika).

Természeti és épített környezeti jövőkép
Az I. kerület jelentős része olyan építészeti, történelmi emlék, morfológiai és természeti érték, amely a
Világörökség részét képezi. Megtartása, értékőrző felújítása nemcsak kerületi, fővárosi, hanem
összeurópai kultúrtörténeti érdek is egyben. Szükséges a Budai Vár területének, infrastrukturális
lehetőségeinek figyelembevételével meghatározni a terület legnagyobb terhelhetőségét, a látogatók,
turisták egyidejű jelenlétének optimális szervezését.
A város szerkezetében meghatározó „történelmi városközpont" szerepét a területet érintő, magasabb
szintű koncepciók és településrendezési tervekkel összhangban meg kell őrizni. Ennek érdekében a
szomszédos kerületekkel, valamint a Fővárossal együttműködve meg kell oldani a kerületre nehezedő
jelentős forgalom csökkentését, az átmenő forgalom lehetséges mértékű kitiltását, új tömegközlekedési
kapcsolatok kiépítését. A kerületen belül biztosítani kell a célforgalom irányítását, a szükséges
parkolóhelyek kialakítását.
Az épületek műszaki állapotát korszerűsíteni szükséges. A társasházi tulajdonba került lakások felújítása
és a társasházi kertek fejlesztése folyamatos jelentős pályázati segítséggel folytatódik az elkövetkezendő
években is.
Az építési és a zöldterületi fejlesztéseknél figyelemmel kell lenni a klimatikus elvárásokra, a növényzet
és a zöldfelületek mennyiségi növelése mellett.
Az épített környezet és örökség védelme érdekében a Fővárosi Önkormányzattal való szorosabb
együttműködés kiemelt cél a tetőtáj és a Duna-part arculatának megőrzéséért.
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Jövőkép:
Budavár hatékonyan felkészül a klímaváltozás okozta
kihívásokra, fenntartható és élhető környezetet biztosít
lakóinak, civil és gazdasági szereplőinek, támogatja a digitális
technológiák közösségi célú terjedését, a természeti
környezettel és az épített örökséggel felelősségteljesen
gazdálkodik

1.2 A település jövőképe a térségi szerepkörére vonatkozóan

Budapest a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztésiés Területfejlesztési
Koncepcióban (OFTK):
Budapest, a nemzetközi jelentőségű főváros Budapest, országosan kimagasló népességszáma és
népsűrűsége, valamint az ország közlekedési hálózatában, központi közigazgatásában, gazdasági és
innovációs funkcióiban betöltött szerepkörei miatt önmagában is számos olyan adottsággal,
lehetőséggel és problémával rendelkezik, mely országosan egyedülálló. E lehetőségek és problémák
kezelése, a vonatkozó fejlesztéspolitika kialakítása jelentős hányadban a fővárosi és a kerületi
önkormányzatok feladata a kormányzat támogatásával. Kiemelhetők itt a tipikus európai nagyvárosi
kihívások, mint az alacsony jövedelmű népesség gyakran etnikai jellegű szegregációi, a demográfiai
válságra és a klímaváltozásra való felkészülés, valamint a közlekedés-szervezés és befektetőbarát, de
egyúttal fenntartható, élhető és örökségvédő városi struktúra kialakítása.

Pozicionálás
Az Európai Uniós csatlakozással Budapestnek egy nagyobb, európai térben kell megtalálnia a maga és
az ország egésze számára legelőnyösebb, a meglévő adottságaira alapozott térségi szerepköreit.
Budapest 1,7 millió fős lakosságával a jelentősebb európai városok közé tartozik, földrajzi helyzete jó
adottságokat hordoz. Budapest Magyarország fővárosaként országos szintű államigazgatási, illetve
közigazgatási szerepet tölt be, amelynek fontossága ma megkérdőjelezhetetlen. Budapest erőteljes
kihatással van az ország egészének társadalmi-gazdasági fejlődésére. Budapest Magyarország egyetlen
városa, mely körül európai léptékben is jelentős nagyvárosi agglomeráció alakult ki. A sokoldalú központi
funkciók, és gazdasági potenciálja révén önmagában is meghatározó helyet foglal el a városhálózatban,
de az agglomerációval együttműködésben alkothat igazán erős régiót.
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Fejlesztési irányok (félkövérrel szedve az I. kerület szempontjából kiemelt jelentőségű területek)
•

A térségi pozíció erősítése a földrajzi, geopolitikai adottságok kihasználásával

•

Összehangolt fejlesztések a várostérségben - feladatmegosztás megszervezése

•

Egységes Budapest - hatékony közigazgatási rendszerrel

•

A népesség megtartása vonzó, egészséges életkörülmények biztosításával, az esélyegyenlőség
megerősítésével és a rugalmas lakásstruktúra kialakításával

•

Kezdeményező város- és térségfejlesztés, tudás- és készségalapú gazdaságfejlesztés, a zöld
gazdasági kultúra meggyökereztetése, valamint a turizmusban rejlő gazdasági lehetőségek
kihasználása

•

A gazdasági fejlődést lehetővé tevő differenciált területi kínálat biztosítása

•

A város és a Duna együttélésének megteremtése

•

Kiegyensúlyozott városi térszerkezet kialakítása differenciált központrendszerrel, a kompakt
város elvének megvalósítása

•

A területhasználat és a közlekedés integrált fejlesztése, a városi közösségi közlekedés súlyának
növelése

•

Az összmagyarság identitásának erősítése, a Kárpát-medence kulturális központjaként

Az I. kerület helye a Budapest 2030 Hosszú Távú Városfejlesztési Koncepcióban:
Az alábbi táblázatban elhelyeztük az I kerület fejlesztési irányait a Főváros hosszú távra szóló
városfejlesztési koncepciójában. Az illeszkedés erősségét színkódokkal jelöltük. Jól látható, hogy a
Kerület fejlesztési elképzelései jól illeszthetőek a fővárosi koncepcióba. Az illeszkedés egy kivételével
közepes vagy erős. Ebből következik, hogy a Kerület célrendszere nem ellentétes a Fővárosra
meghatározott hosszú távú célokkal, az esetek többségében egy irányba mutatnak, egymást erősítő
hatásokat generálnak.
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Budapest 2030 Hosszú Távú Városfejlesztési Koncepció

Illeszkedés
Átfogó célok

Fejlesztési célok

Kezdeményező városfejlesztés

+++

Partnerség - a jövő' közös tervezése a
térségben és országosan

+++

Egységes Budapest

++
európai

++

Egészséges
környezeti
megteremtése

feltételek

+++

Klímavédelem
energiafelhasználás

hatékony

+++

értékalapú

+++

Budapest
nemzetközi
szerepkörének erősítése

I. Budapest az európai városhálózat
erős tagja
II. Érték- és tudásalapú,
fenntartható gazdaság
III. Harmonikus, sokszínű városi
környezet
IV. Javuló életminőség, harmonikus
együttélés

és

és

Az egyedi városkarakter
megőrzése és fejlesztése
A Dunával együtt élő város

+++

Hatékony
és
kiegyensúlyozott
városszerkezet - kompakt város

++

A barnamezős területek a városfejlesztés
célterületei

+

+++

Intelligens mobilitás
zöldalapú

++

Önfenntartó városgazdálkodási rendszer

++

A kulturális sokszínűség megőrzése és
fejlesztése

+++

Humán szolgáltatások optimalizálása

+++

Tudás-,
készséggazdaságfejlesztés

és

l.táblázat: Budapest 2030 Hosszú Távú Városfejlesztési Koncepció illeszkedése az I. kerület fejlesztési irányaihoz

Jelmagyarázat: +++ erős kapcsolat, ++ közepes kapcsolat, + általános kapcsolat
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I.3

A településfejlesztési elvek rögzítése

A fenntarthatóság elve
„A fenntartható fejlődés célja az emberi élet (társadalmi, gazdasági és környezeti) minőségének
javítása az ökoszisztémák és a rendelkezésre álló források eltartó-képességén belül. A fejlesztések
tervezésénél fontos, hogy azokat úgy tervezzük meg, hogy minél szélesebb körben, rövid és hosszú
távon is bizonyíthatóan a kiinduláshoz képest egy jobb életminőséget eredményezzenek."(LukovichMogyorósi 2013)

A környezeti fenntarthatóság szempontjából a természeti tőke, a gazdasági fenntarthatóság
szempontjából az ember alkotta tőke, míg társadalmi fenntarthatóság szempontjából a társadalmi és
humán tőke megőrzése, illetve növelése tűnhet elsődleges célnak. A fenntartható fejlődés három
pillére valóban a környezeti-, társadalmi-kulturális- és gazdasági fejlődés, de ezek nem választhatóak
mereven szét. A különféle tőkeformák kiegyensúlyozott figyelembe vétele lehet a cél, amelyek egymás
rovására hosszútávon nem áldozhatóak fel. Nem célszerű külön-külön fenntartható gazdaságról,
fenntartható társadalomról, fenntartható környezetről beszélni, mert fenntartható környezet nélkül
nem lehet a társadalmat fenntartani, és fordítva sem.
A fenntarthatóság 3 fő jellemzője:
•

fenntartja az élet általános minőségét;

•

biztosítja a természetes erőforrások folyamatos elérhetőségét;

•

elkerüli a tartós környezeti károkat.

Fenntarthatóság fogalma alatt egyaránt értjük a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóságot.
Az alábbiakban összefoglaltuk e kategóriák közötti tartalmi különbségeket.I.

I. Környezeti fenntarthatóság
Lépések a fenntarthatóság felé:
•

Policentrikus városszerkezet, változatos területhasználat biztosítása;

•

Környezetbarát, energiatakarékos közlekedési módok előtérbe helyezése;

•

Épületek energiahatékonyságának javítása, új létesítmények energiatakarékos tervezése az
értékvédelmi szempontok figyelembevétele mellett;

•

Helyi gazdaság ösztönzése;

•

Aktív energiagazdálkodás;

•

Klímabarát hulladék- és vízgazdálkodás megteremtése.

A fenntartható városfejlődés elérése érdekében a fenntartható szintre kell csökkenteni az elsődleges
források felhasználását, a nyersanyagok fogyasztását; csökkenteni kell az emberi eredetű, üvegház
hatást okozó gázok és a hulladékok kibocsátását, és védeni kell az emberi egészséget. Törekedni kell a
kompakt város elveinek alkalmazására:
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•

A beruházásoknál elsődleges a felhagyott, meglévő létesítmények, rehabilitációs területek
újrahasznosítása;

•

A terek, épületek maximális, multifunkcionális kihasználása;

•

A belső elhanyagolt városrészek revitalizációja, funkcióváltása;

•

Energiabarát, környezetbarát közlekedési eszközök előnyben részesítése;

•

Az ivóvíz és termálvíz készletekkel való gazdálkodás a város fenntarthatósági szempontjainak
érvényesítése.

A fenntartható városfejlődéshez

klímaváltozás évek óta

már tapasztalható és

kutatásokkal

alátámasztott várható hatásainak kompenzálását egyre igényesebb infrastruktúra ellátással lehet
kielégíteni. A klímaváltozás okozta szélsőséges időjárás, a nagyobb csapadékesemények, az általános
felmelegedés figyelembevételével a fenntartható fejlődés a közműellátással szemben is új igényeket
támaszt.
Változó csapadék viszonyok: rövid idő alatt nagy intenzitású záporok veszélyeztetik az épített és a
természeti környezetet is. A kialakult vízelvezető rendszerek a nagy záporok levezetését nem tudják
biztosítani, árhullámok alakulhatnak ki, s a kellő védelem hiányában elöntési károkat okoznak. Ennek
kompenzálására fejleszteni kell a vízelvezetés hálózati rendszerét, vízáteresztő burkolatokat kell
alkalmazni és növelni kell a víz-visszatartáshoz a tározó kapacitását mind a bel- mind a külterületeken.
A klímaváltozás okozta felmelegedés kezelése jelentős energiaellátási fejlesztést fog igényelni. A téli
fűtési szezonban ugyan energia-megtakarítás várható, de a nyári hűtés energiaigénye meghaladja a téli
megtakarítást.
Az

energiaigény

növekedése

hagyományos

energiaellátási

struktúrával,

egyre

költségesebb

energiatermelő beruházással és üzemeltetéssel lenne kielégíthető, amely fékezné a fenntartható
fejlődést. Ennek elkerülése érdekében teendő első lépés az általános energiatakarékosságra való
nevelés, szemléletformálás, a fűtést (hűtést) szolgáló városi infrastruktúra fejlesztése, valamint az
épület-energetikai

hatékonyságra

törekvő

tervezés-beruházás,

amelyekkel

mérsékelhető

az

energiafogyasztás.
Az üzemeltetés költségigénye csökkenthető a hatékonyabb energiagazdálkodással, hagyományos
energiahordozók mellé a megújuló energiahordozók nagyobb részarányú bevonásával. A megújuló
energiahordozó hasznosításához szükséges beruházás ugyan költségigényes, de idővel az üzemeltetési
költségeiben megtérül.

II.

Társadalmi fenntarthatóság

A társadalmi fenntarthatóság: az emberek alapvető igényeinek a kielégítését, a jó kormányzást,
(jogkövetés,

fogékonyság a

társadalmi

szükségletek

iránt,

esélyegyenlőség,

átláthatóság)

az

egészségmegőrzést, egészségtudatosságot, a szolidaritást, közösségi kapcsolatok erősítését érthetjük.

Lépések a fenntarthatóság felé:
•

A demokratikus döntéshozatal (szubszidiaritás);

•

A közösséget és a korosztályokat összetartó szolidaritás;
15

BUDAVÁR
SZÍVÜNKBEN AZ ELSŐ

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

•

A szegregáció elleni küzdelem;

•

Közösségépítés különböző szinteken és formákban.

Az I. kerület társadalmi fenntarthatóságának témakörében Budapest kerületeivel ellentétben a hangsúly
kevésbé a leszakadó társadalmi rétegeken van (szegregált területek a kerületben nincsenek). Azonban
a kerületnek is megvannak a jellemző társadalmi problémái, amelyek hosszú távú kezelést igényelnek.
Ilyen például a kerület lakosságának elöregedése, a Várnegyed elnéptelenedése. A társadalmi
fenntarthatóságnak, mint horizontális célkitűzésnek alárendelve a jövőbeli fejlesztéseknek hozzá kell
járulni ahhoz, hogy a Kerület a jövő generációk, kisgyermekes családok számára vonzó életfeltételeket
biztosítson.

III. Gazdasági fenntarthatóság
A fenntartható városfejlődés gazdasági szempontból olyan diverzifikált, a válságoknak ellenálló helyi
gazdaságot jelent, amelynek magas a termelékenysége, hozzáadott értéke és innovációs szintje. Az
innováció előfeltétele a minőségi oktatás, a kutatás és fejlesztés, az erős kis- és középvállalkozások,
valamint a fenntartható fejlődés melletti elkötelezettség.
Lépések a fenntarthatóság felé:

A

•

Több lábon álló (diverzifikált) helyi gazdaság;

•

Magas termelékenység és innovációs szint;

•

A helyi kis és középvállalkozások támogatása;

•

A kutatás-fejlesztés támogatása.

gazdasági

fenntarthatóság

témakörben,

a

kerületben

prioritást

élvez

a

fenntartható

turizmusfejlesztés. Ez egyaránt jelenti az idegenforgalom által túlterhelt területek tehermentesítését, a
turizmus diverzifikációját, a természeti és épített örökség megóvását, valamint a turisták és a helyi
lakosság igényeire alapozott fejlesztések egyensúlyát.
A 2008-2009-es pénzügyi és gazdasági válság, valamint a 2019-ben kitört COVID-járványtapasztalataira
építve a gazdasági fenntarthatóság szerves része egy olyan vállalkozásbarát gazdasági környezet
kialakítása, amely egy esetlegesen bekövetkező globális válság idején is védelmet biztosít a helyi kis- és
középvállalkozások számára.

Egy ilyen ösztönző környezet hozzájárul a

recesszió hatásainak

mérsékléséhez, valamint az egyenletes fenntartható gazdasági növekedéshez.

Partnerség és együttműködés
Partnerségi egyeztetés szabályai

A partnerségi egyeztetést a a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról

és

a

településrendezési

eszközökről,

valamint

egyes

településrendezési

sajátos

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet, valamint a partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló 6/2017. (11.23.) sz. önkormányzati rendelet szabályozza.
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A partnerségi rendelet lefekteti a koncepció, stratégia, rendezési eszközök, településképi arculati
kézikönyv és rendelet készítésének és módosításának partnerségi egyeztetési keretrendszerét. A
dokumentum meghatározza továbbá a kerület gazdasági, kulturális, civil, egyházi és önkormányzati
szereplőinek azon körét, amelyeket szükséges bevonni a partnerségi folyamatba.

A tervezési

munka során

a

partneri egyeztetések célja

egymás

igényeinek,

problémáinak,

elképzeléseinek megismerése, a programok összehangolása, finomítása. A programmal kapcsolatos
konkrét és releváns vélemények a feldolgozást követően, illetve a lehetséges keretek figyelembe vétele
mellett beépülnek a dokumentumokba.

A partnerek köre:
•

Budapest Főváros I. kerületének lakossága

•

Érdekképviseleti, civil és gazdasági szervezetek, egyházak (beleértve a környezetvédelmi
érdekek képviseletére létrehozott, politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő
egyesületek)

Együttműködés civil szervezetekkel, lakossággal

A civil szféra minden társadalmi kérdésben egyre inkább része az érdekfeltárási, érdekegyeztetési és
döntési rendszereknek. A településfejlesztés éppen alapvetően koordinatív jellege folytán érdekelt a
civil szféra intenzív részvételében. Ezt a kapcsolatot „teszi kötelezővé" az uniós partnerség elve.
A városfejlesztés folyamatában az állampolgárok aktív részvételére van szükség. A társadalomnak a nem
kormányzati szervezeteken keresztül történő bevonására nagy hangsúlyt szükséges fektetni. A folyamat
korai szakaszában való részvétellel hozzájárulhatnak a tervezési folyamat nagyobb sikeréhez, és az
eredménytelen beruházások elkerüléséhez. A társadalmi közmegegyezés nem csupán a helyi és
regionális kezdeményezések sikere szempontjából fontos, hanem azért is, mert élénk gazdasági
környezetet teremt a külső gazdasági befektetők és szereplők számára.
Budavár Önkormányzata elkötelezett abban, hogy a fejlesztési dokumentumok valóban iránytűként
szolgáljanak a Kerület jövőjének megteremtésében. Az ehhez vezető út pedig a széleskörű egyeztetés,
a lakosok és a városban élők megszólítása, a közös munka és gondolkodás.

Együttműködés szomszédos kerületekkel
Budapest Főváros I. Kerület belső kerület. A szomszédos kerületi önkormányzatok: Budapest Főváros II.
Kerület Önkormányzat, Budapest Főváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata, Budapest
Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata és Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat.
A főváros és vele együtt élő környezete (közel 3 millió fő, az ország lakosságának mintegy 30%-a) együtt
alkotja a budapesti funkcionális várostérséget, a budapesti gazdasági tér még ennél is nagyobb
kiterjedésű és jelentőségű. Budapest és várostérsége a népesség, a jövedelem és a tőkekoncentráció
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tekintetében kiemelkedő az ország más térségeihez viszonyítva és ezzel arányosak a közlekedés terén
jelentkező terhelések,

igények. A térségen

belüli

intézményesített együttműködés alacsony

hatékonyságú, az együttműködés szintje jelenleg nem megfelelő, a térségi pozíció megerősítése
érdekében szorosabb kapcsolat szükséges.
A Budapesti várostérség nemzetközi, országos és regionális szerepkörének alakításában Budavár is
szerepet játszik sajátos adottságaival, megvalósított fejlesztéseivel, ugyanakkor e szerepkörök önálló
értelmezése a kerület szintjén csak korlátozottan tehetők meg. A kerületek mindegyike hozzájárult
ennek a kivételes pozíciónak a kialakításához, és jövőben a komparatív előnyökre építve és egymással
együttműködve érhető el előrelépés szinte minden fontos területen.
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A kerület élhetőségének javítása, a lakónépesség jólétének fenntartása
(TÁRSADALOM)

Klímatudatosság és energiahatékonyság fokozása, a helyi értékek
megőrzésének figyelembevételével

Innovatív és alkalmazkodó gazdasági szerkezet feltételeinek javítása
(GAZDASÁG)

(KÖRNYEZET)

Tematikus és területi részcélok

I

Átfogó célok

I. CÉLRENDSZER

R1: Lakossági igényekhez alkalmazkodó, fenntartható kerületi
szolgáltatások kialakítása

R5: A kerület jövőbeli funkcionális központjának kijelölése és a távlati fejlesztések meghatározása

R2: Befogadó társadalmi környezet, erős helyi identitás és közösségi
kezdeményezések támogatása

R6: A kerület adottságait kiaknázó turisztikai fejlesztések megvalósulásának támogatása és más funkciókkal történő összehangolása

R3: A kerületi szabadidős és sporttevékenységek feltételeinek javítása

R7: Fenntartható, tudatos, XXI. századi igényeket kielégítő
közlekedésfejlesztés

R8: Gyógyturisztikai fejlesztések

R9: Vállalkozásbarát gazdasági környezet megteremtése

R4: Lakhatási feltételek javítása

R10: Kerületi zöldfelületi rendszer fejlesztése

R11: Élő Várnegyed: A Várnegyed kulturális szerepkörének és épületállományának fejlesztése

R12: A Déli Pályaudvar és környezetének komplex fejlesztése

H

R13: A Duna-part komplex fejlesztése

Horizontális elvek

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

H2: Klímatudatosság, energiahatékonyság és fenntarthatóság elvének figyelembevétele valamennyi fejlesztésben

H3: Digitális és okos technológiák elterjedésének elősegítése, támogatása

H4: A természeti és épített környezet vonatkozásában az értékvédelmi szempontok érvényesítése és betartása
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A koncepció célrendszerének keretét a HORIZONTÁLIS CÉLOK (szemléleti alapvetések) mellett az
ÁTFOGÓ CÉLOK alkotják, amelyek a kívánt jövő elérését szolgáló, több ágazatot, tematikát is átfognak.
Ezek együttes figyelembevételével kerültek meghatározásra a TEMATIKUS ÉS TERÜLETI CÉLOK
(RÉSZCÉLOK), melyek megvalósítása eredményeként Budavár a jövőben alkalmassá válik a kitűzött
jövőkép elérésére.
A helyzetelemzés feltárta a fejlesztés szempontjából fontos azon összefüggéseket, amelyek alapján az
átfogó célok nem különíthetők el élesen egymástól, ami azt jelenti, hogy a célok sem csoportosíthatók
kizárólag egy-egy átfogó cél alá. Ennek összefüggéseit a 2.3. fejezet táblázatban mutatja be.

N.1 A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása
Budavár egyensúlyának hosszú távú fenntartása érdekében kiemelt TÁRSADALMI célkitűzés, hogy
javítsa népességmegtartó erejét. A Várnegyed területén a népességmegtartás fokozottan érvényes, a
gazdasági érdekek nem eredményezhetik a lakófunkció háttérbe szorulását. A kerület népessége lassú
mértékben ugyan, de folyamatosan csökken, emellett kiugróan magas a kerület öregségi indexe (idősek
fiatalokhoz viszonyított aránya). Ezzel összefüggésben, bár a természetes fogyás mértéke kitartóan
enyhült, továbbra is minden évben többen halnak meg, mint ahányan születnek. Budavár
Önkormányzatának célja, hogy enyhítsen a kerület erőteljes elöregedésén, és az egyéb negatív
demográfiai folyamatokon. A lakónépesség arányán belül cél az aktív keresők, fiatal kisgyermekes
családok részarányának növekedése. A kerület a már meglévő erős turisztikai, közigazgatási, irányítási
funkciói mellett az a kulturális vonzerejét is növeli lakói számára. A 2020-as évben kitört
koronavírusjárvány felértékelte a szociális segítségnyújtás jelentőségét. A Budavári Önkormányzat célja
a

járványhelyzet

sújtotta,

hátrányos

helyzetű

és

veszélyeztetett

csoportok

számára

kedvezményrendszer kidolgozása, pl. lakhatási támogatás nyújtása, segélyezési rendszer kidolgozása,
alapjövedelem biztosítása, stb.
Ezért a fejlesztések során elsődleges szempont, hogy a kerület ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZETE
vonzóvá váljon a beköltöző fiatalabb népesség, és a kisgyermekes családok számára, s a már itt lakó
fiatalabb népesség helyben maradjon. Ennek érdekében a kerület minőségi közszolgáltatásokat nyújt,
és fejleszteni kívánja a lakásállományát. Emellett a zöldfelületek, a sport és egészségügyi infrastruktúra
fejlesztésével, valamint egy lokálpatrióta, összetartó és szolidáris közösség megteremtésével a terhelés
csökkentésével, a skanzen hatás oldásával, és a szolgáltatások megtelepedését ösztönző helyi
gazdaságpolitikával is a kerület népességmegtartó erejének javulásához kíván hozzájárulni többek
között. Budavár Önkormányzatának kiemelt célja az épített és kulturális örökségen, egyedülálló
városképen alapuló, fenntartható turizmusfejlesztés, mely hozzájárul a turizmus egyenletesebb területi
eloszláshoz, illetve a környezeti terhelés csökkentéséhez.
Budavár GAZDASÁGA fenntartható módon erősödjön, a térség látogatói vonzereje az épített és
kulturális örökségén, a műemléki környezetén és az egyedül álló városképi látványára épül,
idegenforgalmi jelentősége mellett a helyi gazdaság támogatása a cél. Ezen túl a gyógyturizmusban rejlő
lehetőségek intenzívebb kihasználásával hozzá kíván járulni a turisztikai szolgáltatások színesítéséhez,
területi eloszlásuk javításához. A vállalkozásbarát gazdasági környezet kialakítása, a meglévő
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vállalkozások helyben tartása, valamint újak megtelepedésének ösztönzése pedig a fenntartható, és a
helyi lakosok igényeit szem előtt tartó gazdaságfejlesztéshez járulnak hozzá.
Az átfogó célok meghatározásakor a kerületspecifikus tényezők mellett nem lehet figyelmen kívül
hagyni a kormányzat 2014-2020-ra, valamint 2021-2027-retervezett, meghatározott célkitűzéseit,
amely szerint az országban tervezett fejlesztések közvetve vagy közvetlenül a gazdaságfejlesztés,
foglalkoztatás növekedését, a társadalmi versenyképességet és a társadalmi összetartozást szolgálják.

Az I. kerület abban a szerencsés helyzetben van, hogy a helyi sajátosságokból következően
célrendszerünket igyekszünk a kormányzati célkitűzésekhez illeszteni, bár a Várnegyed területén új
irodai funkciók létesítése - véleményünk szerint - nem szolgálja a kerületi lakosság és a kulturális
turizmus érdekeit.
Az I. kerületet érintő, 2022-ben hatályos kormányrendeletek az alábbiak:
•

A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 311/2011. (XM.23.) sz. Kormányrendelet

•

A „Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai
várnegyed területén" programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 227/2014. (IX.4.) sz. Kormányrendelet

•

Az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes
műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III.17.) sz.
Kormányrendelet

•

A Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmannterv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 210/2016. (VM.21.) sz. Kormányrendelet

•

A Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról
szóló 225/2018. (XI.29.) sz. Kormányrendelet

•

A

Budai

Palotanegyed

megnevezéséről,

területén

valamint az

megvalósuló

kiemelten

közérdekű

beruházások

ingatlanok vagyonkezelési feladatainak ellátásáról

szóló

313/2018. (XM.27.) sz. Kormányrendelet
Az átfogó célok elérése érdekében elengedhetetlen feltételek:
•

Klímavédelmi

célok

érvényesítése,

beleértve

a

mobilitáshoz

kapcsolódó

és

az

energiahatékonyságra vonatkozó intézkedéseket is, amelyek javítják a városi klímát
•

Digitalizáció elősegítése, támogatása az önkormányzat és egyéb szereplők által megvalósításra
kerülő fejlesztésekben

•

Az európai uniós forrásokra való minél hatékonyabb pályázás, és a szűkösen rendelkezésre álló
források legoptimálisabb felhasználása;
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•

A helyi gazdaság versenyképességének és térségi szerepének javítása a gazdasági aktivitás
elősegítése és a tudásalapú ágazatok bővítése által;

•

Az önkormányzat gazdasági szerepének és aktivitásának növelése (városmarketing, adópolitika,
befektetés-ösztönzés)

révén

befektetőbarát

vállalkozási

környezet

megteremtése

új

vállalkozások megtelepedése és a már meglévők helyben tartása céljából;
•

A helyben tartást, identitástudatot és helyi közösségek erősítését szolgáló programok, akciók;

•

A K+F+I tevékenységek erősítése;

•

Hiányzó infrastrukturális elemek (pl. Várnegyed teljes akadálymentesítése, és belső közlekedési
kapcsolatinak javítása) megvalósítása;

•

KKV-k gazdasági aktivitásának és versenyképességének növelése;

•

A turisztikai értékek kiemelését segítő városi zöldfelületi és közterületi rendszer elemeinek
javítása;

•

A turizmus negatív hatásainak enyhítése;

•

Idegenforgalom fejlesztése a gyógyvizekre (gyógyturizmus) és a meglévő kulturális adottságokra
építve;

•

II.2

A műemléki értékekkel való gazdálkodás, épített örökségek fejlesztése (Budai Vár).

Horizontális elvek meghatározása

H1: Értékőrző és megújuló szemléletű, tudatos és kezdeményező városfejlesztés partnerségben a kerület lakosaival, civil, gazdasági és kulturális szereplőivel, az
Önkormányzat koordinálásával
A Budavári Önkormányzat elkötelezett a kezdeményező városkormányzás, városfejlesztés elve mellett.
Az önkormányzat - követve a Fővárosi Önkormányzat hasonló szerepvállalását - folyamatosan javítja a
szervezetének eljárásrendjét, irányítási és működési szervezetének kapacitását a szolgáltatások
minőségének javítása érdekében, együttműködve a kerületi szereplőkkel (lakossággal, gazdasági
szervezetekkel, civilekkel, egyházakkal stb.).
A Budavári Önkormányzat legfőbb célja, hogy minden társadalmi réteg számára elérhető, az adott
igényekhez rugalmasan alkalmazkodó, emberközpontú szolgáltatásokat nyújtson, mindezt korszerű
megoldásokkal, kezdeményező magatartással és együttműködve a kerületi szereplőkkel a következő,
legfontosabb területeken:
•

megfizethető lakhatás biztosítása (bérlakás és szociális lakás alapon egyaránt) a közelmúltban
létrehozott kerületi lakásügynökség segítségével

•

egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés szélesebb körű biztosítása

•

szociális infrastruktúra felkészítése a kerület társadalmi kihívásokra (demográfiai folyamatok,
szegénység)

•

idősellátás intézményrendszerének fejlesztése
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H2: Klímatudatosság, energiahatékonyság
figyelembevétele valamennyi fejlesztésben

és

fenntarthatóság

elvének

A Kerületi Önkormányzat elkötelezett a klímavédelem, a fenntarthatóság mellett, vállalása a helyi szén
dioxid-kibocsátás

40%-os

csökkentése

2030-ig.

A

kitűzött

cél

megvalósulása

érdekében

a

városüzemeltetés különböző területein, valamint a településrendezési eszközökben és a kerületben
tervezett fejlesztések során érvényre kell juttatni:
o

az energiamegtakarítást eredményező megoldásokat (épületek energetikai adottságai,
fűtése, hűtése; zöldebb közlekedés; energiahatékony közműszolgáltatás),

o

a megújuló erőforrások széles körű használatát (napelem program, geotermikus
energia hasznosítása), valamint

o

a hulladékok hasznosítását, megelőzését a körforgásos gazdálkodás megvalósításának
jegyében.

Az épületállomány és kiemelten a közterületek rendezése, átépítése során a klímahatásoknak,
szélsőséges időjárási viszonyoknak ellenálló, a klímahatásokat mérséklő megoldásokat kell alkalmazni az
alábbi eszközöket előtérbe helyezve:
o

a szélsőséges körülményeknek ellenálló, nagyobb intenzitású zöldfelületek kialakítása,

o

árnyékolást, kondicionálást biztosító lombos faállomány arányának növelése,

o

mesterséges árnyékoló felületek létesítése (napvitorlák, hűsítő szigetek),

o

vízarchitektúrák alkalmazása (szökőkutak, párakapuk, díszmedencék),

o

ivókutak hálózatának bővítése,

o

villámárvizek kezelését, csapadékvizek helyben hasznosítását elősegítő megoldások
(vízáteresztő, csapadékfelszívó burkolatok, tározók, zöldfelületi hasznosítás - pl.
esőkertek kialakítása)

o

magasabb albedójú felületek, tetők, illetve zöldtetők kialakítása.

o

viharkároknak ellenálló

épített

környezet,

közlekedési

és

közműinfrastruktúra

kialakítása, a szükséges beavatkozásokat sérülékenységi felmérés (épített környezet,
természeti értékek - felszíni és felszín alatti vizek, gyógy- és termálvízkészlet, barlangok,
pincék, műemlékek, élőhelyek, védett élőlények stb.) alapján kell megtervezni.
o

Az épített környezet és örökség védelme érdekében a Fővárosi Önkormányzattal való
szorosabb együttműködés kiemelt cél a tetőtáj

és a

Duna-part arculatának

megőrzéséért.
Fenti, klímavédelmi intézkedéseket nemcsak az Önkormányzat által végzett beruházásoknál (köztér
átépítések, intézmények, bérlakások korszerűsítése) hanem a külső, magánpiaci, vagy állami szereplők
által végzett projektek esetén is érvényre kell juttatni körültekintő szabályozás, településrendezési
szerződés vagy egyéb lobbitevékenység segítségével. A környezetbarát, klímavédelmi megoldások egyik
jó eszköze az egyre jobb környezeti teljesítményt megkövetelő EMAS környezetirányítási rendszer
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bevezetése a műszaki közszolgáltatást végző társaságok esetében, vagy az ilyen minősítéssel működő
vállalatok számára kedvezmények biztosítása.
Az Önkormányzat folyamatosan vizsgálja a magántulajdonosok, helyi lakosok számára rendelkezésre
álló pályázati források lehetőségét is és segítséget nyújt azok igénybevételében tájékoztatással,
szaktanácsadással. Mindemellett folyamatos személetformálást végez egyrészt a környezeti állapot és
a környezeti kockázatok rendszeres elemzésével és nyilvánossá tételével (környezeti állapotértékelés
keretében), valamint az oktatás-nevelési intézményeken és különböző rendezvényeken végzett
szemléletformálási akciók, kampányok megszervezésével.

Kapcsolódó külső tervanyagok:
-

Budapest Főváros I. kerület (Budavár) Klímastratégiája

-

I. kerületi Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (Sustainable Energy and Climate Action Plan,
SECAP) - kidolgozás alatt

H3: Digitális és okos technológiák elterjedésének elősegítése, támogatása
A 2021-2027-es Európai Uniós tervezési időszak egyik kiemelt fejlesztési területe a digitális technológiák
fejlesztése, amely megjelenik nem csak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszban
(TOP Plusz), hanem ebben a ciklusban először egy korábban nem létező Operatív Programban, a Digitális
Megújulás Operatív Program Pluszban (DIMOP Plusz).
Az I. kerület településfejlesztési koncepciójának harmadik horizontális célja a 21. század egyik
legnagyobb technológiai vívmányának, a digitális (adatalapú) infokommunikációs rendszerek és
szolgáltatások elterjedésének elősegítése. A digitális technológiák, amelyek belépőt jelentenek az okos
(smart) technológiák és végeredményben

az

okos (smart)

city kialakulásának alapfeltételei

meghatározzák napjaink társadalmi-gazdasági fejlődését. A fejlődés alapfeltétele a társadalmi igény és
alkalmazkodóképesség egyidejű megléte a digitális technológiát fejlesztő és terjesztő szolgáltatókkal. A
digitális kompetenciák eltérő szintű megléte a lakosság körében előrevetíti a közösségek (beleértve az
önkormányzat) szerepét is a felzárkóztatásban.
A digitális megoldások elterjesztésével a fő cél a kerület valamennyi szereplője számára magasabb szintű
életminőség

elérése,

amelynek

számos

területe

közül

az

egyik

legfontosabb

közérdek

a

klímatudatosságra, karbonsemlegességre törekvés. A kerületi önkormányzat támogatja azt a fővárosi
célt, amely a digitális technológiákra úgy tekint, mint a környezeti, társadalmi, életminőségi és
gazdálkodási kihívásokra, a klímaváltozásra, a levegőszennyezettségre, a városi közlekedés átalakítására,
a társadalmi esélyegyenlőség megteremtésére, az egészségmegőrzésre és végcélként a jobb
életminőség elérésére alkalmas megoldások összességére.
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H4: A természeti és épített környezet vonatkozásában az értékvédelmi szempontok
érvényesítése és betartása
Az I. kerület Budapest egyik legjelentősebb örökségi értékekben bővelkedő kerülete. A kerületben
világörökségi és világörökségi várományos területek, műemléki védettség alatt álló területek és
építmények, nemzeti és történelmi emlékhelyek, valamint fővárosi és kerületi helyi védelem alatt álló
építmények, utcaképek, homlokzatok, táj- és kertépítészeti alkotások, tájkarakter és növényzet
található.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat számára az értékvédelem kiemelt prioritást élvez. Az
Önkormányzat 2017-ben elkészítette Hagyomány és Megújulás című, Budapest I. kerületének
Településképi Arculati Kézikönyvét, majd megalkotta a településkép védelméről szóló 18/2017. (IX. 29.)
számú önkormányzati rendeletet. A magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet megalkotását követően és annak felhatalmazása alapján az
Önkormányzat 2016-ban megalakította a Budavári Értéktárat, annak érdekében, hogy olyan helyi
értékeket őrizzen meg, amelyek a kerület szempontjából meghatározó jelentőséggel bírnak.A Budavári
Önkormányzat megalkotta 22/2007. (X.31.) sz. Kt. rendeletét a Helyi Tervtanács létrehozásáról és
működéséről a helyi környezet, illetve építészeti örökség védelme szempontjából jelentős építészeti
műszaki tervek szakszerűségének biztosítása érdekében, valamint az erre vonatkozó jogszabályok
összehangolt érvényre juttatása céljából.
A Budavári Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzattal és más örökségvédelmi feladattal felruházott
önkormányzattal, államigazgatási szervvel és szervezettel együttműködve a településfejlesztési
koncepcióban nevesített valamennyi cél megvalósítása során érvényesíti a természeti és épített
környezet vonatkozásában az értékvédelmi szempontokat.

II.3 Részcélok és a beavatkozások területei egységeinek meghatározása
A 3 átfogó cél megvalósulását 13 db részcél segíti. A részcélok egy része tematikus (társadalmi,
gazdasági, környezeti) másik részük a Kerület egy konkrét területi egységére fókuszál. Az alábbiakban
kerülnek bemutatásra ezek a célok.

R1: Lakossági igényekhez alkalmazkodó, fenntartható kerületi szolgáltatások
kialakítása
A kerület demográfiai folyamatai közül a lakosság elöregedése tekinthető a legfontosabbnak. A
kerület vándorlási egyenleg 2012-2017-ig pozitív volt, ám azóta lényegében stagnál. Az első
kerületben élők jövedelmi és iskolázottsági mutatói meghaladják a fővárosi és országos átlagot.
Budavár Önkormányzatának kiemelt célja,

hogy színvonalas

humán

közszolgáltatások

biztosítása révén kielégítse a nagyszámú idős lakosság igényeit, és az itt élő, illetve a
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potenciálisan beköltöző fiatalabb generáció tagjai számára is erősítse a kerület vonzerejét. A
kerület számára fontos cél, hogy az itt élő idősek számára elérhetővé tegye a különböző
idősgondozással kapcsolatos szolgáltatásokat (házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, Idősek Klubja) elérhetővé tegye, és a növekvő igényekhez igazítsa azok
kapacitásait.
A fiatalok számára nyújtandó egyik legfontosabb szolgáltatás a lakhatási feltételek javítása. A
kerületben kiemelten magas ingatlanárak megnehezítették a fiatalok számára a lakásvásárlást,
lakásbérlést, ami a beköltözések számának stagnálásában is megmutatkozik. Az elöregedés
mérséklésének egyik eszköze lehet a fiatalok bevonzása, megfelelő lakhatási körülmények
megteremtésével. Az önkormányzat hosszú távú célja, hogy megfizethető, fenntartható
bérlakásrendszert alakítson ki, új bérlakások építését valósítsa meg, valamint segítséget
nyújtson a kisgyermekkori nevelésben a bölcsődei, óvodai kapacitásfejlesztések segítségével.
A kerületben fontos cél, hogy azoknak a kerületért dolgozó, alacsonyabb fizetéssel rendelkező
közalkalmazottaknak, (egészségügyi,

szociális

intézményekben,

iskolákban,

óvodákban,

bölcsődékben dolgozók, rendőrök, tűzoltók, mentősök, hivatali köztisztviselők) akik nem
engedhetnek meg maguknak piaci árú albérletet a kerületben, lakhatása is támogatásra
kerüljön. Ennek érdekében a Budavári Lakásügynökség igyekszik felvenni a kapcsolatot azon
tulajdonosokkal, akiknek a kerületben üresen álló lakása van és azt biztonságos módon
szeretnék kiadni, illetve megoldást kínálni azon tulajdonosoknak is, akik lakásuk felújítását nem
tudnák önerőből megoldani1.
Kiemelten fontos célja a kerületnek a már több éve folyamatosan zajló akadálymentesítés
kiterjesztése további közszolgáltatást nyújtó intézményekre és közterületekre, hiszen az
akadálymentes környezet nagyban hozzájárul az itt élő idős népesség, a kisgyermekes családok
és a mozgássérült emberek életszínvonalának emelkedéséhez. Budavár Önkormányzata a
fogyatékossággal élőkre nem csak az akadálymentesítés terén fordít kiemelt figyelmet, hanem
például a kerület összes óvodájában fogadják a fogyatékos gyermekeket. Emellett a bölcsődei
ellátás során kiemelt figyelmet kapnak sajátos nevelési igényű gyermekek. A kerület célja, hogy
ezeket a szolgáltatásokat fenntartsa, szükség esetén bővítse, színvonalukat emelje.
A fejlett közszolgáltatások biztosítása érdekében Budavári Önkormányzat kiemelt figyelmet
fordít a

kerületi egészségügyi szolgáltatás fejlesztésére és korszerűsítésére, ezért az

egészségügyi intézmények felújítását, bővítését és akadálymentesítését tovább folytatja.
Kiemelt célja, hogy a magas színvonalú járóbeteg-szakorvosi ellátását, mely nagymértékben
alkalmazkodott az idősödő népesség krónikus betegségeinek kezeléséhez, fenntartsa és a
jövőben változó igényekhez igazítsa. A betegellátás fejlesztése mellett a kerületnek fontos célja
az egészségügyi prevenciós tevékenység bővítése, a népesség minél nagyobb arányú
bevonásával.

1 a lakásügynökség szerződésben szükség esetén vállalja a lakás felújítását is, a felújítás költségét pedig a lakás
bérleti díjából a megegyezés útján megállapított kedvezmény fogja fedezni.
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A kerület önkormányzatának fontos, hogy szociális szolgáltatásai elérhetőek legyenek a
rászorulók számára, ezért nyomon követi a különböző társadalmi kockázatok alakulását (pl.
ismeretes, hogy a kerületben magas az egyszülős családok száma), és igyekszik ehhez mérten
kialakítani ellátásait.
Lehetséges beavatkozások:
•

A házi segítségnyújtás és jelzőrendszer bővítése

•

Idősek Klubjában kapacitásbővítése

•

Lakhatási feltételek javítása a fiatal lakosság körében

•

Kihasználatlan lakások arányának csökkentése a Budavári Lakásügynökség segítségével

•

Orvosi ellátás igényekhez való alakítása

•

Prevenció és szemléletformálás

•

A szociális ellátásban résztvevő intézményi szolgáltatások körének igényekhez igazított
rugalmas bővítése, szakemberek képzése;

•

Igényekre alapozott, az intézmények együttműködésével megvalósuló fenntartható
programok megvalósítása

•

Idősotthon kialakítása

•

Bölcsődei férőhelyek számának növelése

•

Önkormányzati feladatok és szolgáltatások hatékonyabbá tétele, kiszervezése a
Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. (BUJSZ) részére

R2: Befogadó társadalmi környezet,
kezdeményezések támogatása

erős helyi

A

lehetőségeken

Budavári

Önkormányzat

a

törvények

adta

identitás és

keresztül

közösségi

eltökélten

küzd

az

egyenlőtlenségek mérséklése, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása érdekében. Az
Önkormányzat kiáll az előítéletektől és a diszkriminációtól szenvedő társadalmi csoportok jogainak
biztosítása és érvényesítése mellett, ide értve a nemi, nemi identitásbeli, a nemzeti-etnikai
diszkrimináció, a kor, egészségi állapot, vallás, vagy egyéb alapú megkülönböztetéseket.
A nők elhelyezkedési nehézsége, bérhátránya, egyenlőtlen előmeneteli lehetősége merül fel, bizonyos
foglalkoztatási területeken részvételük lakosságarányosan alacsonynak tekinthető. A hajléktalanok,
fogyatékosok egyes szociális, egészségügyi, jogi ellátásokhoz

korlátozottan férnek hozzá. Az

Önkormányzat a szolgáltatások megszervezését az esélyegyenlőség figyelembevételével biztosítja, a
társadalmi többség által elérhető módon, de mindazon korlátozó tényezők kiküszöbölése vagy
mérséklése mellett, amely megakadályozza vagy megnehezíti a hozzáférést.
Az Önkormányzat célja, hogy a kerületi identitástudatot erősítse olyan módon, hogy az hozzájáruljon a
lakosság helyben tartása mellett erős helyi közösségek, kezdeményező magatartásának kibontakozása
és érdekérvényesítő tevékenységének létrejötte érdekében.
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Lehetséges beavatkozások:
•

Szemléletformáló programok támogatása a lakosság, a munkáltatók, civil szervezetek
közreműködésével, bevonásával az előítéletekkel érintett körében

•

Az önkormányzati helyi esélyegyenlőségi tervek, dokumentumok aktualizálása;

•

A társadalmi befogadást erősítő civil szerveztek szakmai támogatása;

•

Társadalmi problémákra reagáló szakmaközi műhelyek, workshopok szervezése;

•

A kulturális sokszínűség mint érték melletti kiállást biztosító programok támogatása;

•

Mozgáskorlátozottak, fogyatékkal élők, roma nemzetiségűek, nők, fiatalok és időskorúak
életmódjának támogatása különböző eszközökkel;

•

Kulturális

együttműködést

életre

hívó

kezdeményezések,

programok

szervezésének

támogatása

R3: A kerületi szabadidős és sporttevékenységek feltételeinek javítása
A kerület zöldterületi ellátottsága - azaz az egy főre jutó közcélú zöldfelületek aránya - kiemelkedően
kedvező a kerületben történelmileg fennmaradt nagy kiterjedésű közparkoknak (Gellért-hegy, Tabán,
Vérmező) köszönhetően. Alapvető célkitűzés, hogy e kedvező adottságot megőrizni, és a jövő
generációk számára gondozni, továbbfejleszteni szükséges. A fejlesztések során figyelembe kell venni,
hogy a kerület központi pozíciójából fakadóan a rekreációs területeknek nem csak a helyi, hanem az
egész fővárosi lakosság, és az ide látogató turistaforgalom számára is jelentősége van, ez által fokozott
terhelésnek vannak kitéve, így intenzív fenntartást igényelnek. A szabadidős területeket a sokrétű
(különböző generációk, célcsoportok) számára, a multifunkcionalitást előtérbe helyezve szükséges
kialakítani: szabadtéri sportlétesítmények, pihenő- és találkozóhelyek létesítésével.
Budavár Önkormányzatának célja a kerület közparkjainak és egyéb szabadtereinek rekreációs értékének
növelése, a változatos szabadidős használatának erősítése, a passzív rekreációs parkhasználat területi
és zöldfelületi igénye mellett az aktív pihenés területeinek kialakítása, minden korosztály számára
biztosítva a sportolási és szabadidős tevékenység lehetőségét. A szabadidős területek közötti gyalogos
kerékpáros kapcsolatok erősítése szükséges a terhelő forgalom visszaszorítása, mérséklése mellett. A
már meglévő játszóterek, sportpályák, szabadtéri fitnesz eszközök igény szerinti bővítése mellett
különösen célszerű egy mindenki által használható futópálya kialakítása a Vérmező területén.
A kiemelt zöldterületi fejlesztések a Fővárosi Önkormányzattal, valamint részben a Magyar Állammal
(Várkapitányság Zrt.) együttműködésben végrehajtott, közös projektek keretében valósulhatnak meg.
Az Önkormányzat célja, hogy a helybeli lakosságot minél hatékonyabban bevonja a tervezési
folyamatokba, és az általa kitűzött célokat, elveket érvényesítse a megvalósítás során.
Lehetséges beavatkozások:•
•

Vérmező rekreációs fejlesztése (fővárosi önkormányzattal közös projekt - stratégiai tervnek
megfelelően, ütemezett megvalósítás 2025-ig): A Vérmezőt jellemzően a közelben élők
látogatják, ezért a rekreációs funkciók kialakításánál a helyi lakosság igényeit kiemelten szem
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előtt kell tartani. Fontos, hogy minden korosztály számára nyújtson kikapcsolódási lehetőséget
a park. Ennek megfelelően az idősebb és a tinédzser korosztály kiszolgálását kell erősíteni. A
park területén futókör létesítése, integrált használatú kutyás parkrész kialakítása, a fitneszpark
és a Szitakötő játszótér bővítése, fejlesztése szükséges. A területen kulturális tér kialakítása
tervezett időszakos közösségi események számára
•

Gellért-hegy rekreációs fejlesztése (állami és fővárosi

projekt,

kerületi önkormányzati

közreműködéssel - stratégiai tervnek megfelelően, ágazati tervezés és ütemezett megvalósítás
2026-ig): a Gellért-hegyi közpark rekreációs, kulturális fejlesztésének célja az egyedülálló
természeti, tájképi és épített örökség védelmének biztosítása mellett a rekreációs funkciók
erősítése, a parki infrastruktúra-hálózat megújítása.
•

Horváth-kert rekreációs fejlesztése (fővárosi önkormányzattal közös projekt, Radó Dezső Terv
alapján, átfogó felújítási terv elkészítése és ütemezett megvalósítás 2025-ig): a park megújítása
során a lakossági igényekhez igazodó rekreációs funkciókínálat kialakítása.

R4: Lakhatási feltételek javítása
Az I. kerület építészeti örökségekben gazdag épületállománnyal rendelkezik, ebből is adódik, hogy az itt
található lakások 60%-a a második világháború előtt épült (ez az arány kétszerese a fővárosinak). A
Várterület lakóépületei jórészt az 1870-es évek előtt épültek, jellemzően barokk és klasszicista stílusban,
gyakran a török kor épületeinek romjain. Az önkormányzat kiemelt feladata és célja is egyben, hogy a
Világörökségi területen található építészeti értékeket méltó formában megőrizze, s a 21. század
igényeinek is megfelelő lakásállományt biztosítson a kerületben élőknek. A kerületben a budapesti
átlagnál kisebb a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya (3,6%), azonban problémát
jelent, hogy főként a történelmi negyedekben előforduló kis alapterületű, rossz benapozású, felújításra
váró lakások nem kellően vonzóak az új beköltözők számára. A kerületi önkormányzat tulajdonában
1493 lakás áll. Az önkormányzati lakásállomány jelentős része a Várnegyedben található. Az
önkormányzatnak fontos célja, hogy a tulajdonában álló lakásállomány megújuljon, ezért a leendő
bérlőknek a (nyílt) pályázat során vállalnia kell a lakások szükség szerinti felújítását. A lakásokért piaci
lakbért kell fizetni.
Jelentős változás a 2021. november 18-án hatályba léptetett, a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVNI. tv. módosítása, amely az
önkormányzat tulajdonában álló bérlakást a bérlők részére bizonyos feltételek mellett el kell adni2.

2 A törvénymódosítás legutolsó módosítása szerint kizárólag olyan lakásokat lehetne kedvezményesen a bérlőknek
megvenni, amelyek világörökségi helyszínen, annak védőövezetében, műemléképületben találhatóak. A bérlő csak
akkor vehetné meg a lakást, ha határozatlan idejű bérleti jogviszonya volt 2020. december 31-én, és annak
időtartama visszamenőleg eléri az öt évet.
45. § (1) Ha e rendelkezés hatálybalépését követően világörökségi helyszínen és védó'övezetében az
önkormányzati, valamint az állami tulajdonú lakásra a 2020. december 31. napján hatályban lévő' határozatlan
idejű bérleti jogviszony idó'tartama eléri az öt évet, abban az esetben a lakásra vételi jog illeti meg a (2)
bekezdésben megjelölt magánszemélyeket, amennyiben a lakás 1995. november 30. napján
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Mindez azt jelentené, hogy a Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő többszáz lakás - amelyek
többsége a Várban található - fog eladásra kerülni. Az Önkormányzat becslései szerint a jelenlegi
bérlakásállomány mintegy 20%-a maradna önkormányzati tulajdonban.
Az I. kerületnek fontos célja az is, hogy a további bérbe adható önkormányzati lakások vonzóak legyenek
fiatal családok számára, ezzel is elősegítve a kerület korösszetételének és népességszámának „javítását".
A kerület törekszik a lakások belső (bérlők általi) felújítása mellett további beavatkozások elvégzésére.
Az épített örökség értékeinek megőrzésével párhuzamosan modernizálni kívánja a lakásokat, többek
között

energiahatékonyságot

növelő

beavatkozásokkal,

a

kisméretű

lakások

alapterületének

növelésével, és adott esetben a benapozásuk javításával. Az önkormányzatnak célja, hogy a lakófunkció
további erősítésének lehetséges módjait feltárja az egyes kerületrészekben a fiatal lakosság helyben
tartása érdekében (pl. üres telkek, kihasználatlan terek, pincék). Ehhez nagyban hozzájárul a
megalapított Budavári Lakásügynökség (ld. R1 részcél). A lakáshoz jutás feltételeinek javítását a kerületi
önkormányzat bérlakásépítéssel is tervezi elérni. A lakásárak és bérleti díjak elmúlt években tapasztalt
folyamatos emelkedése mellett, a bérlakások alacsony száma is nehezíti a kerületbe költözés
lehetőségét. A lakástörvény várható módosítása megtizedelheti az önkormányzati bérlakásállományt.
Ennek mérséklése érdekében az önkormányzat kiemelt célja a bérlakásépítési program elindítása. A
tervezett

lakásépítés

mellett

az

önkormányzat

esetleges

lakásvásárlással

is

növelné

a

bérlakásállományát.
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások esetében lehetőség van a szétaprózódás felszámolására,
nagyobb méretű ingatlanok kialakítására. A tetőtér-beépítést - ha örökségvédelmi indokok nem gátolják
- érdemes szorgalmazni, azonban a lakásszám növelése a túlhasznosított területek esetében nem
támogatható. A társasházak értékőrző felújítását pályázati programokkal és szaktanácsadással kell
segíteni.
Az Önkormányzatnak fontos célja az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrás hasznosításának
növelése. Erre kedvező lehetőséget biztosít a napenergia és a geotermikus energia hasznosítása. Az
épületeken végrehajtott egyéb energiahatékonyságot növelő beavatkozások mellett az értékvédelmi
szempontok figyelembevétele is kiemelt feladat. A cél megvalósítása érdekében a kerület minden
lehetőséget megragad pályázati források megszerzésére. Az energiahatékonyság növelése cél mind a
kerület tulajdonában lévő lakásállomány, mind pedig az önkormányzat által fenntartott intézmények
esetében. A lakásállomány problémáinak sikeres megoldása érdekében a kerületnek célja, hogy a
lakásgazdálkodási koncepciójának megalkotása, és annak végrehajtása során az energiahatékonyság

47. § (3) A vételi joggal érintett lakás vételára a forgalmi érték
a) 100 százaléka, amennyiben a vételi jog szempontjából alapul vett bérleti jogviszony időtartama az egyoldalú
nyilatkozat közlésének időpontjában 5 év és 25 év közötti;
b) 15 százaléka, amennyiben a vételi jog szempontjából alapul vett bérleti jogviszony idő'tartama az egyoldalú
nyilatkozat közlésének időpontjában eléri vagy meghaladja a 25 évet.
50. § (2) Annak a bérlő'nek a lakását, aki nem él az e törvényben biztosított vételi jogával, amennyiben az érintett
lakásingatlanra vonatkozó bérleti jogviszonya korábban nem szűnik meg, élete végéig csak a bérlő' írásbeli
hozzájárulásával lehet elidegeníteni.
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kiemelt szerepet kapjon, illetve, hogy a lakossági és megújuló energiahatékonysági beruházásokat
ösztönözze, szakmai és anyagi támogatás, tanácsadás révén.
Lehetséges beavatkozások:
•

Koncepció készítése és végrehajtása a bérlakás-állomány megújítására

•

Lakásméret növelése összevonással, meglévő tetőér beépítése, új tetőtéri lakások kialakítása
helyett

•

Energetikus szakember alkalmazása, önkormányzati apparátus képzése

•

Energiahatékonyságot növelő beruházásokat támogató pályázatokon való indulás

•

Megújuló energiaforrások felhasználásának vizsgálata

•

Lakossági szemléletformálás

•

Lakossági Informatikai infrastruktúra (pl. optikai hálózat) fejlesztése

•

Új bérlakások építése, esteleges vásárlása

R5: A kerület jövőbeli funkcionális központjának kijelölése és a távlati fejlesztések
meghatározása
A kerület gazdasági életének mozgatórugója egyértelműen az épített (Budai vár, Duna-part) és
természeti (Várlejtő, Gellérthegy, Tabán, Krisztinaváros) értékeire épülő turizmus. Az I. kerület
„városközpontjában", a Budai Vár területén azonban turizmus, és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások
jelenleg háttérbe szorítják a lakossági igényekre reagáló szolgáltatásokat, így csökken az itt élők
életminősége. A kerület komplex megközelítésben kívánja fejleszteni a kerület központját. Ennek
részeként oldani kívánja az intenzív idegenforgalmi terhelést a jelenleg turisták által kevésbé látogatott
területek (pl. Kapisztrán tér, Vár környéki területek, mint például a Duna-part) „turisztikai övezetbe" való
integrálása

révén.

A

turizmusból

fakadó,

az

itt élőket

negatívan

érintő

további

hatások

(környezetterhelés) enyhítését célozza a közlekedés fejlesztése, mely a forgalom csökkentése és a
parkolási helyzet javítása által. Annak érdekében, hogy a Várnegyed és a Polgár város vonzó lakóhely
maradjon a már itt élők számára, és azzá váljon a beköltözők számára, a kerületnek kiemelt célja, hogy
az itt élők számára nyújtott szolgáltatások száma és színvonala javuljon. Ezért vállalkozásbarát,
kiszámítható

gazdasági

környezet

kialakításával

és

aktív

városmarketinggel

a

helyi

kis- és

középvállalkozások helyben tartását, újak megtelepedését ösztönzi. A kerültnek célja továbbá az adózói
kör bővülésével, új vállalkozások megtelepedésével a helyi iparűzési adóbevételek egyenletes növelése.
Az iparűzési adókból származó bevetélek az önkormányzat legfontosabb pénzügyi eszköze a helyi
fejlesztések megvalósítása során. A forgalomcsillapított, elérhető szolgáltatások közvetlenül is az itt élők
érdekeit szolgálják, de egyben hozzájárulhatnak a helyi, összetartó közösség fejlődéséhez, hiszen mind
a kis szolgáltató egységek, mind a gyalogosbarát közterek javítják az interakciók létrejöttének esélyét.
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Lehetséges beavatkozások:
•

Kapisztrán tér, Batthyány tér és Krisztina térfejlesztése, rendezvények, piacok helyszínné,
turisztikai célponttá alakítása

•

Parkolás racionalizálása mélygarázsok kialakításával a Lovas út, Szabó Ilonka u, Nyugati kert
helyszíneken, valamint kapcsolódó liftek megépítésével

•

Buszközlekedés racionalizálása: a turistabuszok kerületi mozgásának, parkolási igényeinek
csökkentése, együttműködésben más kerületekkel és a Fővárossal

•

Önkormányzat saját tulajdonú ingatlanjainak bérbeadása a vállalkozók számára vonzó
feltételek mellett.

•

Üres helységek, pincerendszerek hasznosítása

•

A városrészek jellegzetességeinek megfelelő arculat kialakítása (pl. Tabán gyógyvizei, Dunapart látképe, stb.);

•

Tájékoztatás, hirdetések a kerület arculatához illeszkedő egyedi módon történjen

R6: A kerület adottságait kiaknázó turisztikai fejlesztések megvalósulásának
támogatása
A kerület elsődleges turisztikai desztinációja, a Várnegyed akadálymentes elérésének biztosítása mind a
helyiek, mind a turisták érdeke. A Vár megközelítésének környezetkímélő megoldása az épített értékek
védelme, a szelíd turizmus és a lakóminőség szempontjából is kiemelten fontos. A szintén a világörökségi
terület részét képező Duna-parti szakasz utcakeresztmetszetének balesetmentessé alakítása sürgős
feladat. Szükséges a Gellért-hegyi Citadella elérésének megkönnyítése, a turistaforgalom átszervezése
a lakók nyugalmának megőrzése érdekében. A Döbrentei tér felőli elérhetőség biztosítása a Tabán
területének és az Erzsébet híd budai hídfőjének is új funkciót adhat. A tulajdonviszonyok tisztázása
különösen a várfal esetében sürgető feladat, a statikai problémák végleges megoldását a bonyolult
tulajdonosi háttér lassítja. A jelenleg feltáratlan, kihasználatlan barlangrendszer fejlesztéséhez
elengedhetetlen

a

Magyar

Állam

szerepvállalása.

A

feltérképezetlen

üregek

statikai

és

közműproblémákat okozhatnak, a lakók és a turisták biztonságát is veszélyeztetik. A kerület előtti egyik
legnagyobb kihívást az épített és természeti értékek méltó bemutatása jelenti, ezért a világörökségi
védettséghez méltó arculat kidolgozása szükséges. Az egységes megjelenés kiterjedhet többek között
az utcabútorokra, az információs felületekre, a köztéri burkolatokra, a tájépítészeti megoldásokra és az
éjszakai világítás megoldásaira. A kiskereskedők és az idegenforgalommal foglalkozó piaci szereplők
számára a szabályok tisztázása szükséges. A Déli pályaudvar revitalizációja a Krisztinaváros jobb
megítélése, értéket képviselő ingatlanjainak helyzetbe hozása miatt prioritást élvező célkitűzés.
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Lehetséges beavatkozások:
•

a Várnegyed akadálymentes, környezetbarát közlekedési eszközökkel történő
megközelítésének elősegítése mind a turisták, mint a helyi lakosság számára;

•

a Duna-parton a gyalogos és a kerékpáros forgalom szétválasztása, a Batthyány tér
arculatváltása

•

Parkolóház/mélygarázs építés lehetőségének felmérése a lakosok meglévő autóinak utcáról
történő elterelésére

•

a Gellért-hegyi Citadella Döbrentei térről való megközelíthetőségének biztosítása;

•

a tulajdonviszonyok tisztázása, felelős vagyonkezelés az örökségvédelemmel érintett
ingatlanok, különösen a várfal és a barlangrendszer esetében - a Magyar Állam
szerepvállalásával;

•

a világörökséghez méltó arculat kidolgozása érdekében tervpályázatok, ötletpályázatok
lebonyolítása, a kiskereskedők számára arculati kézikönyv összeállítása;

R7: Fenntartható, tudatos, XXI. századi igényeket kielégítő közlekedésfejlesztés
Jelentős közúti átmenő forgalom és ebből származó környezet terhelés (például a Krisztina körútón,
Attila úton, Fő utcán, a rakpartokon) van jelen a kerületben központi pozíciójából adódóan, melynek
negatív hatásait mérsékelni szükséges. A városközpont térségében ehhez csökkenteni kell a hosszabb
távú utazásokhoz szükséges gépjármű forgalmat szolgáló közúti kapacitást, melynek ésszerű pótlása - a
szerkezeti hiányok pótlásával - másutt kell, hogy megtörténjen. A lakosság elégtelen parkolási
lehetőségei akadályozzák a gyalogos közlekedést, és a minőségi közösségi területek kialakítását. Ezen
felül jelentős a parkolási többletterhelés a turizmus miatt, nagy területigényű buszparkoló helyek,
leszállók akadályozzák a kerület mindennapi forgalmát. A lakossági parkolás végleges rendezését a
parkolás gazdálkodás és parkolás szabályozás, valamint szükség esetén többlet férőhelyek biztosításával,
differenciáltan kell kezelni. A gépkocsiforgalom mérséklése kiemelt célja a kerületnek, a munkahelyek
számának jövőbeli emelkedése (pl. kormányzati negyed a Vár területén) várhatóan jelentősebb
forgalmat fog generálni a kerület útjain, tömegközlekedési vonalain. A kerületi önkormányzat
alapvetően szemléletformálással ösztönözné a kerületbe érkezőket a gépkocsihasználat mérséklésére,
valamint a Fővárossal és a BKK-val összefogva racionalizálná a tömegközlekedést (járatsűrűséget,
vonalakat) és a kerékpáros közlekedést, amellyel biztosítaná a kerületbe érkezők és a helyi lakosság
számára hosszabb távon a gépkocsihasználat elhagyásának feltételeit, alternatíváit (pl. kedvezményes
parkolóengedély helyett kedvezményes bérlet vásárlási lehetőség, stb.).
A jelentős beépítési intenzitással, laksűrűséggel rendelkező városok belső közlekedése csak a
színvonalas közösségi közlekedéssel biztosítható a fenntartható fejlődés jegyében, ugyanakkor a
személygépjármű közlekedéssel szemben versenyképes, gazdaságos közösségi közlekedés feltételei
csak urbánus városi környezetben alakíthatóak ki. Tehát a közlekedés és a területfelhasználás egymást
jelentős mértékben befolyásoló kapcsolatát a vonzó közösségi közlekedés határozza meg. A közlekedést
a kerülethatárokat átszelő hálózatok (közúthálózat, tömegközlekedési hálózat, kerékpárút hálózat)
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jellemzik. A kerületi közlekedés fejlesztése, illetve a központi pozíciójából adódó nagy átmenő forgalom
alóli tehermentesítése ezért több kerület közlekedésének, valamint a fővárosi közlekedési rendszer
egészének figyelembevételével, többnyire a kerület határain kívüli beavatkozásokkal lehetséges. A
főváros területén belül a Duna egy észak-déli irányú közlekedési lehetőséget jelent. A jelenleginél
hatékonyabb, környezetbarát vízi közlekedést a hagyományos városi közösségi közlekedés integráns
részévé kell tenni annak ellenére, hogy az utazási igények tekintetében lényegesen kisebb súlyt képvisel,
mint a többi üzemeltetési ágazat.
Kulcsfeladat az erős domborzati viszonyokkal és keskeny utcahálózattal rendelkező belső területek
összekapcsolása a nagy közlekedési csomópontokkal, hogy a Várnegyed zárványterületté alakulását
elkerüljük. A felújított Széll Kálmán tér mellett a Batthyány tér és a Döbrentei tér fejlesztése önmagában
nem oldja meg a problémákat, az ezekre gördülékenyen rácsatlakozó, de nem környezetterhelő
közlekedési módokat kell megkeresni. Az alacsony padlós, kis méretű és elektromos működtetésű
várbuszok sűrű

menetrend

szerinti

közlekedtetése

mellett

a

lakók

igényeihez

igazodó,

a

közszolgáltatások elérését biztosító kisbuszok is forgalomba állíthatók. A megállók kellemessé és
esztétikussá tétele építészeti, tájépítészeti eszközökkel történik. A Duna-part forgalmának újraosztása
(a gyalogosok és a kerékpárosok szétválasztása) lehetőséget teremt a turisták és a helyiek számára új
Duna-kapcsolatok megtalálására, ezt a belső területekről a Duna felé vezető átjutási pontokkal kell
biztosítani. A kerékpáros közlekedést -mint fenntartható közlekedési módot az egész kerületben
támogatni kell. A hálózat tengelye a rakparton haladó EuroVelo 6 nemzetközi kerékpárút, amely az egyik
legforgalmasabb útvonal. Nem csak turisztikai, hanem hivatáscélú fogalmat is bonyolít. Ennek ütemezett
fejlesztését a BKK koordinálja. Az útvonalak fejlesztése mind északi, mind déli irányban folyamatosan
zajlik. A kerület másik fő kerékpáros tengelye az Attila út (Vérmező) - Krisztina krt. vonal, amely
hivatáscélú forgalma szintén jelentős. A kerékpáros, gyalogos és közösségi közlekedés folyamatos
fejlesztését a kerületi önkormányzat kiemelt feladataként kezeli a Budapesti Mobilitási Terv 2030
céljaihoz illeszkedően. A Vár területén különösen fontos az utcahálózat gyalogosbaráttá tétele. Ennek
eszköze a behajtás további korlátozása és a járdák szélesítése lehet, illetve további csak gyalogos zónákat
kell kialakítani. A középületeket és a járdákat is akadálymentessé és babakocsival járhatóvá kell tenni,
ezáltal a kulturális értékek sokkal szélesebb rétegek számára válnak megismerhetővé.
Lehetséges beavatkozások:
•

Város külsőbb kerületeiben tervezett közúthálózat fejlesztések az I. kerület közlekedési
terhelését csökkentő hatása;

•

Gépkocsihasználat mérséklésére kerületi és fővárosi (BKK) szintű közlekedési alternatívák
közös kidolgozása (közösségi és kerékpáros közlekedési fejlesztések összehangolása), kerületi
ösztönzőrendszer létrehozása

•

Idegenforgalmi autóbuszok forgalmának kiszorítása a Budai Várnegyed területéről és
környezetet kímélő járműpark használata jelentősen csökkentheti a közlekedésből eredő
környezeti terhelést;

•

A vízi közlekedés lehetőségeinek jobb kihasználása (kikötők fejlesztése, fővárosi, állami
feladatok).
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•

Rendezvény- és szállodahajók városképet és lakosságot zavaró megjelenésének tiltása
(például: Batthyány térnél);

•

Közterületeken a lakossági igényeket preferáló várakozási övezeti rendszer

•

Duna part forgalmának újraosztása, kerékpáros és gyalogos közlekedés fejlesztése érdekében

•

A kerület teljes utcahálózatán törekedni kell a biztonságos, akadálymentes kerékpáros
közlekedés feltételeinek a megteremtésére.

•

feljutási lehetőségek bővítése a Várnegyed eléréséért (pl. liftek, mozgólépcsők, rámpák,
meglévő lépcsők rendbetétele)

•

a Dunához való átjutás megkönnyítése a belső területeken élők számára

•

a szelíd mobilitási eszközök támogatása (kerékpáros és gyalogos közlekedés előnyben
részesítése a gépkocsival szemben)

•

alacsonypadlós, környezetbarát buszok működtetése a várba irányuló közösségi
közlekedésben

•

car-sharing rendszerek elterjedésének támogatása a saját gépkocsitartás helyett - felszíni
parkolási gondok enyhítése

•

elektromos mikromobilitási eszközök sharing-rendszerének szabályozása - rollelek kulturált
elhelyezése

•

babakocsi barát középületek, járdák, akadálymentesség

R8: Gyógyturisztikai fejlesztések
Az idegenforgalom, ezen belül az egészségturizmus, az egészséges életmód infrastruktúrájának
fejlesztése Budapest fontos céljai közé tartozik, az I. kerület kiemelkedő adottságai miatt ennek
egyértelmű célterülete. A Duna-menti zónában húzódó történeti gyógyfürdők vonulatában központi
pozícióban helyezkedik el a kerület, két fürdővel (Rudas, Rác) a területén, míg három másikkal közvetlen
kapcsolatban (Gellért, Király, Lukács). A kerület természetes párja lehet a tervezett felhévízi
fürdőnegyednek, míg ott a gyógyászati jellegre, itt a különleges, Várnegyedhez, Vízivároshoz kapcsolódó
turisztikai látnivalókra helyeződhet a hangsúly az egyedi profil kialakításakor. A fürdőfejlesztések alapját
a kerületben található két fürdő felújított állapota adja, melyhez így már a kiegészítő, szállásjellegű és
egyéb egészségturizmushoz kapcsolódó, minőségi szolgáltatásfejlesztést szükséges hozzáadni. A projekt
során a megújuló energiafelhasználás arányának növelése is cél, az elfolyó medencevizek hőtartalmának
és a termálvíz direkt hőjének felhasználásával, napelemek és napkollektorok alkalmazásával. Mindezek
mellett fontos a mai kor igényeinek megfelelő funkciók kialakítása, bővítése, minőségi javítása. A
Fürdőnegyed Program célja egy olyan, a köz-, magán- és civil szféra együttműködésével megvalósítható
területi program kialakítása lehet, mely a városrészt adottságaira építve egészségturisztikai célterületté,
„fürdőnegyeddé" kívánja fejleszteni, magas minőségű szolgáltatásokkal presztízsében emelve a jelenleg
is jelentős turisztikai forgalmat. A kerület gazdasági arculatát a térség látogatói vonzerejére, épített és
kulturális örökségére, a műemléki környezetre és az egyedül álló városképi látványon alapuló turizmus
jelenti, ezt kiegészítve és továbbfejlesztve a gyógyturizmusban rejlő lehetőségek kihasználása
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biztosíthatja a kerület hosszú távú egyenletes gazdasági fejlődését. A jövőben az idegenforgalmi
szolgáltatók fontos

célközönsége

egészségturizmus egyik

lehet

legfontosabb

az

elöregedő

népesség,

a

jelenség

mozgatórugójának tekinthető. Az

Európában

az

időskorúak számának

növekedésével a gyógyturizmus jelentősége növekszik, a gyógyulás és rekreáció iránti igény miatt
hosszú távon a teljes egészségturisztikai szektor dinamikus fejlődésével lehet számolni.
Lehetséges beavatkozások:
•

Fürdőnegyed Program kialakítása: gyógy- és az egészségturizmust kiszolgáló komplex
szolgáltatáscsomagok kialakítása, szálláslehetőséggel - kapcsolódva a kulturális és épített
örökségen alapuló turizmushoz

•

A termálvizekhez kapcsolódó teljes spektrumra épülő szolgáltatások (a Gellért, Rudas
Gyógyfürdő földes, meszes vizei kalciumot, magnéziumot és hidrokarbonát-ionokat tartalmazó
vize a reumatikus panaszok enyhítése mellett szív- és gyomorbántalmak kezelésére is
alkalmas; Rudas ivókút népszerűsítése, kerületi terméké alakítása)

•

Fürdőkhöz kapcsolódó szállásszolgáltatások (csomagban több napot igénylő kezeléssorozatok,
kúrák szolgáltatásaival)

•

A szépség és egészségturizmussal is (egynapos műtétek, fogászat, stb.) kapcsolódó
fejlesztések

•

Kerületi lakosok számára kedvezményes lehetőségek biztosítása

Kapcsolódó külső tervanyagok:
•

Budapest Tematikus Fejlesztési Programok Budapest 2030

R9: Vállalkozásbarát gazdasági környezet megteremtése
Budapest I. kerület gazdaságának alapját a térség látogatói vonzerejére, épített és kulturális örökségére,
a műemléki környezetre és az egyedül álló városképi látványon alapuló turizmus alkotja. A kerület
múzeumai, kulturális létesítményei, fürdői és az egyéb látványosságok köré, illetve ezekhez kiegészítő
szolgáltatásokat (kiskereskedelem, vendéglátás, szálláshely szolgáltatás) nyújtva egy teljes iparág épült
ki. A kerület versenyképességét fokozza továbbá a helyi lakosok fővárosi összehasonlításban is kiugróan
magas iskolai végzettsége.
Az egy főre jutó helyi iparűzési adó az magas bevételt jelentett az önkormányzatnak, azonban központi
elvonása a jövőben tartósnak mutatkozik.. A Várnegyed a kiskereskedelmi ellátottsága (trafik, kisbolt
stb.) valamint az egyéb szolgáltatások (pl. Posta) volumene és színvonala gyenge. Ezért a kerületnek
célja, hogy a turizmusra épülő (souvenir bolt, kávézók, éttermek) vállalkozások mellett a helyi lakosság
kiszolgálását célzó vállalkozások is megerősödjenek és helyben maradjanak. A területen található
számtalan üres helyiség illetve a kihasználatlan pincerendszer megfelelő helyszínt is nyújthatnak a
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hiányzó szolgáltatások pótlására. Ehhez kapcsolódóan tágabb értelemben vett fejlesztések is
szükségesek, mint például a lakófunkció háttérbeszorulásának megakadályozása, a lakáskínálat javítása.
Budavár Önkormányzatának célja tehát, hogy olyan vállalkozásbarát környezetet alakítson ki saját
eszközei révén, mely a helyben lakók és a turisták érdekeit egyaránt figyelembe veszi. Fontos, hogy a
kerület vonzó legyen a már működő és a megtelepedni kívánó, vegyes szolgáltatásokat nyújtó
vállalkozások számára, és hogy kialakuljon egy fenntartható egyensúly a turizmushoz és a
lakófunkciókhoz kötődő szolgáltatások között.
Lehetséges beavatkozások:
•

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleményként történő hasznosítási volumenének
emelése elsősorban a vállalkozások számára történő bérbeadás céljából

•

Üres helységek, pincerendszerek hasznosítása

•

Helyben lakók, pl. kisgyermekes anyák vállalkozóvá válásnak ösztönzése, támogatása képzéssel

•

Helyi adórendszer vállalkozások számára ösztönzővé tétele a betelepülésre/új vállalkozások
alapítására

R10: Kerületi zöldfelületi rendszer fejlesztése
Amellett, hogy a kerület bizonyos részeit intenzív beépítés és jelentős forgalom jellemzi, Budavár
területe gazdag a zöldfelületekben, és a természeti értékekben. A Gellért-hegy országos jelentőségű
védett természeti területei, valamint a páratlanul látványos és a Világörökség részét képező Várnegyed,
és a Duna-part szakasza, továbbá a kerület kiterjedt parkterületei, mint a Tabán és a Vérmező mind
mind kedvező adottságot jelentenek a fővárosi és helyi rekreációs igényeket is hatékonyabban szolgáló
zöldfelületi rendszer kialakítására.
A kerület zöldfelületi rendszerének fejlesztésében kulcsfontosságú a fővárosi jelentőségű, Gellért-hegy
- Tabán - Horváth-kert - Vérmező (és a Városmajor) közötti budai parktengely fejlesztése, a parkterületek
közötti zöldfelületi és gyalogos-kerékpáros kapcsolatok erősítése és ezen kerttörténeti, városépítészeti
jelentőségű

közparkok

egységes

szemléletben

történő

megújítása.

Cél,

hogy

a

Fővárosi

Önkormányzattal és a Magyar Állammal együttműködésben megvalósuljon a Gellért-hegy, a Vérmező
és a Horváth-kert komplex, értékőrző és funkcióbővítő fejlesztése.
A kerület zöldinfrastruktúra elemeinek folyamatosan megújítása, fejlesztése az elkészült zöldkataszter
alapján, a zöldfelületek állapotát, terhelését figyelembe véve célszerű. A zöldkataszter folyamatos
karbantartást (aktualizálást) igényel (lásd H3: Digitális és okos technológiák elterjedésének elősegítése,
támogatása).
Továbbra is fontos fejlesztési cél a zöldfelület-fenntartás intenzifikálása és az ütemezett útsorfa és
parkfelújítási programok mellett a zöldfelület-hiányos területeken új zöld- és aktív felületek létesítése
(lásd Duna-part fejlesztése, Déli pályaudvar rozsdaterületeinek hasznosítása) vagy kisebb léptékű,

37

BUDAVÁR
SZÍVÜNKBEN AZ ELSŐ

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

lakossági részvételre alapozott zöldítési akciók megvalósítása (tetőkertek kialakítása, zöldfalak, erkélyek,
belső kertek zöldítése).
Az Önkormányzat elkötelezett annak érdekében, hogy a kerületet érintő közterületi átalakítások és
egyéb ingatlanfejlesztések esetében fokozottan érvényesítse az alábbi zöldfelületi szempontokat:
•

klímaváltozás hatásainak ellenálló, a városi környezetben is kedvező életfeltételek, körülmények
kialakítása a növényzet (különösen a fás szárú növényzet) számára (pl. gyökérzóna korszerű
kialakítása),

•

invazív, allergén és gyomosító növények visszaszorítása a kerület zöldfelületein,

•

biodiverz, az ökológiai szempontoknak megfelelő (városi élőhelyeket gazdagító), ugyanakkor
esztétikus zöldfelületek kialakítása és természetközeli zöldfelület-gazdálkodás gyakorlatának
megvalósítása

(tápanyag-visszatartás

helyben

komposztálással,

csapadékvizek

helyben

hasznosítása, vegyszermentesség stb.)
•

okos megoldások, jó gyakorlatok, technológiai innovációk alkalmazása a zöldfelületek
kialakításában, fenntartásában.

R11: Élő Várnegyed: A Várnegyed kulturális szerepkörének és épületállományának
fejlesztése
Az

I.

kerület célja,

hogy a Vár területén

a

polgárváros és a

Palotanegyed

hatékonyabb

együttműködésében egy összetett funkciójú terület jöjjön létre. A kulturális funkciók és a központi
szerep mellett tiszteletben kell tartani a meglévő épületállomány műszaki, téri adottságait és építészeti
karakterét, a hasznosításnak a megtartandó értékekhez kell igazodnia. A részben feltáratlan pince- és
barlangrendszert az új rendeltetéssel összhangban kell fejleszteni. A járatok feltérképezése és
rendbetétele nem kizárólag biztonsági kérdés, hanem lehetőség is. A tulajdonviszonyok rendezése a
fejlesztés előfeltétele. A Világörökségi Tervhez igazodó, fejlesztői szemléletű értékvédelem egyik
eszköze a körültekintő önkormányzati vagyongazdálkodás. A bérlakások fejlesztése mellett fontos a
felújítási pályázatokon való részvétel és a társasházprogramok támogatása. A lakosság elvándorlásának
megakadályozását, a Várnegyed kiüresedését meg kell gátolni. A lakossági szolgáltatások bővítése, a
közösségi közlekedés fejlesztése és az akadálymentes elérés mellett fontos a turizmusból adódó terhek
minimalizálása, a lakók nyugalmának biztosítása.
Lehetséges beavatkozások:
•

A Vár egyes köztereinek revitalizációja (Kapisztrán tér, Szentháromság tér)

•

A várfal és egyes rondellák felújítása, állagmegóvása

•

Feltáratlan építmények, épületek (pincerendszer, Mátyás-kori zsinagóga stb.) feltárása

•

Állami beruházásokhoz kapcsolódó fejlesztésekhez kapcsolódás - épületek hasznosítása

•

Közlekedés fejlesztése

•

Közösségi funkciók erősítése
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R12: A Déli Pályaudvar és környezetének komplex fejlesztése
A Déli pályaudvar és a hozzá kapcsolódó MÁV-tulajdonú ingatlan a kerület legnagyobb egybefüggő
alulhasznosított területe és egyik legjelentősebb fejlesztési lehetősége. A barnamezőnek minősülő
terület jelenlegi, leromlott állapota a környezet megítélésére is negatív hatással van. A rehabilitáció után
a Krisztinaváros élhetőbb, vonzóbb területté válhat. A Kosciuszkó Tádé utca felőli épület a tervek szerint
lebontásra kerül, a Déli Pályaudvar főépülete helyi védelem alá kerül. A vágányok fölé előtető létesítése
tervezett. A pályaudvari főépület esetében a telekrendezés, közterületrendezés szükségessége is
felmerül.
A Déli Pályaudvar hasznosítása lehetőséget teremt a rozsdaterület rendezésére (talajállapot javítása,
gyomos területek felszámolása), és a zöldfelületi rendszer fejlesztésére. A területen a környezeti
állapotot javító, és egyúttal a városképi illeszkedést biztosító zöldfelületi fejlesztéseknek kiemelt
fontossága van.
Kapcsolódó külső tervanyagok:
-

Otthon Budapesten - Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) 2027
o

„Élhető belváros" akcióterület, valamint „Városfejlesztés a barnamezős területeken"
beavatkozási terület

Beépítési tanulmány Alkotás utcára: 30.000-42.000 m2 (6-8 szintes vegyes iroda/lakófunkcióval) 4
változatban készült beépítési vázlat - az Intranszmas (Márvány 17) székháztól a MÁV területig, amely
alulhasznosított terület, de nagy befektetői érdeklődés mutatkozik rá

R13: A Duna-part komplex fejlesztése
Budapest Duna-parti látképe a Budai Várnegyeddel együtt 1987 óta szerepel az UNESCO Világörökség
helyszínei között. Kiemelt problémája a Duna-parton beszűkülő területsávban áthaladó, összvárosi
jelentőségű' közlekedési utak (Alsó-, és Felső rakparti út, Fő utca) terhelése, zaj- és légszennyezése. A
Duna-parti forgalom elválasztó hatása érvényesül a folyó teljes kerületi szakaszán, emiatt a Duna
megközelítése nehézkes, sőt gyakran veszélyes, holott arra egyre nagyobb igény mutatkozik a fővárosi
lakosság és az idelátogató turisták részéről egyaránt.
A kerület célja, hogy a Fővárosi Önkormányzattal és a szomszédos kerületekkel összefogásban
hosszútávon élhetőbbé tegyék a Duna-partot. Ennek egyik kiemelt lehetősége a Duna-part korzó
jellegének erősítése, biztonságos gyalogos és kerékpáros utak kialakítása. A part megújításának részét
képezheti a felső rakpart közlekedésének újraosztása, melynek fő célja a gyalogos és kerékpáros
közlekedés konfliktusos helyzetének enyhítése. Emellett a kerületnek célja, hogy bővítse, javítsa a Duna
part gyalogos megközelítési lehetőségeit.
Az I. kerület célja továbbá, hogy a Világörökség részét képező Duna-parti sáv látképe nagyobb hangsúlyt
kapjon, a kerület marketingje és a dunai hajózás turisztikai célú fellendítése révén. A rakpart megújítása
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során a kikötőhelyeket rendezettebb, egységes arculatban javasolt átalakítani, gondoskodva a hajón
érkezők komfortos kiszolgálásáról.
Konkrét célkitűzések:
•

Budai belvárosi Duna-part komplex közterületi rehabilitációja („Duna-Buda" programhoz
kapcsolódóan):

gyalogos-

kerékpáros

útvonalak fejlesztése,

teresedések,

zöldterületek

rehabilitációja, zöldfelületi kapcsolataik erősítése, a felső rakpart közlekedésének újraosztása,
melynek fő célja a gyalogos és kerékpáros közlekedés konfliktusos helyzetének enyhítése, a part
menti területek végigjárhatóságának biztosítása, észak-déli kerékpáros kapcsolat javítása,
valamint a zöldfelületi rendszer fejlesztése, meglévő zöld- és közterek növényzetének
megújítása, funkcióbővítő rehabilitációja. A Fő utcában a parkolás rendezése egységes fasor
telepítését és a gyalogos felületek felértékelését teszi lehetővé.
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III. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ
NI.1 A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi,
gazdasági és környezeti adatok meghatározása
1.1. /l

A kerület funkcionális és területi kapcsolatai

Az I. kerületnek a belső zóna részeként nincs közvetlen kapcsolata a Budapesten kívüli szomszédos
településekkel, csak közvetve, a határoló és a közbenső kerületeken keresztül. Közigazgatási
szempontból szomszédos a II., XI., XII., kerületekkel és a Duna bal partján fekvő V. kerülettel, melynek
területét a hajdani városfal határolta.
A belső zóna e térségeinek kialakulása, épületállományának kora, műszaki állapota, a lakásállomány
felszereltsége, a népesség, népsűrűség, sőt, e kerületek (elsősorban: az V., VI., VII. kerületek) területi
nagysága is sok hasonlóságot, azonos problémakört mutat. Dominánsabb feladat ezekben a
kerületekben az értékmegőrző rehabilitáció, az elavult infrastrukturális ellátás (közműhálózatok,
útburkolatok) fejlesztése, a lakónépesség megtartó képességének növelése, a jobb életminőség
megteremtése. A közlekedési rendszerek a belső zónában csak csekély mértékben, vagy egyáltalán nem
fejleszthetők. A különböző helyeken kialakuló ellehetetlenülő közúti közlekedési helyzet javítása csak a
térségen áthaladó forgalom elkerülő utakra szervezésével és a területen kívüli beavatkozásokkal érhető
el, melyek legtöbb esetben csak a környező kerületek kárára lennének végrehajthatóak.
1.1. /2

A település társadalma

Budapest I. kerület a főváros kerületei közül a kis népességszámúak közé tartozik. Kis területe miatt
azonban a népsűrűség a fővárosi átlag több mint kétszerese. A lakónépességszám az 1970-es években
érte

el

maximumát

(~46.000

fő),

a

nagy

volumenű

vidéki

betelepülés

eredményeként.

Az 1980-as évektől a lakosságszám egy-két évet leszámítva csökkent. Az utóbbi két évtized első felében
(2001-2011 között) kismértékű csökkenés volt tapasztalható, 2011-2018 között viszont alacsony szintű
növekedés. Ennek oka a gazdasági válság utáni felélénkülés, a részben átalakuló gazdaságszerkezet és a
vidéki megélhetés nehézségeinek együttes hatása. Az alacsony születésszám azonban kerületben is
érezteti hatását, az elöregedést és a természetes fogyást a bevándorlás ellensúlyozni csak részben tudja.
A budapesti átlaghoz képest a I. kerületben magasabb a 64-x évesek aránya, a lakónépesség 31-32%-a
a 2011-es népszámlálási adatok szerint. Az öregségi mutató ennek megfelelően magas, de 2005-től
javuló tendenciát mutat. A népszámlálás során magyar mellett legtöbben németnek, orosznak,
románnak, szlováknak és romának vallották magukat.
Az I. kerületben a budapesti és az országos átlagnál is magasabb az érettségizettek és a diplomások
aránya. A 25 évesnél idősebb lakosság több mint fele rendelkezett 2011-ben felsőfokú képesítéssel.
A munkanélküliek aránya és a foglalkoztatottak aránya kedvező adatokat mutat a budapesti átlaghoz
képest. A családszerkezetben a gyermekes családok vannak többségben, azonban ezek fele csak
egyszülős, ami nagyobb fokú veszélyeztetettséget jelent a szociális problémák megjelenésére.
A lakásállomány magas presztízzsel bír, részben védett, bár funkcionálisan nem minden kerületrészben
kihasznált (pl. Vár). Kiemelkedő értéket képviselnek a zöldfelületek, természeti adottságok, amelyek az
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életminőség magas szintjéhez is hozzájárulnak. A kerületben a KSH adatai alapján szegregátum nem
található.
A helyi érték az erős lokálpatriotizmus, a hagyományőrzés, az élénk kulturális élet, valamint a turizmus.
1.1. /3 A település humán infrastruktúrája
Az I. kerület lakónépesség-száma 2022. január 1-jén 24.277 fő volt. A humán infrastruktúra legfontosabb
elemei jelen vannak az I. kerületben, a közszolgáltatások hozzájárulnak a helyi lakosok ellátásához. A
feladatok ellátását nagyobbrészt az Önkormányzat biztosítja, kisebb részben pedig civil szervezetek
szerződéses formában.
A kerület alapellátási és járóbeteg-szakellátási szinten is biztosít egészségügyi ellátást. Az alapellátás
felnőtt háziorvosi, gyermek háziorvosi, felnőtt és gyermek sürgősségi és ügyeleti, valamint éjszakai és
munkaszüneti ügyeleti, felnőtt és gyermek fogászati ellátást jelent. Működik a védőnői szolgálat és az
iskolák ifjúsági

orvosi

ellátása. A járóbeteg-ellátás a

szomszédos XII.

kerületi

Maros

utcai

rendelőintézethez tartozik. Kardiológiai és belgyógyászati-diabetológiai ellátást biztosít a Szent Ferenc
Kórház. 2018-ban megnyílt a Városmajor utcai háziorvosi ügyeleti rendelő, mely az I. és a XII. kerület
betegeit fogadja. A védőnői szolgálatot 5 védőnő látja el. A gyermek- és iskolafogászati ellátást az Attila
úti, a felnőtt fogorvosi ellátást a Roham utcai rendelő látja el, számos magánrendelő mellett.
Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a megfelelő szintű szociális ellátásra. A gyermekjóléti és
részben a szociális ellátásokat a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ látja el,
ugyanakkor az önkormányzat kezelésében jelenleg nincs tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést
biztosító intézmény. A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal (a továbbiakban: MMSz) kötött szerződés
keretében az önkormányzat biztosít nappali melegedőhelyeket, utcai szociális munkalehetőséget,
szenvedélybetegek közösségi ellátását célzó programokat. A hajléktalanok ellátását a MMSz Utcai
Gondozó Szolgálata végzi. A gyermekjóléti szolgáltatást a Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde,
illetve a Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat együttesen látja el.
A kerület humán közszolgáltatást ellátó oktatási intézményei megfelelő számban és megfelelő
színvonallal látják el feladatukat. A Brunszvik Teréz Budavári Óvodák intézménye a kerületi óvodák
fenntartója önkormányzati tulajdonban van, és együttműködik számos kulturális intézménnyel, mely az
óvodai nevelés minőségét emeli.
Az általános (3db) és középiskolák (7 db) a Klebelsberg Központ működtetésében állnak. Felsőoktatási
intézmény (egyetem, főiskola) nincs a kerületben. Működik viszont Pedagógia Szakszolgálat. Az állami
intézmények mellett egyházi és alapítványi iskolák is jelen vannak a kerületben.
1.1. /4 A település gazdasága
A kerület gazdasági súlyát Budapest egésze, illetve a kerület Budapesten belüli elhelyezkedése is
meghatározza. A kerületben a kisvállalkozások aránya igen magas (>90% feletti), többségük a tercierkvaterner szektorban dolgozik, az ipari és agárszektor jelentősége elenyésző. Kiemelkedő az
idegenforgalomban,

ingatlanszektorban,

szakmai

és tudományos tevékenységben,

információ

kommunikáció és oktatásban működő vállalkozások száma. A kerület építészeti arculatát meghatározzák
a történelmi jelentőségű építmények, melyek egész Budapest szempontjából nemzetközi jelentőséggel
bírnak. A kulturális és művészeti intézmények, múzeumok, galériák a szállásadás mellett az
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idegenforgalom másik pillérét jelentik. A turisztikai kínálat és annak fejlesztése ezért fokozatos,
elkerülhetetlen feladat.
Az idegenforgalmi adottságokban rejlő gazdasági potenciál bár vitathatatlanul a Kerület gazdaságának
erőssége, ugyanakkor a turizmus növekvő - és a Kerület egyes pontjain koncentráltan megjelenő mértéke veszélyezteti a polgárváros miliőjét, háttérbe szoríthatja a Várnegyed lakófunkcióját.
Ugyancsak erre visszavezethető probléma, hogy a területen viszonylag gyenge a lakosságot kiszolgáló
kiskereskedelmi ellátottság. A fekvésből adódó előnyök (belvárosi pozíció, vasúti összeköttetés, metró
stb.), a magas ingatlanárak, illetve a befektetésre alkalmas helyek alacsony száma a magas presztízsű
vállalkozások elterjedésének kedvez.
A Kerület költségvetése stabil, a kiadások és a bevételek egyensúlyban vannak, és az Önkormányzat
jelentős tartalékokkal rendelkezik az európai uniós pályázatok önerejének biztosításához. Elmondható
tehát, hogy az iparűzési és egyéb adóbevételek, valamint a lakás és helységgazdálkodásból származó
bevételek segítségével az Önkormányzat biztosítani tudja az egyenletes gazdasági fejlődéshez szükséges
intézményi hátteret.
1.1. /5

Az

önkormányzat

gazdálkodása,

a

településfejlesztés

eszköz-

és

intézményrendszere
A Budavári Önkormányzat gazdálkodását a kiegyensúlyozottság, átláthatóság, hatékonyság és
takarékosság jellemzi. A kötelezően ellátandó feladatok mellett magas szinten biztosít szociális ellátást,
mely a kerület lakosságának életszínvonalbeli emeléséhez hozzájárul. Az önkormányzat költségvetése
stabil, a kiadások nem haladják meg a bevételeket, a kerület sikeresen szerepelt az elmúlt évek pályázati
lehetőségein. Az önkormányzat saját fejlesztései között szerepel közlekedést, a közterek fejlesztését,
zöldfelületek, játszóterek, sportpályák rendezését, intézmények energetikai fejlesztését célzó tervek
szerepelnek. Emellett számos hazai, Európai Uniós, valamint a Norvég Alap által finanszírozott
beruházás megvalósulása várható. Az önkormányzat által működtetett hivatal szervezeti egységei és a
közöttük

lévő

kooperáció

hozzájárul

a

területfejlesztés

sikeres

megvalósításához,

a

helyes

önkormányzati döntések meghozatalához.
1.1. /6 A táji és természeti adottságok vizsgálata
A Budai Vár és közvetlen környezete eredeti természeti adottságait, táji jellegzetességeit a város
fejlődése során részben elvesztette, részben átalakulva megőrizte. A mai kerület egykori természeti
természet közeli elemei (hegytetők, domboldalak, rétek, erdők, szőlők) a településfejlődés során az
épített környezetet harmonikusan övező és tagoló, sok elemből álló komplex zöldfelületi rendszerré
formálódtak. A kerület arculati értékét, élhetőségét az eredeti természeti környezetből szerves fejlődés
során kialakult parkok, fasorok, kertek hálózata nagymértékben meghatározza.
1.1. /7 Zöldfelületi rendszer vizsgálata
Budapest I. kerületének zöldfelületi ellátottságának mértékét a zöldfelületeket igénybe vevő, használó
lakosok száma, a rendelkezésre álló zöldterületek mérete, felszereltsége, térbeli elhelyezkedése,
megközelíthetősége határozza meg.
A számottevő, az ellátottságot nagymértékben befolyásoló zöldterületek-zöldfelületek a közparkok és a
közkertek összterülete 51,05 ha.
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Területi megoszlás szerint a következő: Gellérthegy városi közpark kerületi része:16,16 ha, Vérmező
közpark 10,7 ha, Tabán közpark 9,282 ha, Horváth kert - Döbrentei tér közkert 3,07 ha, Várkertek együtt
11,84 ha. A kerületben a közkertek- közparkok összterülete 51,05 ha.
Az egy főre jutó közkert-közpark terület az I. kerületben 21,11 m2, mely fővárosi összehasonlításban
kiemelkedően magas.
Az ellátottságot befolyásolja az egyes zöldfelületek és a lakóterületek közötti távolság és gyaloglási idő,
mely a napi-heti használatot segíti, vagy gátolja.
A kerületben a zöldterületek és lakóterületek egymástól mérhető távolsága alapján az ellátottság
kedvező, mert átlagosan 0 és 100 méter közötti, de rosszabb esetekben is 300 méternél kevesebb.
1.1./8

Az épített környezet

A kerület városszerkezete túlnyomó részt kialakult, de a kerület nyugati térsége (Krisztinaváros - Déli
pályaudvar és térsége) még jelentős változások előtt áll.
A kerületben a lakó területhasználat dominál, ezen belül közel azonos arányban a nagyvárosias és a
kisvárosias területek. A kerületben a lakóterületek mellett meghatározóak a vegyes területfelhasználású
területek, amelyek elsősorban a Víziváros, a Budai Várnegyed és a várlejtők területén találhatóak. A
kerület különleges beépítésre szánt területei közül kiemelkedőek a gyógyfürdők területei, amelyek a
Tabán városrész területén találhatóak (Rác fürdő, Rudas gyógyfürdő).
A lakóterületek zöme kialakult és beépült, minimális a be nem épített lakóterület területi kiterjedése
(Gellért-hegy, Bérc utcától északra). Alulhasznosított területekkel a kerület nem bővelkedik. A
kerületben elszórtan találhatunk alulhasznosított (pl.: Budavári Sport- és Szabadidőközpont) vagy
használaton kívüli területeket (pl.: Fő utcai foghíjtelek - egykori Budai Takarékpénztár), kivéve a jelentős
méretű fejlesztésre alkalmas, alulhasznosított vasúti területekkel rendelkező Déli pályaudvar teljes
területét.
A kerület ingatlanjaira vonatkozó építési paraméterek vizsgálatából megállapítható, hogy a fennálló
beépítési jellemzők a KVSZ - ben megállapított építési jogokkal összhangban vannak, a beépítés KVSZ ben meghatározott paramétereit az ingatlanok beépítési jellemzői nem lépik át.
A kerület egészéről elmondható, hogy - a TSZT 2015 és FRSZ szerinti, a kerületre vonatkozó tervezett
területfelhasználási egységeket és a ténylegesen meglévő területfelhasználást, annak léptékét
(beépítési intenzitás, funkciók köre) tekintve is - a legtöbb területfelhasználási egység - kizárólag a
főváros által biztosított településrendezési adottságok figyelembevételével - jelentős beépítési
tartalékkal rendelkezik (Déli pályaudvar és környezete, Víziváros, Budai vár).
A kerület a főváros történelmi városközpontja, ennek köszönhetően európai és világviszonylatban is
jelentős turisztikai és idegenforgalmi jelentőséggel bír. A területén található több száz műemlék, helyi
védelem alatt álló épület, építmény és természeti érték, valamint a világörökség részét képző Budai Vár
kiemelt értékmegőrző szemléletű kezelést igényel.
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1.1./9

Közlekedés

A kerületen áthaladó fontos hálózati kapcsolattal rendelkező közúti nyomvonalakon jelentős
gépjárműforgalom jelenik meg. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy e terhelés hosszú távon nem
csökkenthető új infrastrukturális elemek kialakításával, csak a gépjárműhasználat mérséklésével, illetve
az adott út kategóriájának, funkciójának módosításával. Sajnos mindkét opció túlmutat a kerületi
lehetőségein, emiatt érdemes felkészülni a meglévő gépjárműforgalom állandósulására, sőt további
növekedésére. Ezt támasztja alá a kerületben és a fővárosban is egyre több gépjárművet helyeznek
forgalomba. Kerületi infrastrukturális fejlesztésként leginkább a leromlott burkolatú utcák felújítása
jelenik meg igényként.
Az I. kerület közösségi közlekedéssel való ellátottsága és szolgáltatási színvonala kiváló, számos
közlekedési mód feltárja a területet, és biztosít kiváló eljutási lehetőségeket a kerületen belül, illetve az
egész főváros területén. A megállóhelyek egy jelentős része viszont nem tekinthető akadálymentesnek.
A Vár és a Citadella közösségi közlekedéssel való megközelítése nehézkes, illetve a Vár esetén a
turistabuszok komoly problémaforrást jelentenek. A Déli pályaudvar tekintetében több negatívum is
megemlítendő: a személyforgalom számára biztosított szolgáltatási színvonal alacsony, illetve nagy
értékes területeket foglalnak el a mára részben funkcióját vesztett vasúti iparvágányok és egyéb
létesítmények.
A kerületi közlekedési rendszer egyik neuralgikus pontja a biztonságos és kényelmes kerékpáros
közlekedés feltételeinek megteremtése, amely kapcsán az alábbi akadályok merülnek fel:
•

Több olyan útvonal található a kerületben, ami a gépjárműforgalom mértéke és
sebessége miatt nem kerékpárosbarát, de nincs egyéb kerékpárforgalmi létesítmény
(pl. Széchenyi Lánchíd, Alagút, Mészáros utca, Márvány utca, Hegyalja út, Erzsébet híd).

•

A népszerű és forgalmas kerékpáros útvonalak kapacitása, illetve állapota helyenként
ellehetetleníti a biztonságos kerékpározást, különösen a gyalogosoktól el nem
választott létesítmények esetén (pl. Bem rakpart egy szakasza).

•

A földrajzi adottságok miatt számos útvonal kerékpárral nehezen vagy egyáltalán nem
közlekedhető, emiatt bizonyos területek (pl. Vár) kerékpáros megközelíthetősége
gyenge.

•

A kerület néhány útszakasza nem minősül kerékpározásra alkalmasnak a leromlott
útburkolat miatt (pl. Vár térkő és kiskockakő burkolatú utcák).

•

A forgalomvonzó pontoknál (iskoláknál, kereskedelmi és igazgatási intézményeknél
stb.) nincs, vagy nincs kellő számú a követelményeknek megfelelő kerékpártárolási
lehetőség.

•

Komoly konfliktusforrást jelent általánosságban, hogy a kerékpárra elsősorban nem
járműként tekintenek a közlekedők, városfejlesztők és üzemeltetők egy része.
Az egységesnek tekinthető szakmai állásfoglalás szerint pedig a kerékpár közlekedési
eszköz, amelynek elsősorban az úton a helye, nem a gyalogosok mellett. Természetesen
ennek részben ellentmond, hogy számos kerékpárosnak - pl. gyerek és kezdő
kerékpárosoknak - nincs meg a kellő rutinja, tudása és magabiztossága a forgalomban
történő közlekedéshez.
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A kerület központi elhelyezkedése, az úthálózatának jellege és az attraktív útvonalak miatt a gyalogos
közlekedés is komoly hangsúllyal szerepel a kerület közlekedési rendszerében. Sajnos e közlekedési
móddal kapcsolatosan is több problémakör definiálható:
•

A főváros jelentős részén, így az I. kerületben is a közlekedési területek nagy részaránya
a gépjármű-közlekedésre van fenntartva. Egy átlagos kerületi utca szélességének kb.
45%-át a forgalmi sávok, 35%-át parkolóhelyek foglalják el, míg a gyalogosok számára
kb. 30% felület marad, amelynek tényleges használati szélessége 1-3 m-re tehető. Ezen
arányok igazak a nagy gyalogos forgalmat vonzó frekventált helyeken is - mint pl. a Vár
-, ahol emiatt gyakran alakul ki zsúfoltság, csökkenő komfortérzet. Természetesen a
képet árnyalják a csak gyalogosan elérhető közösségi terek és sétányok.

•

A kerület gyalogjárdáinak egy kis részének a burkolata leromlott, emiatt nem
biztosítható

rajta

gyalogátkelőhelyek

az

akadálymentes

közlekedés.

akadálymentességének,

illetve

Ugyancsak

problémás

nappali

és

a

éjszakai

észlelhetőségének kérdésköre.
•

A Duna és a kerület közötti kapcsolat gyengének tekinthető. Az alsó rakpart komoly
elválasztó hatással bír, ugyanis négy gyalogátkelőhelyen lehet csak megközelíteni a
Duna-partot, ahol nincs mód a vízpart menti lehetőségek kihasználására.

•

A földrajzi adottságok miatt több terület gyalogos megközelítése nehézkes (Vár,
Citadella, Naphegy), amelyen sokat segít a meglévő közösségi közlekedési rendszer,
illetve a Vár területén működő liftek.

A kerületi parkolási helyzet alapvetően meghatározza a közlekedési rendszer állapotát, szoros
befolyással van ezáltal a közlekedési módválasztásra, és a lakosság elégedettségére is. A meglévő
parkolási viszonyokkal kapcsolatosan az alábbi megállapítások tehetőek:
•

A kerület parkolóterületei egy átlagos nap jelentősebb részében telítettek. Problémát a
megjelenő nagyszámú parkolási igény okozza, amely túlmutat a rendelkezésre álló
kapacitásokon. A helyzet kezelése az igények csökkentésével, vagy a férőhelyek
növelésével lehetséges. A parkolási igények csökkentése kerületi szinten két alapvető
irány mutatkozik: a kerületbe gépjárművel érkezők számának csökkentése, illetve a
kerületi lakosok gépjárműtárolásának szabályozása.

•

A kerületben jelenleg működő parkolási díjfizetési rendszer az egyik legdrágább a
fővárosban, ha az óradíjakat vesszük figyelembe. A Vár nagy része védett övezetbe
tartozik, ahol a parkolási lehetőségek is korlátosak.

•

A kerületi lakosok számára a lakásonként két parkolási engedély igényelhető, amelyből
a második engedély már fizetős a jármű környezetvédelmi besorolásától és parkolási
helyétől függően. A kerület lakásszámából kiindulva maximálisan ez 34 ezer db parkolási
engedélyt jelent, míg a kerületben összesen 5500 férőhely áll rendelkezésre (2018-ban
az önkormányzat 8279 db parkolási engedélyt adott ki a teljes kerületre vonatkozóan).

•

A parkolóhelyek jelenleg is jelentős értékes területet foglalnak a közterületekből
különösen

a

központi

helyszíneken

(pl.

Vár).

Az

elmúlt

időszakban

voltak

kezdeményezések a felszíni parkolások részben átterelésére a mélygarázsokba,
parkolóházakba.
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•

A magánterületen megoldott gépjárműtárolás a kerületben sajnos csak kis területeken
jellemző.

1.1./10 Közművek és elektronikus hírközlés
A kerületben élők életkörülményeit, a kerület környezeti állapotát a közmű-infrastruktúra kiépítettsége
alapvetően

befolyásolja.

A

komfortos

életvitel

feltétele

a

kedvező

közmű-ellátottság,

a vezetékes közüzemű közművek rendelkezésre állása. A kerület közműfejlesztése kisebb léptékben, de
folyamatosan zajlott, így ma már szinte teljes ellátottsággal rendelkezésre áll a kiépített hálózati
rendszerén keresztül a villamosenergia ellátás, vezetékes vízellátás, a közcsatornás szennyvízelvezetés
és a termikus energiaellátásra a Várban és környékén a távhő (a lakásállomány 10 %-a) ellátására, illetve
a földgázellátás, valamint a csapadékvíz elvezetés is.
A statisztikák alapján a kerületben élők 91 %-a összkomfortos, 9 %-a komfortos életkörülmények között
él. Komfort nélküli lakás elméletileg előfordulhat, de nem a közmű közterületi rendelkezésre állásának
hiányából fakadóan.
A kedvező közműellátottság rendelkezésre állása bár a lakosság igényesebb közmű infrastruktúra
ellátását szolgálja, hozzájárul a kerület környezeti állapotának a védelméhez is. A kerületet érinti még a
kerület déli részén hidrogeológiai A védőterület és hidrogeológiai B védőterület, valamint a kerület
északi részét érinti, előzetesen meghatározott, Lukács-Császárfürdő termálkarszt hidrogeológiai B
védőidom. A kerület egyes részeit érinti a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának
kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 4. melléklete szerinti vízminőség védelmi
terület övezete. Ezek a vízbázis védelmet szolgáló korlátozó adottságok a szennyvízelvezetésére szigorú
elvárásokat terhelnek.
Az

összkomfortos,

illetve

komfortos

termikus

energiaellátást

biztosító

vezetékes

távhő

és

földgázellátottság, a kerület környezeti állapotának alakításában, a levegő tisztaságának biztosításában
is nagyon fontos szerepet tölt be. A nagyon kedvező vezetékes energiahordozó kiépítettség lehetővé
tette, hogy a levegőt erősebben terhelő hagyományos szilárd tüzelőanyag kiváltását meg lehessen
oldani.
Meg kell azonban említeni, hogy az utóbbi években a közel stagnáló távhőfogyasztók mellett,
a gázfogyasztók száma és gázfogyasztása is nagyjából 4,5 %-kal csökkent, ami részben magyarázható
egyszerű takarékossággal, illetve korszerűsítéssel (fűtés-korszerűsítéssel, szigetelés-javítással, megújuló
energiahordozó alkalmazásával), de magyarázható a családok gazdasági nehézségeinek növekedésével.
Részben a gazdasági nehézségek hatására egyre többen használnak újra hagyományos nem vezetékes
energiahordozót is, ahol a műszaki feltételek biztosítottak egymás mellett használnak földgázt és
hagyományos nem vezetékes energiahordozót, kandallók, cserépkályhák alkalmazásával a cirko-tüzelés,
vagy konvektoros hőellátás mellett. A nem vezetékes energiahordozók alkalmazásának növekedése
kedvezőtlen légköri viszonyoknál rontják a környezeti állapotokat.
Vizsgálva a háztartások villamosenergia fogyasztási adatait megállapítható, hogy az elmúlt tíz évben a
villamosenergia fogyasztás 16 %-kal nőtt, ami arra utal, hogy egyre több lakásban üzemel
klímaberendezés.
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A kerületben élők életkörülményeinek, a kerület környezeti állapotának alakításában a közművek
elhelyezésének is meghatározó szerepe van. A föld feletti hálózatok szerencsére a kerület egyre
nagyobb részén felszín alá kerültek áthelyezésre, így a föld feletti tereket, egyrészt közvetlenül,
a megjelenésük esztétikai hatásával, másrészt helyfoglalásukkal nem rontják a kerület arculatát,
és korlátozzák az igényes közterület alakítását és a közterületekkel történő racionális területgazdálkodás
lehetőségét, az utcafásítás (napfényhatást csökkentő, árnyékoló hatás) kialakításának lehetővé
tételével.
A kerületben a várban kialakított folyókákat kivéve zárt csatornás csapadékvíz elvezetést építettek ki. A
jelentkező szélsőségesebb csapadék események során a rendelkezésre álló vízelvezető rendszerben
esetenként visszatorlasztás jelentkezhet, de alapvetően a hálózat el tudja látni a funkcióját.
A vízelvezetés távlati problémája, hogy a kerület városrészeiben a vízelvezetés jellemzően egyesített
rendszerű csatornahálózattal megoldott. A szélsőséges csapadékesemények elvezetésére az egyesített
rendszerű vízelvezetési megoldás nem kedvező, így legalább távlati célkitűzésként - ahol erre lehetőség
nyílik - annak elválasztottá tételét célszerű lenne tervbe venni. Az elválasztott rendszerrel
tehermentesíthetnék a főgyűjtő hálózati rendszerét, a tisztító telepet is és felkészülhetne a kerület a
várható szélsőséges csapadékesemények elvezetésére.
A kerületen zárt csatornaként halad keresztül az Ördög-árok, ami az Erzsébet híd lábánál torkollik a
Dunába.
A kerület keleti szélén végighalad a Duna, amelyen levonuló árhullámok a parti sávjában elöntéseket
okoznak. A kerület magas parti elhelyezkedésű beépített területeit a levonuló árhullámok már nem
érintik, így a kerület beépítését árvízi elöntés nem veszélyezteti. Az árhullámok gondot csak a
csapadékvizeket szállító vízfolyások torkolatánál okoznak, ami miatt nagyobb árhullámok idején árvízi
átemelő műtárgyakkal lehet csak a dunai bevezetést biztosítani.
A környezeti állapot alakításában jelentős szerepet tölthetne be az utak-közterek látványát meghatározó
közvilágítás. A kerület túlnyomó részén a közvilágításra már önálló lámpatesteket helyeztek el, de ma
már ezek egy része is avult műszaki állapotú.
A kerületben úgy a vezetékes, mint a vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatás kiépítésre került
és az igényeket ellátja. Az elektronikus hírközlési hálózat a kerületben jellemzően földalatti elhelyezéssel
üzemel.
A helyzetfeltárás készítésekor a közműellátás mértékének és módjának részletes vizsgálata elkészült.
Megállapításra került, hogy a villamosenergia, a vezetékes vízellátás, a közcsatornás szennyvízelvezetés,
valamint a vezetékes termikus energiaellátás (távhő és földgázellátás) kiépítettsége a beépített, illetve
a beépítésre szánt területen kedvező kiépítettséggel, így a mennyiségi igények kielégítésére
rendelkezésre állnak. Az ellátottság mértékét érintően a felszíni vízrendezés területén vannak hiányok,
amelynél még fejlesztési igények várhatóak.
A közműigények mennyiségi kielégítése mellett, a közműfektetés módját érintően még fejlesztési
feladatok szükségesek. Ezeken a területeken jellemző föld felett üzemelő villamosenergia és vezetékes
elektronikus hírközlési elosztóhálózatok jelentős helyfoglalásukkal környezeti terhelést okoznak,
amelynek a felszámolása hosszabb távú célként figyelembe veendő.

48

BUDAVÁR
SZÍVÜNKBEN AZ ELSŐ

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A közműveket érintően a feltáró vizsgálatok készítése során meghatározó szempontként jelentkezett,
hogy az ismert és prognosztizált közműveket is érintő változásokhoz, a fenntarthatóság javítására, illetve
a klímaváltozás kompenzálására miként tud a jelenleg üzemelő közműinfrastruktúra alkalmazkodni.
A világban jelentkező klímaváltozás évek óta tapasztalható változásokat hozott a hazai időjárásban is. A
kerületben élők számára az élhetőséget szolgáló elvárt életkörülményeket a változó környezeti és
klimatikus hatások mellett is biztosítani kell, amely egyre igényesebb infrastruktúra ellátással, ezen belül
közműellátással elégíthető ki. A közműellátás vonatkozásában így már nemcsak mennyiségi elvárások
vannak, hanem minőségi ellátási színvonalával szemben is vannak elvárások.
A klímaváltozás okozta szélsőséges időjárás, a nagyobb csapadékesemények és az általános
felmelegedés előfordulása mellett is az élhetőség fenntartása a közműellátással szemben új igényeket
támaszt.
Változnak a csapadék viszonyok, rövid idő alatt nagy intenzitású záporok veszélyeztetik az épített
környezetet és a természeti környezetet csak úgy, mint a mezőgazdasági hasznosítású földterületeket,
erdőterületeket.
A

kerület

jelentős

hányadán

ma

még

egyesített

rendszerű

vízelvezetés

a

szélsőséges

csapadékesemények elszállítására nem felel meg, ezért hosszabb távon nehezen tartható fenn, így
legalább távlati tervezésben az egyesített rendszerű vízelvezetés elválasztott rendszerűvé történő
átépítésének kérdésével foglalkozni kell.
A kerületben kialakult, illetve kialakított vízelvezető rendszerek a nagy záporok zavarmentes levezetését
nem tudják maradéktalanul biztosítani. A megfelelő vízelvezetés kialakításának hiánya az épített
környezetben elöntés veszélyeztetést, komoly eróziót okoz az utaknál, a beépített és a be nem épített
területeken.
A befogadó csatornákba lökésszerűen érkező csapadékvizek elvezetése nehézségeket, időnként
elöntéseket okoz. Ennek elkerülésére a vízelvezető rendszert fel kell készíteni a nagyobb intenzitású
záporok fogadására. Fejleszteni kell a vízelvezetés hálózati rendszerét és növelni kell a víz-visszatartás
lehetőségét.
A klímaváltozás okozta hatás, hogy számítani kell arra, hogy a csapadékesemények hiánya is
megjelenhet, amely nagy szárazságokat hoz, hatására a talajvízszint süllyedése jelentkezik, ennek
kezelésére a víz-visszatartás lehetőségére is fel kell készülni.
A klímaváltozás okozta felmelegedés kezelése jelentős energiaellátási fejlesztést fog igényelni.
A várható felmelegedés, az enyhébb, rövidebb téli időjárás a téli fűtési szezont ugyan kedvezőbbé teszi,
de a nyári túlmelegedés elleni klímavédelem műszaki-gépészeti eszközökkel történő biztosítása
elkerülhetetlen lesz. Amikor az átlagos napi középhőmérséklet 14 egymást követő napon meghaladhatja
a 25o-ot, azt épületgépészeti beavatkozás nélkül már nem lehet elviselni.
A klímaváltozás kompenzálásához szükséges gépészeti berendezések energiaellátásához szükséges
többlet igények a fenntartási költségeket növelnék. Ezért megoldást kell keresni - a komfortszint
csökkentése

nélkül - az

energiaellátás

költségterheinek a

fenntarthatóságát segítené elő.
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Az üzemeltetés költségigénye csökkenthető, a fenntarthatóság javítható optimálisabb energiahordozó
szerkezet kialakításával, a hagyományos vezetékes és nem vezetékes energiahordozók mellé a megújuló
energiahordozók nagyobb részarányú bevonásával. A megújuló energiahordozó hasznosításához
szükséges

beruházás

ugyan

költségigényes,

de

üzemeltetési

költsége

a

hagyományos

energiahordozókhoz (hálózati gáz, hálózati villamosenergia és távhő) képest minimális.
A megújuló energiahordozók hasznosításának hatékonyságát az optimális kihasználtságával lehet elérni.
Alkalmazásra a kerületben elsődlegesen a napenergia vehető igénybe, napkollektorok-napelemek
alkalmazásával, továbbá a föld és a levegő energiája hasznosítható. A kerület fél területén, a
Világörökségi területen a napkollektorok és szélkerekek alkalmazását a látvány megőrzését szolgáló
örökségvédelmi elvárások jelentősen korlátozzák.
Meg kell említeni, hogy a kerület arculatát befolyásolja a kiépített közvilágítás, amely a kerület kevésbé
beépített városrészeiben jellemzően csak a minimálisan előírt közlekedésbiztonságot szolgálja. A
vagyonvédelem, az arculatalakítás és a társadalmi közérzet javítására is a közvilágítás mennyiségi és
minőségi fejlesztése szükséges.
l.l./ll Környezetvédelem, katasztrófavédelem, városi klíma
Budapest I. kerületének környezeti adottságai, zöldfelületi ellátottsága budapesti átlagot tekintve
kiemelkedően jó.
Ennek a helyzetnek a kialakulását az tette lehetővé, hogy az urbanizáció során a kerület eredeti
természeti értékei fokozatos, lassú, szerves átalakulást követően fejlődtek komplex zöldterületi
rendszerré, illetve épültek be minőségi épített környezetté. A kerület kis területe és térbeli pozíciója
miatt szerencsésen kimaradt az iparosításból, mentesülve annak összes környezet és városkép romboló
hatásától.
A kerület szerencsésen élvezi a belvárosi helyzet előnyeit és a ma még elfogadható nagyvárosi
környezeti állapot még tolerálható hátrányait.
A kedvező környezeti állapotot leginkább a növekvő motorizáció következtében fokozódó közúti
közlekedés keltette zaj és a levegőminőség fokozatos romlása veszélyezteti. Ezeknek a tényezőknek az
igazán hatásos kedvező befolyásolása csak kerületen túlmutató, összvárosi beavatkozásokkal történhet.
A kerület kiemelkedően értékes természeti adottságait (természetvédelmi területek, források,
barlangok, zöldfelületek, épített környezet) a jelenlegi szabályozási rendszer kellőképpen védi.
A szabályok betartása mellett nem kell természetkárosítással, környezetrombolással a közeljövőben
számolni. A kedvező helyzetet egyedül a túlfejlesztés, a természeti és urbanizációs értékek és
lehetőségek túlhasználata veszélyeztetheti.
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NI.2 Javaslat a műszaki infrastruktúra fő elemeinek térbeli rendjére és a terület
felhasználásra irányuló településszerkezeti változtatásokra
A kerület szerkezetét, területfelhasználását alapvetően befolyásolta történeti kialakulása. Amíg a Budai
várfal és környezete tulajdonképpen egy erődítmény volt, a várfalon belül összpontosult a település
valamennyi funkciója. Itt voltak a település számára nélkülözhetetlen alapfunkciók, mint a piac, a
templom(ok), az üzletek, szolgáltatók, valamint a királyi tartózkodó hely, a védsereg szállásolása,
ellátása és az állandó népesség lakásai. Mikor a vár elvesztette stratégiai szerepét, a békésebb időkben
benépesült a Várhegy lába, majd a védelmi szempontok ellenére a Várlejtők egy része. így a kerületben
jelen vannak egymás mellett a több száz éves, régi épületek valamint modern kor változó stílusú házai.

i.ábra: Az I. kerület beavatkozási területei
Forrás: saját szerkesztés

A történelmi múlt által meghatározott településszerkezet és magas fokú beépítettség adottság, amely
a Kerület komparatív előnyei közé tartozik, így nincsen szükség olyan drasztikus változtatásokra, amely
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a kerület arculatát jelentősen befolyásolhatná. Azonban a XX. században bekövetkezett jelentős
változások (pl. a jelentősen megnövekedő gépjármű' állomány, és átmenő forgalom) olyan kihívások elé
állítja a kerületet, amely a településszerkezetbe való kisebb nagyobb beavatkozásokat igényli. Ezek a
beavatkozások

azonban

nem

eredményezhetik

a

hagyományos

városszerkezet

drasztikus

megváltozását.
A megalapozó vizsgálat részeként megfogalmazódtak az előzetes fejlesztési irányok, amelyek egy része
közvetve vagy közvetlenül befolyásolja Budavár településszerkezetét. Településszerkezetet befolyásoló
javaslatok ágazatonkénti bontásban:

Építészet:
•

Alulhasznosított ingatlanok hasznosítása (értékesítése, új funkció biztosítása)

•

Városi terek revitalizációja (Kapisztrán tér, Szentháromság tér, Szilágyi Dezső tér, Batthyány tér)

•

A Budai Várnegyed pincerendszerének feltárása, hasznosítása

•

Építészeti értékek feltárása,

állagmegőrzése (várfal,

rondellák, eltemetett Mátyás-kori

zsinagóga stb.)
•

Kerületi bérlakásállomány bővítése

•

Vonzó tematikus utcakép kialakítása

Közlekedés:
•

Forgalomtechnikai eszközökkel a gépjárműforgalom okozta zaj- és környezetterhelés
mérséklése

•

Közösségi közlekedés további akadálymentesítése

•

Kerékpárosbarát közúti hálózat fejlesztése

•

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

•

Kerékpártárolók kialakítása

•

Gyalogos forgalomtól elválasztott kerékpársávok kialakítása

•

Gyalogos tájékoztató rendszer kiépítése

•

Telített parkolási rendszerből adódó konfliktusok kezelése
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NI.3 A koncepció külső összefüggései
A 2014-2020-as időszakra való felkészülés jegyében mind európai, mind hazai szinten számos
területfejlesztési terv készült vagy készül, mely magasabb területi szinten jelöl ki fejlesztési irányokat,
és elkészült Budapest városfejlesztési koncepciója is. Ezek ismerete, figyelembe vétele a koncepció
készítése során követelmény. Budavár fejlesztési irányai hozzájárulnak a fővárosi, az országos és az
uniós

célkitűzések teljesítéséhez

megfogalmazott

célkitűzéseknek

is az

különböző
alábbi

mértékben.

fejlesztési

A

következőkben

dokumentumokban

a

TFK-ban

megfogalmazott

célkitűzésekhez való hozzájárulása kerül bemutatásra:

•

Nemzeti Fejlesztés 2030, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció

•

Budapest 2030 Hosszú távú fejlesztési koncepció (továbbiakban: Budapest
2030)

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) által megfogalmazott nemzeti jövőkép
szerint „Magyarország 2030-ban Kelet-Közép-Európa egyik vezető gazdasági és szellemi központja lesz,
lakosságának biztonságos megélhetést biztosító, az erőforrások fenntartható használatára épülő
versenyképes

gazdasággal,

azzal

összefüggésben

gyarapodó

népességgel,

megerősödött

közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti állapottal."

A nemzeti jövőkép elérése érdekében az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt és
ezek elérése érdekében specifikus célok határoz meg, melyek nemzeti jelentőségű ágazati és területi
tématerületeket ölelnek fel.
Az OFTK célrendszeréből az illeszkedést a városfejlesztés terén, illetve a Fővárosra megfogalmazott
célokon keresztül vizsgáljuk:

+

A fenntartható és harmonikus város-vidék kapcsolat
Fenntartható és kompakt városszerkezet

+++

+

Energiafüggőség csökkentése és klímavédelem

+++

+
++

A demográfiai változások - a városi népességfogyás kezelése, a családok és a
helyi közösségek megerősítése

+++

+

A leromlott városrészek hanyatlásának megállítása, megelőzése

+++

+

Együttműködés a többszintű kormányzás jegyében
Stratégiai szemlélet a várostérségek tervezésében
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+++

A helyi és térségi gazdaságfejlesztés

+

Stratégia i vá rostérség-fejlesztés
Budapestre megfogalmazottfejlesztési irányok

++

A térségi pozíció erősítése a földrajzi, geopolitikai adottságok kihasználásával.
++

Összehangolt fejlesztések a várostérségben - feladatmegosztás megszervezése
Egységes Budapest - hatékony közigazgatási rendszerrel

+++

A népesség megtartása vonzó, egészséges életkörülmények biztosításával, az
esélyegyenlőség megerősítésével és a rugalmas lakásstruktúra kialakításával.

+++

++

Kezdeményező város- és térségfejlesztés, tudás- és készségalapú
gazdaságfejlesztés, zöld gazdasági kultúra meggyökereztetése, valamint a
turizmusban rejlő gazdasági lehetőségek kihasználása.

+++

A gazdasági fejlődést lehetővé tevő differenciált területi kínálat biztosítása.

++

A város és a Duna együttélésének megteremtése.

+++

+++

+++

Kiegyensúlyozott városi térszerkezet kialakítása differenciált központrendszerrel, a
kompakt város elvének megvalósítása.

+++

+++

++

A területhasználat és a közlekedés integrált fejlesztése, a városi közösségi közlekedés
súlyának növelése.

++

+++

+

Az összmagyarság identitásának erősítése, a Kárpát-medence kulturális központjaként.

+

2.táblázat: Nemzeti Fejlesztés 2030 illeszkedése az I. kerület településfejlesztési koncepció átfogó céljaihoz

Jelmagyarázat: +++ erős kapcsolat, ++ közepes kapcsolat, + általános kapcsolat

A Budapest 2030 céljainak meghatározása a szemléleti alapvetések és az átfogó célok alapján történt.
A három szemléleti alapvetés (horizontális célok): élhetőség, fenntarthatóság és esélyegyenlőség. A
négy átfogó cél, melyek alapján a 17 városfejlesztési cél meghatározásra került:
• Budapest az európai városhálózat erős tagja
• Érték- és tudásalapú, fenntartható gazdaság
• Harmonikus, sokszínű városi környezet
• Javuló életminőség, harmonikus együttélés

Kezdeményező városfejlesztés

+

+

Partnerség - a jövő' közös tervezése a térségben és országosan

+

+

Egységes Budapest

+

+

+++
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Budapest nemzetközi és európai szerepkörének erő'sítése
Egészséges környezeti feltételek megteremtése

+++
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+++

Klímavédelem és hatékony energiafelhasználás
Az egyedi városkarakter értékalapú megő'rzése és fejlesztése

+
+++

+++

+++

Hatékony és kiegyensúlyozott városszerkezet - kompakt város

+

+++

+

A barnamező's területek a városfejlesztés célterületei

+

Intelligens mobilitás

+

Tudás-, készség- és zöldalapú gazdaságfejlesztés

+

Önfenntartó városgazdálkodási rendszer

+

A Dunával együtt élő' város

A kulturális sokszínűség megő'rzése és fejlesztése

+++

Humán szolgáltatások optimalizálása

+++

+
+++
+++
+

++

+

+

3.táblázat: Budapest 2030 Hosszú Távú Városfejlesztési Koncepció illeszkedése az I. kerület településfejlesztési koncepció
átfogó céljaihoz

Jelmagyarázat: +++ erős kapcsolat, ++ közepes kapcsolat, + általános kapcsolat

III.4 Az örökségi értékek és a védettség bemutatása
Budapest legrégebben kialakult városrészeit ma az I. kerületben találjuk meg. A Budai Vár területén
található értékek nemzeti kultúránk szerves részét képezik, megőrzésük nem csak a kerület kiemelt
feladata, hanem fővárosi és országos szintű érdek is. A Várnegyed európai mércével mérve is jelentős
turisztikai célpont, így nagymértékben járul hozzá az ágazat bevételeihez és Magyarország nemzetközi
hírnevéhez.
A Várnegyednek és a Duna-part kerülethez tartozó szakaszának UNESCO általi világörökségi védettsége
nagy potenciált jelent, de egyúttal nagy felelősséggel is jár. Az I. kerület számára a jövő folyamatos
feladata lesz az épített örökség védelme. A terület kulturális sokszínűségének, funkciógazdagságának
megtartása az értékvédelem egyik legfontosabb eszköze, a kerületi cél, hogy a fejlődő turizmus mellett
egy élő Várnegyed is kibontakozhasson, valamint megoldást találni a kormányzati beruházások
generálta forgalomnövekedésre (az új gyalogos és autós hivatásforgalom a meglévő kapacitásokkal
ugyanis már nem szolgálható ki).
Az I. kerület szinte teljes egésze régészeti, építészeti szempontból jelentős. A műemléki védettség alatt
álló épületek többsége a Vár, a Tabán és Víziváros területén áll, emellett elszórtan találhatóak
műemlékek a Gellért-hegyen és a Krisztinavárosban is. A teljes terület nyilvántartott régészeti lelőhely,
a Várnegyed, a Víziváros és a Gellért-hegy egyes részei határozattal védett régészeti lelőhelyek. A Budai
Várnegyed területe nemzeti emlékhelynek minősül. Mindezeken túl a kerületben 17 helyi védett épület
vagy építmény található.
A Duna-part látképe és a Budai Várnegyed az UNESCO világörökségek listáján 1987 óta szerepel mint
kulturális örökség. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény szerinti világörökségi kezelési terv a
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területre nem készült.3 4A kerület északi részén található a Ripa Pannonica, mely a római limes részét
képezte, és mint A római birodalom határai - A dunai limes magyarországi szakasza Világörökségi
Várományos Helyszín (Forrás: A Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről szóló 27/2015. (VI.2.)
Mvm Rendelet).
Az örökségi értékek bemutatása a Megalapozó vizsgálat „Épített környezet vizsgálata" c. fejezetében
található.

ÖRÖKSÉGVÉDELEM

I Történelmi
emlékhely

I Nemzeti

1

emlékhely

2.ábra:Az

I. kerület nemzeti és történelmi emlékhelyei

Forrás: Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási
Központ

3.ábra:Az

I. kerület Világörökségi
helyszínei és műemlékei

Forrás: Miniszterelnökség előzetes
adatszolgáltatása

3
https://2015-2019.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/kulturalis-oroksegvedelemert-es-kiemelt-kulturalisberuhazasokert-felelos-allamtitkar/vilagoroksegi-helyszinek
4 http://vilagorokseg.e-epites.hu/helyszinek/budapest.html
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4. ábra Védett látványelemek

3. ábra: Védett elemek (táblázat alapján)
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján saját
szerkesztés

NEMZETKÖZI ES ORSZÁGOS MŰVI ERIEKVEDELEM
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f BFKH EpMMügr M 0>OL»*7«*<«<t> FContály ad«i7c<g«tatMa 202 ' 02 06

f
.

6FKM EM«UJ,< **

FíOttWy *)*aic49»ÍUlM« 202 : 02 06

1 "■ WlQörtMgi »íror-*n>0»
határi
■. nnriiriiiiiiiiuiiiifiHiiiinjiiiiimrinniiiii■MmmiiMMiii'iinTifiTnn

I m _J1 l*i^i**
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| 2001 *<UW
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ALAPTERKEPI ELEMEK

5. ábra Nemzetközi és országos művi értékvédelem és fővárosi helyi védettség alá tartozó értékek
Forrás: Budapest TSZT 2021 3. Az épített környezet értékeinek védelme
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4.1./1

Javaslatok az örökség védelmére és az örökségi érték alapú, fenntartható
fejlesztésére

Az „Élő Várnegyed" célkitűzés elérése érdekében a feladat a polgárváros és a Palotanegyed kulturális és
központi szerepkörének megerősítése. A Várba komplex funkciókat kell telepíteni, amelyek a meglévő
épületállományt értékteremtő módon, az épület téri és műszaki adottságainak megfelelően
hasznosítják.
Az épített örökség védelme érdekében a Világörökségi Terv kialakításában partnerként kell fellépni, és
szabályozási összhangot kell megteremteni a többszintű védelmi kategóriák között. A kihasználatlan
pincerendszernek új funkciót szükséges találni, és ehhez igazodóan kell fejleszteni. Az értékteremtő
fejlesztési szemlélet mellett a világörökséghez méltó arculat és karakter megtartása a feladat.
A lakásállomány fenntartása a felelős önkormányzati vagyongazdálkodás hatásköre. Egyik cél a bérlakás
szektort érintő jogszabályi változások végrehajtása (Lakástörvény adta feladatok), mindemelett új
szociális bérlakások létrehozása. Másik cél a bérbeadható üzlethelyiségek jó menedzselése és előrelátó
gazdálkodás a telekvagyonnal. Lényeges az épület-felújítási pályázatokon való részvétel, valamint a
társasházi programok támogatása. Jelenleg nagy a veszélye a lakók elvándorlásának a koncentrált
turizmus és az intézményi funkciók elszaporodása miatt, de fontos, hogy a terület ne váljon éjszaka és
hétvégén kihalttá, illetve ne alakuljon ki egyfajta „skanzen"-jelleg. Ezt a problémát is kezelni kell az
önkormányzat Lakásügynöksége segítségével. Éppen ezért a lakossági szolgáltatásoknak teret kell
biztosítani (pl. piactér, közhasználatú terek, játszótér létrehozásával). Elő kell segíteni a helyben lakók
számára a szolgáltatások könnyed, akadálymentes elérését közösségi közlekedési eszközökkel és egyéb,
szelíd mobilitási módokat használva. Oldani kell a turizmusból fakadó konfliktusokat, biztosítani kell a
lakók nyugalmát és zavartalan mindennapi életét.
A Duna-kapcsolat biztosítása a világörökséghez kötődő turizmus miatt alapfeladat, de a helyiek
lakóminőségét is jelentősen javíthatja a víz érezhető közelsége. A dunai látkép, mint kulturális örökség
megismeréséhez, eléréséhez mindenkinek jogot kell biztosítani. A rakpartkeresztmetszet átalakítása
lehetőséget teremt a Duna nem határvonalként, hanem új köztérként való értelmezésére.
Örökségvédelmi szempontból is fontos a Déli pályaudvar fejlesztése, ugyanis egy esetleges revitalizáció
a környezetére is felértékelő hatással lenne, és a Krisztinaváros sokkal élhetőbb, ingatlanpiaci
szempontból vonzóbb területté válna.
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BEVEZETÉS
Jelen dokumentum Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat által 2015-ben készített és
elfogadott kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata a 2021-2027-es Európai
Uniós tervezési időszakra. A Stratégia felülvizsgálatát négy tényező tette szükségessé. Az egyik tényező
az új, 2021-2027-es Európai Uniós tervezési ciklus megkezdése, Uniós szinten új kohéziós politikai célok
kerültek megfogalmazásra, Magyarország új Partnerségi Megállapodása pedig ezen célok eléréséhez új
operatív és nemzeti programokat hívott életre. Ez új pénzügyi kereteket is teremtett, ezért a kerületnek
a tervezési ütemezése sem kerülheti el a változtatást, az illeszkedést az EU mostani ciklusára vonatkozó
fejlesztéspolitikai dokumentumokhoz, elvárásokhoz és célokhoz. Második tényező, hogy a 2015-ben
elfogadott ITS-ben megfogalmazott célok egy része megvalósult (vári műemlék lakóházak felújítása, új
művelődési ház építése, több egészségügyi intézmény felújítása -pl. Maros utcai szakrendelő felújítása).
Sikernek nevezhető az épített és zöld környezet értékeinek megőrzése, az önkormányzati gazdálkodás
kiegyensúlyozása (különös tekintettel a Covid járvány alatti bevételcsökkenésekre), számos projekt
előkészítő munkálata történt meg és lépett a megvalósítás stádiumába. Akadtak azonban célok, amelyek
megvalósulása különböző okok miatt nem indulhatott meg. A 2020-as évben kitört koronavírus
pandémiahelyzet az önkormányzati gazdálkodást is bizonytalan időre átírta, jelentős adóbevételeket
vont el az állam a kerülettől, ezért harmadik tényezőként az önkormányzat lecsökkent mozgásterét kell
figyelembe venni. Végül a negyedik tényező, amely következtében a felülvizsgálat szükségessé vált, az
új I. kerületi kerületfejlesztési koncepció és a Főváros új Integrált Településfejlesztési Stratégiájának
tervezése: szükséges megteremteni a kerületfejlesztési koncepcióhoz és Budapest új Integrált
Településfejlesztési Stratégiájához való illeszkedést. Budavár a Főváros kerületeként csatlakozik
Budapest elképzeléseihez. Fejlesztéseit a Főváros terveivel összhangban végzi el.

Az integrált településfejlesztési stratégia tartalmi felépítése

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a kerület rövid-középtávú, 7-10 évre tervezett fejlesztéseit
felsorakoztató településfejlesztési eszköz, amely területi alapú, a kerület városrészeire, akcióterületeire
vonatkozó célok meghatározására, és azok megvalósítására készül. Az ITS integráltsága a különböző
szakpolitikai megközelítéseket (pl. gazdaságfejlesztés, környezeti fejlesztés, közlekedésfejlesztés,
műszaki infrastruktúra fejlesztés, társadalmi programok stb.), a kerületi partnerek (lakosság, vállalkozói
szektor, civil szektor, közszféra stb.) céljait, elvárásait, illetve az önkormányzat meghatározó szerepét
jelenti.
•

A

kerületfejlesztési

koncepció

közép-hosszútávú

fejlesztési

céljait

rövid-középtávú

programokká, projektekké bontja le.
•

Tervezése területi szemléletű, a kerület egészére, kerületrészekre, akcióterületekre fogalmazza
meg a célokat, fejlesztéseket.

•

Megvalósíthatósági megközelítést alkalmaz: pénzügyi, indikátorvállalási, illetve szervezeti
feltételek biztosításának követelményét fogalmazza meg.
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•

Meghatározó szerepet szán a partnerségi alapú tervezésnek, ami a kijelölt célrendszer
megfelelő helyi támogatását és középtávú megvalósíthatóságát jelenti.

Az ITS a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerint készül, célrendszere a kerületfejlesztési koncepció
alapján kerül kidolgozásra, az első rész ezeket a célokat tárgyalja. A második részben a területi
szemléletnek eleget téve akcióterületek kerülnek lehatárolásra, bemutatásra és akcióterületi projektek
kerülnek bemutatásra. Az akcióterületek mellett a kerület egészére kiterjedő hálózatos és azokon kívül
álló pontszerű célok is megfogalmazásra kerülnek. A beruházás jellegű fejlesztések mellett nem
beruházás jellegű (soft) projektek is részét képezik a stratégiának. Mivel az I. kerületben szegregációval
veszélyeztetett terület és szegregátum nem található, ezért az ITS antiszegregációs programot nem
tartalmaz. A dokumentum utolsó fejezetei a célok összefüggéseivel és megvalósíthatóságával, illetve a
fejlesztéspolitika

intézményrendszerével, az eredmények folyamatos

követésének (monitoring)

lehetőségeivel és azok kockázataival foglalkozik.

Budapest, 2022.
Váradiné Naszályi Márta
polgármester
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ELŐZMÉNYEK ÉS MÓDSZERTAN
Budapest Főváros I. Kerület Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2015-ben a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti
tartalommal készült el. Az ITS-ben meghatározásra kerültek a 7-8 éves, illetve a 2014-2020-as Európai
Uniós tervezési időszakhoz illeszkedően kerületfejlesztési célok, akcióterületek, projektek. A 2015-ös ITS
készítése óta eltelt időszakban a projektek közül számos megvalósításra került. 6 év alatt olyan jelentős
változások következtek be, mind a gazdasági, társadalmi folyamatokban, jogszabályi környezetben,
illetve az önkormányzati feladatok és az önkormányzati szervezet, működés és gazdálkodás kapcsán,
amelyek indokolttá tették a 2015-ös ITS felülvizsgálatát, módosítását. Emellett elkezdődött a 20212027-es Európai Uniós tervezési időszak, amely az ország és a helyi önkormányzatok számára is új
fejlesztési irányokat jelöl ki, ezzel együtt az Unió által támogatott fejlesztések köre is változik.

Megváltoztak a külső tényezők:
•

a 2020-ban a világban kitört COVID-19 koronavírus pandémia miatt megváltoztak a piaci,
gazdasági körülmények, befektetési tendenciák;

•

a

korábbinál

sokkal

jelentősebb

mértékben

emelkedett

az

energiahatékonyság,

a

környezetvédelem, a klímaváltozás kérdésének nyomonkövetése;
•

a digitalizáció, a kommunikáció sosem látott fejlődésen ment keresztül, a smart (okos) eszközök,
új telekommunikációs szabványok (5G) elterjedése a települési és teleülésüzemeltetési
szolgáltatások, tevékenységek új megközelítését hívták életre;

•

az Európai Unióban 2021-ben új 7-éves tervezési időszak kezdődött, a kohéziós politikában új
irányok jelentkeztek

•

a fenntartható európai városokról szóló Lipcsei Charta megújításra került 2020-ban, amely
funkcionális kapcsolatot teremt a 2020 utáni városfejlesztési menetrend és a területfejlesztési
menetrend között.

Megváltoztak a belső tényezők:
•

a

pandémiahelyzet miatt jelentős mértékben

megterhelésre került az önkormányzat

egészségügyi és szociális intézményrendszere, amely feltárta a működési-gazdálkodási
hiányosságokat;
•

az országban a vírusjárvány miatt bevezetett veszélyhelyzet és rendkívüli jogrend a korábbinál
nagyobb mértékű adóelvonást eredményezett a helyi önkormányzatoktól, ezért 2021-től az
önkormányzati gazdálkodás a korábbinál kevesebb mozgásteret nyújt a kerületfejlesztési célok
megvalósítására;

•

a lakosság életminősége a járványhelyzet következtében romlott, nőtt a munkanélküliség, egyes
gazdasági szektorok (pl. turizmus-vendéglátás) jelentős bevételkiesét szenvedett el;
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Fejlesztéspolitikai, jogszabályi és tervi háttér:
A 2021-2027-es időszakban az EU kohéziós politikájának 5 fő célja:
•

Intelligensebb Európa

•

Zöldebb, karbonmentesebb Európa

•

Jobban összekapcsolt Európa

•

Szociálisabb Európa

•

A polgáraihoz közelebb álló Európa

Jogszabályi és tervi háttér:
•

314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet;

•

a Partnerségi Megállapodásban foglaltak mentén kidolgozott, 2021-2027 támogatási időszak
operatív programjai (Széchenyi Terv Plusz: DIMOP Plusz, EFOP Plusz, MAHOP Plusz, IKOP Plusz,
GINOP Plusz, TOP Plusz, VOP Plusz, KEHOP Plusz)

•

Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (elfogadva az
1/2014. (I.3.) OGy. határozattal)

•

Országos Területrendezési

Terv

(OTrT)

(Magyarország

és

egyes

kiemelt térségeinek

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény Második rész)
•

Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve (BATrT) (Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény Harmadik rész)

•

Budapest Területfejlesztési Koncepciója

•

Fővárosi Területfejlesztési Program

•

Budapest Integrált Területi Programja

•

Budapest 2030 Hosszútávú Városfejlesztési Koncepció

•

Otthon Budapesten - Integrált Településfejlesztési Stratégia 2027

•

Az EU legfontosabb fejlesztéspolitikai csomagjainak és forrásainak elemzése (MFF, RRF, New
Generation EU), néhány jelentősebb területre is kiterjedően:
o

Lipcsei Charta 2020

o

Fenntartható Városfejlesztés (Sustainable Urban Development)

o

Területfejlesztési (Territorial) Agenda 2030

o

Smart City

Az integrált településfejlesztési stratégia elkészítésének háttere

Az

integrált településfejlesztési

stratégia

a településfejlesztési

koncepcióban

megfogalmazott

környezeti, társadalmi, gazdasági célok megvalósítását szolgáló középtávú fejlesztési program. A
rendelkezésre álló és bevonható források ismeretében határozza meg a koncepcióban megfogalmazott
meghatározott célok megvalósítását szolgáló beavatkozásokat, programokat, a megvalósítás eszközeit,
nyomon követését.

A 2021-2027-es európai uniós tervezési időszakra való felkészülésben is - csakúgy, mint a megelőző,
2007-2013-as és 2014-2020-as ciklusban - fontos szerepe van a megfelelően elkészített, megalapozott
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településfejlesztési dokumentumoknak. A folyamat részeként készítette el Budapest I. kerület, Budavár
Önkormányzata Településfejlesztési Koncepcióját (TK) és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS)
- a korábbi ITS felülvizsgálatával.
Budapest Főváros Budapest I. kerület, Budavár Önkormányzata 148/2015 (IX. 24.) Kt. számú
határozatával fogadta el az előző, 2014-2020-as időszakra szóló Integrált Városfejlesztési Stratégiáját
(ITS), melynek felülvizsgálata a korábban ismertetetteken kívül több okból is időszerűvé vált:
•

a tervezési időszak véget ért, az előző dokumentumban megfogalmazott lépések és célok
áttekintése és felülvizsgálata kívánatos;

•

az új (2021-2027) időszak tervezése folyamatban, az aktuális kohéziós politika céljaihoz és
prioritásaihoz illeszkedő stratégia szükséges;

•

megváltozott jogszabályi háttér: „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről" szóló 314/2012. (XI.8.). Kormányrendelet
szabályai; „a várostérségi integrált programok tervezési térségeinek lehatárolásával
kapcsolatos irányelvekről" szóló 1181/2013. (IV.5.) Korm. határozat; (és az azóta született
hatályos jogszabályok)

•

a közigazgatás és az ahhoz kapcsolódó, önkormányzati-állami feladatmegosztás aktuális
változásai úgyszintén a fejlesztési stratégia átgondolását teszik szükségessé.

Az ITS funkciója
•

A 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet a Budapest I. kerület, Budavár Önkormányzata
megbízásából több dokumentum készül egységes szerkezetben:

•

Településfejlesztési Koncepció (TFK)

•

Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS);

•

valamint a fenti dokumentumok közös Megalapozó vizsgálata.

A TFK hosszú távra (2030-ig) készül, meghatározza a I. kerület, Budavár jövőképét a társadalmi,
gazdasági,

természeti

és

épített

környezeti

tényezőkre

vonatkozóan,

valamint

rögzíti

a

településfejlesztés elveit. Kijelölésre kerülnek a kerület hosszú távú, átfogó fejlesztését szolgáló
célkitűzések, illetve azok értelmezése egyes városrészekre.

Az ITS - maximálisan illeszkedve a Településfejlesztési Koncepcióban bemutatott jövőképhez és az annak
elérését szolgáló célrendszerhez - középtávon (2021-2027 között) jelöli ki az elérendő fejlesztési célokat,
valamint az azok integrált megvalósítását szolgáló beavatkozások körét és a megvalósítás eszközeit,
projekt, ill. projektcsomag szintig konkretizálva azokat.
A jelenlegi ITS legfőbb célja, hogy stratégiai megalapozást nyújtson Budapest I. kerület, Budavár 2030ig tervezett nagyobb léptékű fejlesztési elképzeléseinek, területi és tematikus alapon egyaránt
strukturálva,

priorizálva azokat,

a

lehetséges egymást erősítő, szinergikus hatások optimális

kiaknázásával.
A 2021-2027-es programozási időszak stratégiai alapdokumentumaként definiált Európa 2030 stratégia
célul tűzte ki az intelligens, fenntartható és befogadó Európa megvalósítását. A jövőbeni kohéziós
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politika ösztönözni kívánja az integrált várospolitika alkalmazását, amely a fenntartható városfejlesztés
megvalósításán keresztül erősíti a városok kohéziós politikában betöltött szerepét. Ez a törekvés
egybevág Budapest Főváros Budapest I. kerület, Budavár Önkormányzata céljaival.
Alapelvként fogalmazódik meg, hogy a fenntartható városfejlődés érdekében olyan integrált
stratégiákra van szükség, melyek célul tűzik ki a várostérségeket érintő gazdasági, környezeti és
társadalmi jellemzőkkel összefüggő problémák kezelését. Az elv jelentése kettős: egyrészt kimondja,
hogy a forrásokat integrált módon kell koncentrálni a városfejlesztési kihívásokkal küzdő területekre,
másrészt, hogy az ERFA által támogatott városfejlesztési projekteket integrálni kell az operatív
programok tágabb céljai közé.

Alkalmazott tervezési módszertan és ütemezés
A tervezési folyamatban a korábbi tervezési ciklusokhoz képest jóval nagyobb szerepet kaptak a széles
körű

partnerségi

együttműködéshez

kapcsolódó egyeztetések,

melyeket alább

mutatunk be

részletesen.
A Megalapozó Tanulmány - aktuális (2011. évi KSH népszámlálási, valamint 2013. és 2014. és azt követő
éves KSH területi, önkormányzati vagy egyéb) számszerűsített adatokra, tényekre, tendenciákra
támaszkodva

-

bemutatta

a

kerület

főbb

társadalmi,

humán

közszolgáltatási,

gazdasági,

városgazdálkodási - és üzemeltetési folyamatait, valamint az épített és természeti környezeti
adottságait,

ágazati

szintű

SWOT-elemzésekkel

összefoglalva

mindezek

erősségeit,

valamint

gyengeségeit, problémáit. Minden releváns ágazatspecifikus helyzetfeltáró fejezet a főbb Fejlesztési
kihívások rögzítését is tartalmazza.
A Helyzetértékelés egy olyan önmagában is megálló-értelmezhető dokumentumegység, mely rövidített
formában összefoglalja a helyzetfeltárás esszenciális ágazati tényadatait és megállapításait, azokat
ágazatonként értékelve, közöttük szintézist teremtve. A Helyzetértékelés átfogó (ágazati összesített)
SWOT-elemzéssel és a tervezett lehetséges főbb beavatkozási irányokat megalapozó, összesített
Fejlesztési kihívásokkal egészült ki.
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A partnerségi egyeztetés elméleti szervezeti keretei:
DÖNTÉSHOZÁS

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

végső jóváhagyás

IRÁNYÍTÁS, DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS

SZAKMAI STRATÉGIA
MUNKACSOPORT

KÖZTES JÓVÁHAGYÁS
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JOGSZABÁLYI í GYEZTETÉSI SZINT
A 314/2012. Korm. rendelet 9. melléklet szerint kötelezően bevonandó szervek

l
Civil szervezetek

I
Gazdálkodó szervezetek

I
Egyházak/egyházi karitatív szervezetek

I
Szakmai érdekképviseleti szervek
SZELES HELYI fs TILVANOSSAG

LAKOSSÁG

A kerületi önkormányzatnál a helyi struktúra sajátosságait figyelembe véve az érintett társirodák, külső
szakértők,

bizottságok, civil szervezetek,

egyházak,

intézmények bevonásra

kerültek a célok

meghatározása során. Megkérdezésre kerültek saját körben megvalósítandó, tervezett fejlesztési
beruházásaik és középtávú elképzeléseik.
A partnerségi egyeztetés teljes eljárásban történt a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet és az
önkormányzat partnerségi rendelete szerint. Az eljárási szakaszok a helyi újságokban, médiában,
önkormányzati honlapon és hirdetési felületein meghirdetésre kerültek, továbbá két lakossági fórum is
megrendezésre került.

12

BUDAVÁR
SZÍVÜNKBEN AZ ELSŐ

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.
INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

A magyar regionális és várostervezési környezet alapvetően két lábon áll; a fejlesztésen és a rendezésen.
A fejlesztésben meghatározott irányokat kell a rendezésnek kiszolgálnia, mely logika országos, területi
(Magyarországon megyei), és települési szinten is érvényesül. Az eddigi szabályozás szerint a
településtervezésnél külön el kellett készíteni a településfejlesztési eszközöket (településfejlesztési
koncepció, integrált településfejlesztési stratégia), valamint a településrendezési eszközöket (pl. a helyi
építési szabályzatok, településszerkezeti és -rendezési tervek). A településfejlesztési koncepcióban a
felmérjük a kerület adottságait, a korábbi évek legjelentősebb változásait, trendjeit, majd ebből
alkottunk egy jövőképet magunknak. Ez a programozás szintjén azt jelenti, hogy a helyzetelemzésben
feltárt irányokat megpróbáljuk beültetni a gyakorlatba, az alapos helyzetfelmérés után megnevezve
azokat a területeket, ahol beavatkozásokra van szükség. A tervezés során megfogalmazott célok
megvalósításának pedig lényeges eszköze a településrendezés, amely a település területének
felhasználási módját, szabályait rögzíti, és amely tervezés szinte párhuzamosan indult el a TK és ITS
felülvizsgálatával, a Kerületi Építési Szabályzat jóváhagyása 2022. őszére várható.
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I.
I.1

KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI
A stratégiai fejlesztési célok meghatározása

Az I. kerület Integrált Településfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célok és beavatkozások teljes
mértékben a megalapozó vizsgálatban feltárt erősségekre és gyengeségekre építve, a beazonosított
problémák megoldását célozzák.
A stratégia felülvizsgálatával párhuzamosan Településfejlesztési Koncepció is készült, amelynek céljaival
az ITS összhangot teremt.
Az ITS a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően
határozza meg a kerület középtávú fejlesztési célkitűzéseit, és az azok megvalósításához szükséges
stratégiai beavatkozásokat a 2021-2027-es Európai Uniós tervezési időszakra.

A kerület jövőképének szlogenszerű mottója a településfejlesztési koncepcióban

BUDAVÁR - SZÍVÜNKBEN AZ ELSŐ

BUDAVÁR
SZÍVÜNKBEN AZ ELSŐ
Átfogó célok a településfejlesztési koncepcióban

Társadalmi cél - A kerület élhetőségének javítása, a lakónépesség jólétének fenntartása
Gazdasági cél - Innovatív és alkalmazkodó gazdasági szerkezet feltételeinek javítása
Környezeti cél - Klímatudatosság és energiahatékonyság fokozása, a helyi értékek megőrzésének
figyelembevételével
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A kerület élhetőségének javítása, a lakónépesség jólétének fenntartása
(TÁRSADALOM)

Klímatudatosság és energiahatékonyság fokozása, a helyi értékek
megőrzésének figyelembe vételével

Innovatív és alkalmazkodó gazdasági szerkezet feltételeinek javítása
(GAZDASÁG)

(KÖRNYEZET)

I

Átfogó célok

II. CÉLRENDSZER

Tematikus és területi részcélok

S1: Az önkormányzati tulajdonú kerületi intézményrendszer lakossági
igényeken alapuló, fenntartható működtetésének biztosítása, új
szolgáltatások kialakítása
S2: A helyi identitástudat erősítését támogató beavatkozások,
lakossági és civil kezdeményezések, programok támogatása

S7: Környezetbarát, a helyi lakossági igényeket kiszolgáló, akadálymentes, a külső hálózathoz jól kapcsolódó, az átmenő forgalom csökkentését és a
parkolási problémákat megoldó közlekedésfejlesztés

S3: A kerületi szabadidős- és sportinfrastruktúra lakossági igényeken
alapuló, ütemezett fejlesztése

S8: A gyógyturizmusban rejlő lehetőségek hatékonyabb kihasználása a meglévő tradicionális fürdők bázisán

S4: Minőségi, fenntartható, energiahatékony önkormányzati (bér)lakásállomány kialakítása

S9: A meglévő gazdasági szereplők megtartása és új vállalkozások
megtelepedésének elősegítését támogató beavatkozások kidolgozása

S5: A kerület funkcionális központjának ütemezett fejlesztése: a kompakt város elvének érvényesítése: helyben elérhető, minőségi lakossági és turisztikai szolgáltatások elérhetőségének javítása

S10: A kerületi zöldfelületi rendszer lakossági igényeken alapuló, ütemezett fejlesztése

S11: Élő Várnegyed: A Várnegyed kulturális szerepkörének és épületállományának fejlesztése

S12: A Déli Pályaudvar és környezetének komplex fejlesztése

H

S13: A Duna-part komplex fejlesztése

Horizontális elvek

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

H2: Klímatudatosság, energiahatékonyság és fenntarthatóság elvének figyelembevétele valamennyi fejlesztésben

H3: Digitális és okos technológiák elterjedésének elősegítése, támogatása

H4: A természeti és épített környezet vonatkozásában az értékvédelmi szempontok érvényesítése és betartása
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M.1 A tematikus és a területi célok közötti összefüggések bemutatása
Az átfogó célok és stratégiai célok, a megalapozó vizsgálat, és a partnerségi egyeztetés során tett
észrevételek, valamint az önkormányzat helyismeretére alapozva kerültek meghatározásra. Ezek
együttesen biztosítják az átfogó célok és stratégiai célok megalapozottságát, amelyek hozzájárulnak egy
reális és hosszútávon elérhető jövőkép eléréséhez
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk az átfogó célok, stratégiai célok és a horizontális elvek kapcsolatát:1
Stratégiai célok
Átfogó célok
Á1:
A
kerület
élhetőségének
javítása,
a
lakónépesség
jólétének
fenntartása
Á2:
Klímatudatosság és
energiahatékonyság
fokozása, a helyi
értékek
megőrzésének
figyelembevételével
Á3: Innovatív és
alkalmazkodó
gazdasági szerkezet
feltételeinek
javítása

Horizontális elvek

S1
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+++
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+++
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S7
++
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+++
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S10
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S11
+++

S12
+++

S13
+++

H1
+++
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+++
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H4
+++

+

+

+++

+++

+++

++

+

+++

+

+

++

++

+++

+

+++

+++

+++

++

+++

+++

+++

+

+++

+++

++

+++

+++

+

++

++

+++

+

+++

+++

gyenge
szinergia
közepes
++
szinergia
erős
+++
szinergia
1. táblázat: Az átfogó célok, a stratégiai célok és a horizontális elvek kapcsolata
+

Forrás: Saját szerkesztés
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A stratégiai célok és a kerületrészek közötti összefüggések bemutatása
•

Vár

(1.)

(Polgárváros,

Palota negyed),
•

Víziváros (2.),

•

Tabán (3.),

•

Gellérthegy (4.),

•

Krisztinaváros

(5.)

(Naphegy,

Déli

pályaudvar - Vérmező és
környéke).1

1. ábra: Kerületrészek

1. Vár
A kerületrész településszerkezete, és történelme, városfejlődése, épületállománya, építészeti és táji
értéke szerves egységet képez. A városrész a kerületet észak-déli irányba elválasztja, a kerület keleti és
nyugati részei között a Váralagút biztosít kapcsolatot. A városrész egyedi jellegzetességei alapján
további kettő területre bontható: Polgárváros, Palota negyed.
A kerületrészben a lakónépesség száma alacsony (KSH 2011.-es népszámlálás alapján 2164 fő), ami
jellemzően a Polgárváros területén oszlik meg. Az itt lakók a többi kerületrészhez képest magasabb
iskolai végzettséggel rendelkeznek. A lakásállomány kevesebb, mint 10%-a található a területen, az
alacsony komfort fokozatú lakások aránya a kerületi átlagnál kevesebb.
Polgárváros
A terület a budai Várhegy északi részén található, vegyes, lakó- és intézmény domináns (önkormányzat,
múzeum, templomok, stb.), terület, részint lakossági alapellátást biztosító üzletekkel, óvodával,
iskolával, részint a turizmust szolgáló létesítményekkel (szálloda, étterem, bazár, stb.). A városrészben
található kiemelt intézmények: Hadtörténeti Múzeum, Magyar Országos Levéltár, Mátyás-templom,
Halászbástya.
Palotanegyed
A Palotanegyed

a Várhegyen

belül a

Dísz tértől délre

helyezkedik el,

egységesen

vegyes

területfelhasználású egység, dominánsan intézményi funkciókkal (Országos Széchényi Könyvtár,
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Budapesti Történeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, Sándor-palota). A Budai vár területe elsősorban
városrehabilitációs célterület, ahol a felújítások, egyéb beavatkozások fontos szempontja és célja, hogy
a Világörökség területén a különféle védelmek alatt álló épített és természeti környezet színvonala
minden elvárásnak megfelelő módon stabilizálódjon.

2. Víziváros
A kerületrész a Duna-mentén húzódik, a Csalogány utcától az Ybl Miklós térig tart. A térség történelmi,
városképi jelentősége nem kisebb az előző kerületrészeknél, a Várhegy lejtőin kialakult építészeti
karakter, a morfológiai adottságok miatt jelentősen eltér a Víziváros sík területén jellemző építészeti,
településépítészeti arculatától. Kiemelt fontosságú problémája a Duna-parton beszűkülő területen
áthaladó, összvárosi jelentőségű közlekedési utak (Alsó-, és Felső rakparti út, Fő utca) terhelése, zaj- és
légszennyezése. A kerületrészben a lakófunkció mellett jelentős közigazgatási épületek, minisztérium is
található.
A kerület városrészei közül ez a második legnépesebb (KSH 2011.-es népszámlálás alapján 8364 fő). A
területen

6272

lakás található,

amelyek 3,6 % alacsony komfort fokozatú. A

kerületrészi

összehasonlításban itt a legmagasabb a foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül.
A várlejtő morfológiai adottságai miatt hosszú, szerpentines úthálózattal feltárt, amin a közlekedés
nehézkes, a parkolás csak nehezen oldható meg. A XIX. században üdülőházas terület a XX. században
lakóházakkal (zömében társas) beépült, változatos megjelenésű és stílusú városrész, teraszos kialakítású
zöldterületekkel. Az idegenforgalom részére átjáró forgalmat biztosít a Budai Vár látványosságaihoz,
jelentős terhelés úthálózatán a buszos és személygépkocsis közlekedés és várakozás. Területén a
lakófunkció mellett megtalálhatók követségek, rezidenciák, intézmények, középiskolák és alapellátó
létesítmények. A várlejtő területe elsősorban

város-rehabilitációs feladatok célterülete, ahol

önkormányzati, befektetői és lakossági finanszírozású feladatok megvalósítása egyaránt várható. A
térség kiemelt fontosságú problémája a közlekedés, elsősorban a Budai Vár és a Várlejtőn túli területek
viszonylatában és az ezzel szorosan összefüggő parkolási (elsősorban autóbusz) problémák megoldása.
3. Tabán
A terület az Ybl Miklós tér déli vonalától a XI. kerület határáig tart, nyugati irányba a Gellért-hegy, a
Hegyalja út, a Naphegy, északnyugati irányba a Dózsa György tér határolja. A terület jelentős
zöldfelületeket fűz fel és köt össze, a Duna-parti sétánytól, a Rácz fürdő, Rudas fürdő, a Tabán mint park
területén át, a Vérmező felé folytatódóan.
A Tabán területén a legalacsonyabb a lakónépesség száma (KSH 2011.-es népszámlálás alapján 1005 fő).
Az idős korúak aránya a kerületi átlaghoz képest magasabb (33,5 %). A kerület lakásállományának
kevesebb mint 5% található a területen (776 db lakás), amelyek 4% alacsony komfort fokozatú. A 15-64
évesek közötti foglalkoztatottak aránya némileg a kerületi átlag alatt marad.
Az Ybl Miklós tér környéke, az Ybl bazár már évtizedek óta felújításra szorult, a felújításokról 2011-ben
született kormányhatározat. Az átadásra 2014-ban került sor, amely kapcsán nemcsak a Várkert Bazár,
hanem az Ybl Miklós tér is megújult. A fürdők felújítása lezajlott, a Rudas gyógyfürdő felújítása
befejeződött, a Rác gyógyfürdő felújítása szintén befejeződött, azonban átadása még várat magára. A
Gellérthegyi kilátó megközelítésére, a Tabánból kiindulva, több terv született

18

BUDAVÁR
SZÍVÜNKBEN AZ ELSŐ

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.
INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

A térségben kismértékben van jelen lakófunkció, a Döbrentei tér környékén. A Lánchíd utca, Attila út,
Krisztina körút, Hegyalja út, Erzsébet híd, Szent Gellért rakpart találkozása jelentős főváros közlekedési
csomópont, az észak-dél és kelet-nyugat irányú forgalom találkozó és irányváltó helye.
A kerületrészben rehabilitációs tevékenység az összvárosi értéket képviselő közterületek, utak és
zöldfelületek kialakítása, fejlesztése, karbantartása. A hely kiváló adottságai, közlekedési kapcsolatai
funkcióbővítő városrészközpont (kulturális, sport- és szabadidő, szórakoztató és rekreációs negyed)
kialakítására kínálnak lehetőséget.

4. Gellérthegy
A Gellért-hegy I. kerületre eső, annak déli részén található területe csak közigazgatásilag kezelhető külön
a XI. kerületre eső részétől. A kerületrész területén a meglévő funkciók, épületek bővítése, fejlesztése
csak kivételesen és korlátozott mértékben képzelhető el. A zöld domináns, túlnyomóan közterületi
parkként ismert terület gondozása, sétányok, padok, térvilágítás, játszóterek kulturált megjelenése,
létesítése és fenntartása kiemelt fontosságú, a kerület érdekein túlmutató rehabilitációs feladat. A
terület rekreációs célú használata mellett jellemző a lakófunkció, elsősorban szabadon álló többlakásos
társasházakkal és villaépületekkel.
A kerületrész lakónépességének száma a KSH 2011.-es népszámlálási adatai alapján 1563 fő.
A lakónépességben az időskorúak aránya itt a legmagasabb (39,7%), a felsőfokú végzettségűek aránya
a kerületi átlag felett van. A munkanélküliek aránya a kerületben itt a legalacsonyabb (5,9%). A
kerületrész lakásállománya 1049 db, amelynek csupán 1,6 % alacsony komfort fokozatú.
A korábbi időszakban elmaradt fejlesztés várhatóan a Tabán és a Citadella közötti sikló építése, mely a
Gellérthegy pihenő, kiránduló hely jellegű használatát, továbbá e két terület egységesítését fogja
erősíteni.

5. Krisztinaváros
A Krisztinaváros területét tekintve a legnagyobb, s így a legösszetettebb kerületrésze az I. kerületnek. A
terület egészen a Széll Kálmán tér déli részétől a Naphegyen át a Hegyalja útig tart. Nyugati irányba az
Alkotás út és az Avar utca határolja a Déli pályaudvar vonalában, keletről a Budai Várnegyed fala és a
Tabán. A terület eltérő karakterű és jellegű, de szervesen összefüggő részterületekre osztható: a Déli
pályaudvar - Vérmező és környéke valamint a Naphegy.
A kerületrész jelentős területe miatt itt található a lakónépesség (KSH 2011.-es népszámlálás alapján
11037 fő) és a lakásállomány (7550 db lakás) jelentős része. A kerületrészen a lakónépességet jellemző
mutatók a kerületi átlagnak megfelelőek. Az időskorúak aránya 32,8%, a felsőfokú végzettségűek aránya
56,2 %. A lakásállomány 4,1% alacsony komfort fokozatú, ami minimálisan a kerületi átlag felett van.
Krisztinaváros - Déli Pályaudvar - Vérmező és környéke
A részterület a városrész északi részén található, jellemzően sík területen, kivétel az Attila út keleti
oldalán található várlejtő, ami változatos domborzatú. A Várlejtőhöz csatlakozó Vérmező a belbudai
térség egyik legfontosabb városi közparkja, aminek vonalát csak a Mikó utca - Alagút utca közötti
lakótömb választ el a Tabán zöldfelületi rendszerétől. A területet nyugat felől a Déli pályaudvar mintegy
1,5 km hosszú vasútüzemi és pályaudvari területe határolja. Átjárhatóságot, kapcsolatot az Alkotás utca
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felé, illetve az attól nyugatra eső területekre egyedül a Márvány utcai szűkös, 2x1 sávos vasúti felüljáró
híd biztosít. A pályaudvar környékén jellemzően kisebb bazárok, kis üzletek, kocsmák, italmérések
telepedtek meg.
A vasúti végállomáshoz egyedül a metró biztosít kulturált tömegközlekedési kapcsolatot, a busz- és
villamos megállók elhelyezése esetleges, térbiztosítása szűkös, gyalogos kapcsolatai komplikáltak.
A térség közlekedési rendszerének összehangolása, fejlesztése a Moszkva tér (I.-II.-XII. kerület)
rendezésével együtt kezelve, fővárosi és kerületközi együttműködéssel lenne megoldható.
A pályaudvar és az Alkotás utca közötti terület vegyes használatú, lakófunkció nélküli, egy irodaépület,
egy benzinkút és a MÁV háttérintézményei telepítik be. A Mészáros utca és a Krisztina körút közötti
vegyes területfelhasználású területen jellemzően lakó-, irodaépületek találhatóak csakúgy, mint a
Krisztina körút és az Attila út közötti intenzív beépítésű területen valamint az Attila út keleti oldalán a
várlejtő lábánál. A kerületrészben a pályaudvar és környéke funkcióbővítő fejlesztési akcióterület.
Krisztinaváros - Naphegy
A Déli pályaudvar rendező vágányaitól keletre található Naphegy jellemzően családi- és társasházakkal,
valamint villaépületekkel betelepült kerületrész. A rétegvonalakat és az enyhe lejtéseket követő
úthálózat a magaslaton kialakult központi térre szerveződött (Naphegy tér).
A területet elkerüli az átmenő forgalom, így csendes, nyugodt „sziget"-et képez a fővárosi forgatagban.
A terület határoló útjai mellett a beépítés zártsorú (Mészáros utca, Hegyalja út, Krisztina körút), a belső
területen szabadon álló, jelentős zöldfelülettel. A kerületrész város-rehabilitációs célja a meglévő állapot
fenntartása, a lakókörnyezeti elemek szinten tartása, korlátozott fejlesztése.
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2. táblázat: Kerületrészi adatok
Forrás: KSH
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Állandó népesség száma

O

Lakónépesség száma

Lakónépességen belül a 0-14 évesek aránya

Lakónépességen belül a 15-59 évesek aránya

Lakónépességen belül a 60-X évesek aránya

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában

Lakásállomány (db)

Alacsony komfortfokozatú lakások aránya

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott
lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív
kordákon (15-59 évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív kordákon belül

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak
aránya

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek
aránya)
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Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az
aktív korúak (15-59 évesek) belül
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Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a stratégiai célok, horizontális elvek, valamint a városrészek
kapcsolatát:
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3. táblázat: Tematikus célok és városrészek kapcsolata
Forrás: Saját szerkesztés
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I.2.2. Kerületrészi célok
Vár - A Nemzeti Hauszmann Program keretében számos fejlesztés megvalósult az elmúlt fejlesztési
ciklusban

(Lovarda, Karmelita kolostor,

Palota fejlesztése, Táncsics-börtön stb.). A következő

időszakban, várhatóan 2024-ig a Program folytatása keretében állami beruházásban megvalósul a
Honvéd Főparancsnokság épületének rekonstrukciója, a Palotában a Szent István terem, a József
Főhercegi palota fejlesztésével és a Vöröskereszt Egylet egykori székházának újraépítésével várhatóan
visszaépülnek a korábban lerombolt épületek. Tervezett cél egyes terek (Kapisztrán tér, Szentháromság
tér megújítása), forgalomcsillapított övezetek kialakítása, a régi pincerendszer egy részének feltárása, a
csúszásveszélyes területek folyamatos figyelése, egyes szakaszok megerősítése. A Vár területén
szükséges összehangolni a lakófunkciókat a kormányzati és turisztikai funkciókkal. A kormányzati
funkciókkal várhatóan megnövekvő munkahelyek száma miatt szükségessé válik új útvonalak feltárása,
a tömegközlekedés átszervezése.
Víziváros - A Duna-parton fekvő városrész elsődleges célja, hogy a rakparti és Fő utcai közlekedési
folyosó hatását mérsékelje, a közösségi funkciókat erősítse (Duna-Buda Fő utca projekt). A városrész
jelentős része az UNESCO Világörökség része, ezért a turisztikai, valamint gyalogos és kerékpáros
funkciók erősítése folyamatos szándék.
Tabán - A városrészben a 2014-2020-as ciklusban a zöldfelületi fejlesztések túlnyomórészt
megvalósultak. Jelen időszakban a meg nem valósult fejlesztések (pl. Döbrentei tér megújítása
nemzetgazdaságilag kiemelt fejlesztés keretében) tervezett és a Gellért-hegyi siklóhoz kapcsolódó
fejlesztések ütemezése van napirenden.
Gellérthegy - A zöldfelületekkel borított, közparkok fejlesztése, az utcabútorok megújítása mellett a
Tabán-Gellért-hegy sikló fejlesztése várható a 2021-2027-es időszakban (nemzetgazdaságilag kiemelt
fejlesztés keretében). A beruházás megvalósulásával a Citadellára irányuló turistabusz-forgalom
csökkenése várható.
Krisztinaváros - A kerületrész kiemelt célja, hogy a Lánchíd autóforgalom előli, várható jövőbeli lezárását
követően a közlekedési csomóponti szerepe lecsökkenjen, megjelenjenek új kerületközponti és
közösségi funkciók - valódi kerületközpont kialakítása, amelyek a klímatudatosság jegyében meglévő és
új zöldfelületek fejlesztésével, vízmegtartó zöldfelületekkel és vízáteresztő szilárd burkolatokkal
kerülnének kivitelezésre.
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I.2.3. Középtávú stratégiai célokhoz rendelt indikátorok
ggjgjjjgjg

djQáOor
Társadalom

Gazdaság

Környezet

(S1, S2, S3, S4,

(S6, S7, S8,

(S6, S7, S8,

S5, S10, S11,

S9,

S10,

S12, S13)

S12, S13)

S11,

S11,

S12, S13)

X

X

X

X

X

X

X

X

A fejlesztések
eredményeként
megtakarított
energia aránya
az
önkormányzati
épületekben
Közösségi
programok,
akciókban
résztvevők
száma
Regisztrált
társas
vállalkozások
száma
Lakossági
elégedettség

X

X

Zöldfelület
növelése

X

X

X

X

X

A fejlesztések
nyomán
megerősített új
városi funkciók
száma
Rekreációs
céllal fejlesztett
zöldfelületek
látogatottsága

4. táblázat: Középtávú stratégiai célokhoz rendelt indikátorok
Forrás: saját szerkesztés
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növekedés

2027

Önkormányzati
adatszolgáltatás
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növekedés

2027

Önkormányzati
adatszolgáltatás

%

növekedés

2027

Önkormányzati
adatszolgáltatás

fő

2000

2027

Önkormányzati
adatszolgáltatás

db

növekedés

2027

KSH

%

növekedés

2027

Primer lakossági
felmérés

m2

növekedés

2027

Önkormányzati
adatszolgáltatás
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A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK
Az ITS, mint operatív jellegű stratégia, tartalmazza azon lényeges fejlesztési jellegű beavatkozásokat
(projekteket, illetve programokat), amelyek a célok eléréséhez szükségesek. A projektek nemcsak
beruházási

típusúak

lehetnek,

hanem

például

foglalkoztatási,

képzési,

szemléletformáló,

közösségfejlesztő, társadalmi felzárkóztatást célzó jellegűek is.
Az ITS az alábbi projekt-típusokat különbözteti meg:

Akcióterületi projektek
Akcióterületi projekteknek a térben és időben koncentrált, jellemzően komplex jellegű projekteket
nevezzük. A térben való koncentráltság azt jelenti, hogy a beavatkozások egy jól meghatározható
határvonallal körülvett területen belül történnek. Az időben való koncentráltság azt jelenti, hogy az
akcióterületen belüli beavatkozások szintén egy jól meghatározott, de záros határidőn belül - legfeljebb
néhány év alatt - megtörténnek. A komplex jelleg pedig azt jelenti, hogy az akcióterületen többféle, de
egymással szorosan összehangolt beavatkozások valósulnak meg. Az akcióterületen megvalósuló
fejlesztések:
•

az akcióterület számára megfogalmazott cél érdekében kerülnek megvalósításra,

•

volumenük, így várható hatásuk is akkora, hogy érzékelhető változást idéznek elő az
akcióterületen,

•

együttesen szinergikus hatást fejtenek ki, vagyis az egyes projektelemek segítik más
projektelemek megvalósulását, illetve hatásának kiteljesedését.

Akcióterületen kívüli projektek
Nem minden - a kerület területén megvalósuló - projekt tekinthető akcióterületi projektnek, mert vagy
időben, vagy térben nem koncentráltak, vagy a beavatkozás jellege nem komplex. Térben nem
koncentrált projekt például egy olyan program megvalósítása, amely a kerület különböző pontjain jelent
pontszerű beavatkozásokat. Időben nem koncentrált az a projekt, amelynek megvalósítása csak
hosszabb idő alatt lehetséges. Végül nem komplex jellegű az a projekt, amely egyetlen, pontszerű
beavatkozást jelent. Jellemző akcióterületen kívüli projektek:
•

önálló épületek, építmények felújítása, korszerűsítése, energetikai fejlesztése,

•

közterület- és környezetrendezés a kerület egy-egy pontján,

•

új, önálló létesítmény elhelyezése a városszövetben,

•

Hosszabb idő alatt (nem akciószerűen) megvalósítható fejlesztések (meglévő lakóterületek
átépülése, ipari területek funkcióváltása, stb.)

Hálózatos projektek
Hálózatos projektnek az egymással összehangolt, térben kapcsolódó beruházási jellegű projekteket
nevezzük. A térben való kapcsolódás azt jelenti, hogy a hálózatos projekt kiterjedhet több városrészre,
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vagy akár a kerület egészére is, kapcsolódhat továbbá nagyobb léptékű térségi (országos, megyei, járási)
hálózatokhoz is. A hálózatos projekt
•

több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű' projektelemekből áll,

•

a kerület egészére vagy annak egy részére - például több akcióterületre - terjed ki,

•

a projektelemek egy együttműködő rendszer elemeit képezik.

Soft projektek
Soft projektnek a célok elérését szolgáló nem beruházási jellegű tevékenységeket nevezzük. Ide
tartozhat:
•

szabályozási tevékenység

•

városmarketink célú tevékenység

•

magánbefektetők bevonását, partnerség ösztönzését szolgáló tevékenységek

•

vállalkozásfejlesztési, munkahelyteremtési programok

•

szemléletformáló tevékenységek

•

helyi kedvezmények biztosítása (adó, építésügyi, stb.)

•

kerületi lakásügynökségfeladatainak kibővítése

•

társadalmi kohéziót erősítő programok

•

kulturális kínálat bővítése

pedagógiai fejlesztő munka elősegítése a 0-6 éves korosztálynál (pl. kedvezményrendszer kidolgozása:
szolgálati lakások, képzések, óvodapedagógusok és fejlesztő pedagógusok számának növelése)

Kulcsprojektek
Azokat a tervbe vett fejlesztéseket nevezzük kulcsprojektnek, melyek alapvető feltételét képezik
valamely (akár több) középtávú városi cél elérésének. Tehát, ha a projekt nem valósul meg, valamelyik
cél nem, vagy csak kismértékben érhető el.

M.2 Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklásával
Az ITS időszakára (5-7év) a következő akcióterületeket határoltuk le (Az akcióterületek részletes
bemutatására a 2.2. „Az egyes akcióterületeken megvalósításra kerülő fejlesztések bemutatása"
fejezetben kerül sor.):
•

AT1. Budai Vár és térsége

•

AT2. Duna-part

•

AT3. Déli-Pályaudvar

•

AT4. Krisztinaváros
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A megvalósítást szolgáló beavatkozások - Akcióterületek áttekintő térképe

ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP

BUDAVÁR
SZÍVÜNKBEN AZ ELSÓ

ATI BUDAI VÁR ÉS TÉRSÉGE

|

| AT3 DÉLI PÁLYAUDVAR

AT2 DUNA-PART

I

| AT4 KRISZTINAVÁROS

4. ábra: Beavatkozások helyszínének áttekintő térképe
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II.3 Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló jellegű
bemutatása, a fejlesztések ütemezése
ATI. Budai Vár és térsége
Akcióterület kijelölése, elhelyezkedése a városszövetben, illeszkedése stratégiai célokhoz
Az akcióterület
elhelyezkedése:
Az akcióterület
Budapest Főváros I.
kerületében
helyezkedik el
Az akcióterület
határa:
Logodi utca -

ATI: Budai Vár és térsége

Váralja utca Hunyadi János út Szabó Ilonka utca Hunfalvy utca Bécsi kapu tér Várfok utca Mátray utca

Az

akcióterületen

végrehajtandó
projektek

a

következő
stratégiai

célok

megvalósulásához
járulnak hozzá:
S2, S3, S6, S7, S8,
S10, S11,

A terület rövid bemutatása, az akcióterületen végrehajtandó beruházások

Polgárváros: Lakó- és intézmény domináns (önkormányzat, múzeum, templomok, stb.), terület,
részint lakossági alapellátást biztosító üzletekkel, óvodával, iskolával, részint a turizmust szolgáló
létesítményekkel (szálloda, étterem, bazár, stb.);
Palotanegyed: A Budai vár területe kiemelt állami fejlesztési célterület, ahol a felújítások, egyéb
beavatkozások fontos szempontja és célja, hogy a Világörökség területén a különféle védelmek alatt
álló épített és természeti környezet színvonala minden elvárásnak megfelelő módon stabilizálódjon.
A közelmúltban számos fejlesztés történt az akcióterületen:
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•

a köztársasági elnöki rezidencia mellett a Karmelita kolostorban elkészült a miniszterelnöki
rezidencia, intézmények és hivatal telepítése;

•

a Nemzeti Hauszmann Program részeként a Palota fejlesztésének keretében elkészült a

•

felújításra került a Táncsics utca 9. alatti „Táncsics-börtön"

Stöckl-lépcső, a Lovarda és a Csikós-udvar

Az akcióterülethez kapcsolódóan a Budavári Önkormányzat a korábbi Európai Uniós fejlesztési
ciklushoz hasonlóan, az állami beruházásokkal összhangban számos terület fejlesztésének folytatását
tervezi,

illetve új fejlesztések megkezdésével számol a 2021-2027-es ciklusban. A kiemelt

kormányberuházások jogi kereteinek megteremtése konszenzus útján, az érintett önkormányzatok,
állami szervek, partnerek együttműködésével, közelítő, közös álláspont kialakításával lehetséges.

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT1)
Projekt
száma
AT1.1

AT1.2

AT1.3

Projekt neve

Projekt rövid leírása

Kapisztrán tér
megújítása

Folytatólagos
projekt. A szinte
csak
parkolásra
használt
tér
multifunkciós,
klímatudatos
és
innovatív
megújítása,
közösségformálási
igénnyel
(pl.
termeló'i
piacok,
kulturális
rendezvények

Esztergomi Rondella
és
a
csatlakozó
várfalak megújítása

Folytatólagos
projekt.
Az
önkormányzati
tulajdonú rondella
statikai
felújítása
turistabarát
fejlesztésekkel
(illemhely,
okos
eszközök,
rendezvényekre
alkalmassá tétel)

Természetes barlang
és pincerendszer
fejlesztése

Folytatólagos
projekt. A Vár föld
alatti barlang- és
pincerendszerének
folyamatos
karbantartása,
fejlesztése
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Indikatív
keretösszeg

Megvalósítás
várható ideje

Eló'készítetts
ég foka (%)

2.000.000.000

2022-2025

Előkészítés

Ft

1.000.000.000

alatt

2022-2025

Ft

n.a.

Előkészítés
alatt

2022-2025

n.a.
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AT1.4

AT1.5

AT1.6

AT1.7

AT1.8

Eltemetett
Mátyás
kori
zsinagóga
rekonstrukciója
és
bemutatása

Szentháromság tér és
a szomszédos park
fejlesztése

Új projekt. A Babits
sétány mentén 5 mrel
a
jelenlegi
terepszint
alatt
lévó,
önkormányzati
tulajdonú zsinagóga
új,
nemzetközi
jelentóségű
turisztikai
attrakcióvá
fejlesztése
(feltárása
és
újjáépítése
turisztikai
szolgáltatásokkal)
Új projekt. Cél, hogy
minóségi
szolgáltatások
jöjjenek
létre
a
területen, korszerű
kiszolgáló
funkciókkal,
zöldterületi
fejlesztéssel.

Csúszásveszély
megszűntetése

Folytatólagos
projekt.
A
csúszásveszélyes
területek
folyamatos
megfigyelése,
indokolt
esetben
beavatkozások
megkezdése

Honvéd
Fóparancsnokság
épületének
rekonstrukciója

Folytatólagos
projekt. A Nemzeti
Hauszmann
Program keretében
elkészültek a tervek
a
Honvéd
Fóparancsnokság
épületének kiemelt
állami
beruházás
keretében történó
újjáépítéséről

Palota fejlesztése

Folytatólagos
projekt. A Nemzeti
Hauszmann
Program folytatása
a
Szent
István
terem,
a
József
Fó'hercegi
palota
fejlesztésével

30

2.500.000.000

2022-2025

Ft

1.500.000.000

Előkészítés
alatt

2021-2022

Ft

Építészeti
ötletpályázat
kiírása
lefolytatása

n.a.

2021-2027

n.a.

n.a.

2022-2027

n.a.

n.a.

2021-2027

n.a.
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AT1.9

AT1.10

Vöröskereszt Egylet
egykori székházának
újraépítése

MTA tömb
hasznosítása

Új projekt. A Dísz tér
1-3. alatti egykori
székház,
késóbbi
Külügyminisztérium
épület újjáépítése

Folytatólagos
projekt. Az állami
tulajdonban
lévó'
tömb az Országház
utca és az Úri utca

n.a.

2022-2027

n.a.

n.a.

2022-2025

n.a.

n.a.

2022-2025

n.a.

n.a.

2022-2025

n.a.

n.a.

2022-2027

n.a.

n.a.

2022-2025

n.a.

n.a.

2022-2025

n.a.

között található. A
fejlesztés
eredményeképp a
tömb a Kapisztrán
térhez kapcsolódna.
AT1.11

AT1.12

AT1.13

AT1.14

AT1.15

Parkolás és forgalmi
rend kialakítása

Az egykori Országos
Villamos
Teherelosztó telkén a
Magyar
Országos
Levéltár bó'vítése

Önkormányzati
épületek folyamatos
karbantartása,
felújítása

Városháza
épületének
fejlesztése

A
Vár
gyalogos
megközelítésének
kapacitásbó'vítése

Folytatólagos
projekt. A parkolási
és forgalmi rend
folyamatos
finomhangolása
Új

projekt.

Az

Országos Villamos
Teherelosztó
lebontott
épületének helyén a
Magyar
Országos
Levéltár számára új
épület építése
Új

projekt.

Az

önkormányzat
tulajdonában lévó'
épületek
állapotának
folyamatos
karbantartása
Új

projekt.

Az

épület
karbantartása,
funkcióinak
bóvítése,
korszerűsítése
(új
bejárat, új kantin, új
tanácsterem)
Új projekt. A Várba
vezetó
gyalogos
járdák
kapacitásának
bó'vítése, a növekvő
forgalom
igényeihez igazítása
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AT1.16

AT1.17

AT1.18

Idősotthon
kialakítása

Szentháromság tér 6.
alatti
épület
fejlesztése

Szentháromság u. 1
3. alatti fejlesztés

Új

projekt.

A

kerületben
nincs
idő's otthon, és erő's
társadalmi
igény
mutatkozik rá. A
kiválasztott ingatlan
az önkormányzati
tulajdonban
lévő
Logodi utca 37-47.
Új projekt. Kiemelt
állami
báruházás
kereténben
a
Pénzügyminisztériu
m számára meglévő'
épület átalakítása
és új épületrész
építése
Új projekt. A volt
Burg Hotel helyén új
épület kialakítása a
Magyar
Nemzeti
Bank részére
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25.000.000.000

2021-2027

Ft

Építészeti
tervezés
alatt

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
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AT2. Duna-part

Akcióterület kijelölése, elhelyezkedése a városszövetben, illeszkedése stratégiai célokhoz
Az akcióterület
elhelyezkedése:
Az akcióterület
Budapest Főváros I.
kerületének Dunaparti részén
helyezkedik el
Az akcióterület
határa:
Csalogány utca - Fő
utca - Batthyány tér
- Clark Ádám tér Lánchíd utca -

AT2: Dui

Várkert rakpart Döbrentei tér Szent Gellért rakpart
- Duna-folyam
Az

akcióterületen

végrehajtandó
projektek
AT2.6

a

következő stratégiai
célok
megvalósulásához
járulnak hozzá:
S1, S2, S3, S5, S6, S7,
S8, S10, S13

A terület rövid bemutatása, az akcióterületen végrehajtandó beruházások

Az akcióterület történelmi, városképi jelentősége nem marad el a Várnegyedétől. Budapest Dunaparti látképe"a Budai Várnegyeddel együtt 1987 óta szerepel az UNESCO Világörökség helyszínei
között. Kiemelt fontosságú problémája a Duna-parton beszűkülő területen áthaladó, összvárosi
jelentőségű közlekedési utak (Alsó-, és Felső rakparti út, Fő utca) terhelése, zaj- és légszennyezése. A
Duna-parti forgalom elválasztó hatása érvényesül a folyó teljes kerületi szakaszán, emiatt a Duna
megközelítése nehézkes, sőt gyakran veszélyes. A megalapozó vizsgálat SWOT analízisében
lehetőségként jelenik meg, hogy az erősödő idegenforgalmi tendenciák miatt a Duna-part
kihasználtsága javulhat. Az akcióterülethez, a Duna közvetlen parti sávján kívül hozzátartozik a
Batthyány tér, a Clark Adam tér, illetve ezek környezete. A kerékpáros, autós, gyalogos közlekedés
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mellett a jövőben egyre jelentősebb szerep hárulhat a vízi közlekedésre is. A meglapozó vizsgálat
fejlesztési kihívásai között szerepel a Duna-part elérhetőségének és a gyalogos, kerékpáros
közterülethasználatnak a javítása a közlekedési konfliktusok csökkentése valamint, a Világörökségi
területhez méltó közterületi kialakítás.

A Duna-part fejlesztése prioritás a magasabb rendű fejlesztési tervekben és a fővárosi fejlesztési
szándékokban, mely a kerület számára jobb kapcsolatot eredményezhet Duna-parttal. Budapest
Főváros ITS-ében területi célként jelenik meg: „Turisztikai, szabadidős, zöld és közterületi rendszerek
integrált fejlesztése a Duna mentén - megközelíthető, végigjárható, kikapcsolódást nyújtó Dunapartok"

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT2)
Projekt
száma
AT2.1

AT2.2

AT2.3

Projekt neve

Projekt rövid leírása

Forgalom újraosztása

Folytatólagos
projekt. Duna part
rakparti részeinek
forgalomcsillapítás,
parkosítása

Batthyány tér
megújítása I. ütem

Folytatólagos
projekt.
A
tér
buszos közlekedési
rendszerének
átszervezése,
buszmegállók
áthelyezése és a Fó'
utcával párhuzamos
szervizút
zöldesítése,
pihenópark
kialakítása

Batthyány tér
megújítása II. ütem

Folytatólagos
projekt. A tér teljes
rehabilitációja:
a
H5-ös
HÉV

Indikatív
keretösszeg

Megvalósítás
várható ideje

Eló'készítetts
ég foka (%)

n.a.

n.a.

n.a.

150.000.000 Ft

2021-2022

Útépítés,
forgalomtec
hnika
vízépítési
terv
elkészült

2.500.000.000

2024-2027

Ft

Duna-parti kikötök
lakosságbarát
fejlesztése

Új projekt. A kikötő'
hajók
környezeti
terhelésének

34

Tervek
véglegesítés
e

Batthyány
téri
végállomásának és
az
aluljárónak
fejlesztése,
akadálymentesítése
a BFK és a BKK
terveivel
összhangban
AT2.4

és

folyamatban

1.400.000.000
Ft

2022-2026

Előkészítés
alatt

BUDAVÁR
SZÍVÜNKBEN AZ ELSŐ

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.
INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

csökkentése
(zaj,
forgalom,
árumozgatás, stb.),
illetve a
vízpart
lakossági
használatának
elősegítése
AT2.5

Duna-Buda Fő utca
projekt

Új projekt. A rakpart
és
a
Fő
utca
közlekedési
szerepének
mérséklése,
a
közösségi funkciók
erő'sítése

AT2.6

Döbrentei tér
fejlesztése

Folytatólagos
projekt.
A
Gellérthegyi
Sikló
állomásához
alsó
kapcsolódó kerületi
önkormányzati
fejlesztések
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AT3. Déli-pályaudvar

Akcióterület kijelölése, elhelyezkedése a városszövetben, illeszkedése stratégiai célokhoz
Az akcióterület
elhelyezkedése:
Az akcióterület
Budapest Főváros I.
kerületében
helyezkedik el
Az akcióterület
határa:
Alkotás utca Krisztina körút Kosciuszkó Tádé
utca - Márvány utca
- Győző utca Mészáros utca Hegyalja út - Avar
utca - Győri út Márvány utca
Az

akcióterületen

végrehajtandó
projektek

a

következő stratégiai
célok
megvalósulásához
járulnak hozzá:
S1, S4, S7, S8, S12

A terület rövid bemutatása, az akcióterületen végrehajtandó beruházások

A Déli pályaudvar, az ország egyik legforgalmasabb vasúti csomópontja, mintegy 1,5 km hosszú
vasútüzemi és pályaudvari terület. Átjárhatóságot, kapcsolatot az Alkotás utca felé, illetve az attól
nyugatabbra eső területekre egyedül a Márvány utcai szűkös, 2x1 sávos vasúti felüljáró híd biztosít. A
pályaudvar és környéke leromlott műszaki állapotban van, rendezetlensége alkalmas környezetet
kínál

hajléktalanok

megtelepedésére.

A

vasúti

végállomáshoz

a

metró

biztosít

kulturált

tömegközlekedési kapcsolatot, a busz- és villamos megállók elhelyezése esetleges, térbiztosítása
szűkös, gyalogos kapcsolatai komplikáltak. A térség közlekedési rendszerének összehangolása,
fejlesztése fővárosi és kerületközi együttműködéssel oldható csak meg. A pályaudvar és az Alkotás
utca közötti terület vegyes használatú, lakófunkció nélküli, egy irodaépület, egy benzinkút és a MÁV
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háttérintézményei telepítik be. A pályaudvar és környéke olyan kiemelt fejlesztési akcióterület, ahol
a fejlesztések eredményeképpen a jelenlegi funkciók újragondolása, és a hangsúlyok eltolódása
tervezett.
A Déli pályaudvar rekonstrukciójának kérdéskörét mára már több évtizedre visszanyúló kerületi és
összvárosi tervezés előzte meg, azonban kisebb-nagyobb felújításokon kívül jelentősebb változás nem
történt. A jelentősen leromlott, városképi szempontból lehangoló látványt nyújtó pályaudvari
épületek és kiszolgáló területek felújítására már több éve jogerős építési engedély van hatályban. A
hatályos településrendezési tervek a pályaudvar felülépítését teszik lehetővé, az így nyert területeken
pedig új városi funkciók jelenhetnek meg. A pályaudvar rekonstrukciójával párhuzamosan a környező
közterületek megújítása is szükségessé válna.

A megalapozó vizsgálat a Déli pályaudvar csarnoki és rendező pályaudvari területét, mint
Krisztinaváros, sőt a kerület legjelentősebb tartalékokkal rendelkező területegységeként azonosítja.
Déli pályaudvar komplex fejlesztése stratégiai célként jelenik meg, amely több szereplő (állam,
önkormányzatok, vállalkozások stb.) együttműködésével lehetséges csak.

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT3)
Projekt
száma
AT3.1
módosítva:
2022.07.18.

AT3.2

Projekt neve

Projekt rövid leírása

Déli pályaudvar
fejépületének
felújítása, környezeti
rendezése

Új projekt. MÁV
által
indított
projekt,
hogy
a
homlokzati
burkolataitól
megfosztott,
helyenként
balesetveszélyes
épület megújuljon

Önkormányzati
bérlakásállomány
fejlesztése

Folytatólagos
projekt.
A
Budapesten
általánosan
csökkenő'
bérlakásállomány
és
a
magas
ingatlanárak hívták
éltre a fejlesztést. A
projekt
megvalósítási
helyszíne a Győző
utca
Kuny
Domokos
utca
kereszteződésében
lévő
három
beépítetlen telek,
ahol összesen 85-90
37

Indikatív
keretösszeg

Megvalósítás
várható ideje

Előkészítetts
ég foka (%)

n.a.

2021-2024

Építészeti
tervezés
alatt

8.800.000.000
Ft

2021-2026

Bérlakásépít
ési
tanulmányt
erv elkészült
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db szociális bérlakás
helyezhető el új
épületekben.
AT3.3

Iroda- és lakáscélú
fejlesztések

Új projekt. 30.000
42.000
m2
szintterületű,
6-8
szintes
vegyes
iroda/lakófunkciójú
épületek kialakítása
a Déli Pályaudvar
Márvány
utca
Alkotás utca közötti
alulhasznosított
területen
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Beépítési
tanulmányt
erv
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AT4. Krisztinaváros
Akcióterület kijelölése, elhelyezkedése a városszövetben, illeszkedése stratégiai célokhoz
Az akcióterület
elhelyezkedése:
Az

akcióterület

Krisztinaváros
városrészben
helyezkedik el.
Az akcióterület
határa:
Krisztina körút Krisztina tér '4: Krisztin;

Horváth kert - Attila
út
AT4.1

Az

akcióterületen

végrehajtandó
projektek

a

következő stratégiai
célok
megvalósulásához
járulnak hozzá:
S1, S2, S3, S5, S6, S7,
S9, S10

A terület rövid bemutatása, az akcióterületen végrehajtandó beruházások

Az akcióterület magas aktivitás értékű, ökológiai szempontból is értékes területeket foglal magába.
Az egy főre jutó zöldterületek aránya itt a legmagasabb az egész kerületben. A Várlejtőhöz csatlakozó
Vérmező a bel-budai térség talán legfontosabb, ugyanakkor alulhasznosított városi közparkja, aminek
vonalát csak a Mikó utca - Alagút utca közötti lakóházak tömbje szakít meg. A terület korábbi
időszakokban vegyes anyagokkal lett feltöltve, ez azonban nem jelent számottevő környezeti
problémát.
A kijelölt akcióterületnek kiváló adottságai vannak a Kerület kulturális, sport- és szabadidős valamint
rekreációs kínálatának bővítésére. A megalapozó vizsgálatban fejlesztési lehetőségként szerepel a
fővárosi jelentőségű parkvonulat (Gellérthegy - Tabán - Vérmező) minőségi fejlesztésének
lehetősége fővárosi együttműködéssel.
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A megalapozó vizsgálat a Déli pályaudvar csarnoki és rendező pályaudvari területét, mint
Krisztinaváros, sőt a kerület legjelentősebb tartalékokkal rendelkező területegységeként azonosítja.
Déli pályaudvar komplex fejlesztése stratégiai célként jelenik meg, amely több szereplő (állam,
önkormányzatok, vállalkozások stb.) együttműködésével lehetséges csak.

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT4)
Projekt
száma
AT4.1

Megvalósítás
várható ideje

Új
projekt.
A
jelenlegi
közlekedési
csomópont funkció
helyett
multi
funkciós,
klímatudatos
és
innovatív fejlesztés,
közösségformálási
igénnyel
(pl.
termeló'i
piacok),
vízmegtartó
zöldfelületekkel és
vízáteresztó szilárd
burkolatokkal

1.000.000.000

2022-2025

Folytatólagos
projekt. Zöldfelületi
fejlesztés, kulturális
és
közösségi
funkciók eró'sítése,
közösségi
tér
kialakítása,
gyalogos
és
kerékpáros
utak
felújítása.

n.a.

Projekt rövid leírása

Krisztina tér
városrész központtá
fejlesztése
Kapcsolódóan sétáló
utcák fejlesztése
(Roham utca, Pauler
utca), amennyiben az
utcák gyalogos
utcává alakítását az
eló'zetes elemzések
alátámasztják és a
forgalomtechnika is
igazolja.

AT4.2

Indikatív
keretösszeg

Projekt neve

Vérmező fejlesztése

Ft

2.000.000.000

megújítása

Ft

AT1.2 Esztergomi

1.000.000.000

Rondella és a

Ft

csatlakozó várfalak
megújítása
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Előkészítés
alatt

n.a.

n.a.

N.4 A településfejlesztési akciók összehangolt, vázlatos pénzügyi terve

AT1.1 Kapisztrán tér

Eló'készítetts
ég foka (%)

x

x

x

x

x

x

x

x
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n.a.

x

x

x

x

AT1.4 Eltemetett

2.500.000.000

x

x

x

x

Mátyás-kori

Ft

AT1.3 Természetes
barlang és
pincerendszer
fejlesztése

zsinagóga
rekonstrukciója és
bemutatása
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

n.a.

x

x

x

x

x

x

n.a.

x

x

x

x

n.a.

x

x

x

x

n.a.

x

x

x

x

n.a.

x

x

x

x

AT1.5

1.500.000.000

Szentháromság tér

Ft

felújítása
AT1.6 Csúszásveszély

n.a.

megszűntetése
AT1.7 Honvéd

n.a.

Főparancsnokság
épületének
rekonstrukciója
AT1.8 Palota

n.a.

x

fejlesztése
AT1.9 Vöröskereszt
Egylet egykori
székházának
újraépítése
AT1.10 MTA tömb
hasznosítása
AT1.11 Parkolás és
forgalmi rend
kialakítása
AT1.12 Az egykori
Országos Villamos
Teherelosztó telkén
a Magyar Országos
Levéltár bővítése
AT1.13
Önkormányzati
épületek folyamatos
karbantartása,
felújítása
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AT1.14 Városháza

n.a.

x

x

x

x

n.a.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

épületének
fejlesztése
AT1.15 A Vár
gyalogos
megközelítésének
kapacitásbővítése
AT1.16 Idősotthon

25.000.000.000

kialakítása

Ft

AT1.17

n.a.

x

Szentháromság tér 6.
alatti épület
fejlesztése a
Pénzügyminisztérium
részére
AT1.18

n.a.

Szentháromság u. 1
3. alatti fejlesztés
AT2.1 Forgalom

n.a.

újraosztása
AT2.2 Batthyány tér

150.000.000 Ft

x

megújítása I. ütem
AT2.3 Batthyány tér

2.500.000.000

megújítása II. ütem

Ft

AT2.4 Duna-parti

1.400.000.000

kikötök

Ft

lakosságbarát
fejlesztése
AT2.5 Duna-Buda Fő

n.a.

utca projekt
AT2.6 Döbrentei tér

n.a.

fejlesztése
n.a.

x

x

x

x

AT3.2 Szociális

4.000.000.000

x

x

x

x

bérlakás építés

Ft

AT3.1 Déli pálya
udvar fejépületének
felújítása, környezeti
rendezése
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AT3.3 Iroda- és

n.a.

lakáscélú fejlesztések
AT4.1 Krisztina tér

1.000.000.000

városrész központtá

Ft

x

x

x

x

fejlesztése
Kapcsolódóan sétáló
utcák fejlesztése
(Roham utca, Pauler
utca), amennyiben
az utcák gyalogos
utcává alakítását az
előzetes elemzések
alátámasztják és a
forgalomtechnika is
igazolja.
AT4.2 Vérmező

n.a.

fejlesztése
Összesen

42.050.000.000
Ft

N.5 Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település egésze szempontjából jelentős
fejlesztések és ezek illeszkedése a stratégia céljaihoz
5.1

Beruházás j ellegű hálózatos projektek

H1. Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek
Projekt
száma
H1.1

H1.2

Projekt neve

Projekt rövid leírása

Car-sharing
elektromos autópark
és dokkolók

Új projekt. Közösségi
használatú
elektromos
személyautók
rendszere, segít a
gépjárműforgalom
csökkentésében
Folytatólagos projekt.
Klímabarát
közlekedési módok
elősegítése az
egészségmegőrzés
érdekében, kiszolgáló
elemekkel, új

Bicikli-, és
gyalogosutak
fejlesztése

43

Indikatív
keretösszeg

Megvalósítás
várható ideje

Előkészítettség
foka (%)

1.500.000.000

2021-2024

Előkészítés

Ft

900.000.000
Ft

alatt

2021-2025

Előkészítés
alatt
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H1.3

Egyéni és bérelhető
elektromos eszközök
használati
lehetőségeinek
fejlesztése

H1.4

A Gellérthegyi Sikló
és környéke
fejlesztése

H1.5

Döbrentei tér
forgalmi revíziója

H1.6

Naphegy térségének
forgalomcsillapítása

sétálóutcák
létrehozásával
Új projekt. A
kerületben bérelhető
elektromos eszközök
használatának,
tárolásának,
parkolásának helyi
szintű szabályozása,
lehetőségeinek
fejlesztése
Új projekt.
Parkolóhelyek
kialakításával
egybekötött
nemzetgazdaságilag
kiemelt fejlesztés
Folytatólagos projekt.
A Gellérthegyi Sikló
fejlesztéséhez
kapcsolódó,
nemzetgazdaságilag
kiemelt fejlesztés
A Naphegy
térségének további
forgalomcsillapítása,
illetve az átmenő
forgalom
kiszorítása,
amennyiben azt a
tanulmányterv és
forgalomtechnika
igazolja.

20.000.000 Ft

2021-2024

Előkészítés
alatt

n.a

n.a

n.a

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Tanulmányterv
készíttetése
2023 év első
félévben
tervezett

H2. Energetikai korszerűsítés, energiatakarékosság
A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek
Projekt
száma

Projekt neve

H2.1

Önkormányzati
intézmények
energetikai
korszerűsítése

H2.2

Társasházak
energetikai
korszerűsítésének
önkormányzati
támogatása

Projekt rövid leírása
Folytatólagos projekt.
Épületek ütemezett
energetikai felújítása
(gépészet,
nyílászárócsere,
szigetelés stb.)
Folytatólagos projekt.
Önkormányzati
pályázati rendszer
kidolgozása és
működtetése a
kerületi társasházak
energetikai
korszerűsítéséhez
44

Indikatív
keretösszeg

Megvalósítás
várható ideje

Előkészítettség
foka (%)

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
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H3. Idegenforgalmi fejlesztések
A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek
Projekt
száma
H3.1

H3.2

H3.3

Projekt neve
Turisztikai
alkalmazások
fejlesztése

Közterületi Wi-Fi,
okospadok, optikai
kábelezés

Közterületi
illemhelyek
fejlesztése, ivókutak
kialakítása

H3.4

Közterületi
rendezvényhelyszínek
infrastrukturális
fejlesztése

H3.5

Turistabuszok
útvonaltervezése,
parkolása

új projekt:
2022.07.18.

Projekt rövid leírása
Új projekt. Új
alkalmazások (appok)
kifejlesztése a
tájékoztatás, a
turizmus és helyben
lakók közötti
konfliktusok oldása
érdekében,
autómentes
élménytúrák
szervezése (Budavár
360 app)
Új projekt. Turizmus
és a lakosság
kiszolgálása, smart
city programok,
tanösvények digitális
támogatása
Új projekt. A turizmus
kulturált kiszolgálása
érdekében több
helyszínen új
vizesblokk kialakítása
Új projekt. A
közterületi
rendezvényhelyszínek
napjaink elvárásai
szerinti
infrastrukturális
fejlesztése
Új projekt. A zavaró
hatású buszforgalom
útvonalának
racionalizálása,
elhelyezésük
megoldása a kerület
lakosaival, civil
szervezeteivel,
szereplőivel és a
Fővárossal
együttműködve
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Indikatív
keretösszeg

Megvalósítás
várható ideje

Előkészítettség
foka (%)

20.000.000 Ft

2021-2022

Előkészítés
alatt

150.000.000

2021-2023

Ft

400.000.000

Előkészítés
alatt

2021-2024

Ft

n.a.

n.a.

1.000.000.000

2022-2024

Ft

n.a.
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H4. Szociális ellátás, egészségügy
A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek
Projekt
száma

Projekt neve

H4.1

Krízisotthonok
létesítése

H4.2

Szociális bérlakás
építés

H4.3

H4.4

Orvostechnikai
eszközök beszer
zése, szakrendelő
fejlesztése

Bölcső'dei
férő'helyek
kialakítása

Projekt rövid leírása
Új projekt.
Bántalmazott
személyek
ideiglenes
elhelyezésére
szolgáló otthonok
létesítése
Új projekt. A
program saját
ingatlanokon épített
lakóépületekben
testesülne meg,
elő'segítve a
meglévő bérlakások
mobilitását és a
kerület fiatalítását
(„fecskeház"
létesítésével).
Új projekt. A
Budavári
Önkormányzat
Egészségügyi
Szolgálata (Maros u.
16/b.) szakrendelő'
(eszközparkjának
bő'vítése (CT, MR,
stb.), az
egészségügyi
szolgáltatások
bővítése, rendelők
épületének
fejlesztése az
Egészséges
Budapest
Programból
Új projekt. Több
csoportszobás mini
bölcsőde kialakítása

46

Indikatív
keretösszeg

Megvalósítás
várható ideje

Előkészítettség
foka (%)

50.000.000 Ft

2021-2024

Előkészítés alatt

4.000.000.000

2021-2025

Előkészítés alatt

2021-2024

Előkészítés alatt

2022-2024

Előkészítés alatt

Ft

1.500.000.000
Ft

n.a.
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H5. Oktatás, művelődés, sport
A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek
Projekt
száma
H5.1

H5.2

H5.3

Projekt neve

Projekt rövid leírása

Speciális fejlesztést
igénylő gyerekeknek
óvoda létesítése

Új projekt. A
kerületben hiányzó,
speciális fejlesztést
gyújtó óvoda
létrehozása
Új projekt. A diákok
sportolási
lehetőségeinek
megteremtése az
iskola tornateremmel
történő bővítésével
egészségük
megő'rzése érdekében
Új projekt.
Változatosabb
sportpályák és
eszközök, új,
multifunkciós
kiszolgáló épület az
egészségmegőrzés
érdekében

Batthyány Lajos
Általános Iskola
tornaterme

Czakó Sport- és
Szabadidőközpont
fejlesztése

Indikatív
keretösszeg

Megvalósítás
várható ideje

Elő'készítettség
foka (%)

800.000.000

2021-2025

Előkészítés

Ft

900.000.000

alatt

2021-2025

Ft

Engedélyezési
tervek
elkészültek

200.000.000

2021-2023

Ft

Koncepcionális
tervezés alatt

H6. Környezetvédelem, zöldfelületek, parkok fejlesztése
A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek
Projekt
száma
H6.1

H6.2

Projekt neve
Hulladékgyűjtés és
újrahasznosítás
lehetőségeinek
fejlesztése

Zöldfelületek
fejlesztése

Projekt rövid leírása
Új projekt.
Hulladékudvar
létesítése a
kerületben, szelektív
hulladékgyűjtő
edények közterületi
elhelyezése, a
komposztálás
népszerűsítése
szemléletformáló
projektek (pl. iskolák
közötti versenyek)
kiadványok és
képzések szervezése
Folytatólagos projekt.
Meglévő
zöldterületeink
fejlesztése (pl.
Vérmező', Lisznyai47

Indikatív
keretösszeg

Megvalósítás
várható ideje

Előkészítettség
foka (%)

80.000.000 Ft

2021-2023

Előkészítés
alatt

100.000.000
Ft/év

2021-2027

Előkészítés
alatt
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H6.3

H6.4

H6.5

H6.6

Közösségi kertek
kialakítása,
magánkertek
klímatudatos
fejlesztésének
támogatása

Állatvédelem,
élőhelyvédelem,
biodiverzitás
megtartása

Villámárvizek
kialakulásának
megelőzése

Zöldkataszter
folyamatos
karbantartása

park), tabáni
tanösvény felújítása,
új tanösvények
kialakítása (pl. madár,
dendrológia), új
területek bezöldítése,
hőszigetek
felszámolása
Új projekt. A
közösségi kert
szemléletformáló és
hatékony eszköz a
helyi közösség
fejlesztésében,
zöldfalak
létesítésének
elősegítésében is
Új projekt. Vadon élő'
és háziállatok
védelme, a
természetes
élő'helyek védelme
különösen a
rovarokra és védett
állatfajokra
tekintettel, biológiai
szúnyogirtás
Új projekt.
Vízmegtartó
zöldfelületek és
vízáteresztő szilárd
burkolatok
kiépítésével
(kombinációjával)
csökkenteni a
veszélyes
vízmennyiséget
Folytatólagos projekt:
a 2021-re elkészült
zöldkataszter a
kerületi
önkormányzat
tulajdonában és
kezelésében álló
faállomány és
zöldfelületek
felmérését
tartalmazza. A
zöldfelületek
üzemeltetése és
ütemezhető
megújítása
érdekében szükséges
a felmérés
48

2021-2022
években
20

2021-2027
20

Előkészítés
alatt

millió

Ft/év,
2023-2027
között

10

millió Ft/év
25.000.000

2021-2027

Ft/év

50.000.000

alatt

2021-2027

Ft/év

n.a.

Előkészítés

Előkészítés
alatt

2021-2027

Előkészítés
alatt
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H6.7

Közcélú
zöldfelületek,
faállomány
ütemezett
megújítása és fásítási
program

folyamatos
naprakészen tartása.
Az okos város
megoldásokat
előnybe részesítve
cél, hogy az adatokat
a helyi lakosság is
megismerhesse,
együtt a más
szereplő'k (pl.
Fő'városi
Önkormányzat) által
fenntartott
zöldfelületekkel,
egységes módon
megjelenítve
Folytatólagos projekt:
a kerületi
zöldkataszter
naprakész
nyilvántartásának
segítségével hosszú
távon tervezhető
módon kell
megvalósítani a
városi zöldfelületek
fenntartását és
ütemezett
megújítását. A
kataszterezés során
nyomon kell követni a
közterületi
faállomány állapotát,
a fasorok cseréjét
azok elöregedése
elő'tt kell
megvalósítani a
kedvező
ökoszisztéma
szolgáltatásuk
fenntartása
érdekében. A
közterületi fák
esetében a
mennyiségi pótlás
mellett a minőségi
pótlásra is hangsúlyt
kell fektetni, a
kedvezőtlen városi
viszonyok
ellensúlyozását a
fahelyek és a
termő'hely minő'ség
(talajállapot,
közműmentesség,
49

n.a.

2021-2027

Előkészítés
alatt
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H6.8

H6.9

Belvárosi
zöldfelületek
kialakításának
támogatása

Budai parktengely
fejlesztése

sérülés elleni
védelem, méret,
speciális talaj
összetétel, növényi
fejlődést támogató
rendszerek)
javításával. A fasorok
esetében az
egyöntetű, azonos
fajtájú telepítések
mellett a vegyes
fajtaösszetételű,
biodiverz, ezért a
változásoknak, a
klímahatásoknak
ellenállóbb, több
fajból álló fasorok
létesítése is javasolt.
Folytatólagos projekt:
udvarzöldítés,
tetőkertek, zöld
erkélyek és
homlokzatok
kialakítását támogató
pályázatok indítása a
lakosság részére
Új projekt: Állami,
fővárosi projekt és
kerületi
önkormányzati
projektek - stratégiai
terveknek
megfelelő'en, ágazati
tervezés és
ütemezett
megvalósítás 2026-ig:
a Gellért-hegy, Tabán,
Horváth-kert,
Vérmező' (valamint a
szomszédos
kerületeket érintő'
Városmajor, Szilágyi
Erzsébet fasor)
zöldfelületeit felfűző',
a Dunát a Budai
hegyvidékkel
összekötő,
zöldfelületekben
gazdag tengely a
város átszellőzésének
szempontjából
meghatározó elem.
Emellett a
parktengely
rekreációs potenciálja
50

n.a.

2021-2027

Előkészítés
alatt

n.a.

2021-2026

Előkészítés
alatt
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is meghatározó.
Ugyanakkor az egyes
zöldterületek
markánsan eltérő
kiépítettséggel,
használati
intenzitással
rendelkeznek. Az
akcióterületi
fejlesztés célja a
parktengely
elemeinek védelme,
megújítása, valamint
fejlesztése, a
zöldfelületi elemek
közötti kohézió
erő'sítése. A kohézió
erődítésének fontos
pillére a lineáris
elemek, a
zöldfolyosók
fejlesztése (pl.: Maros
utcában). A parkok
kialakításának,
szerkezetének,
funkciókínálatának
igazítása a
megváltozott
igényekhez és
környezethez. Az
egyes városi parkok
és kapcsolódó
közcélú intézmények
közötti funkcionális
kapcsolatok
fejlesztése.

6.2. Nem beruházási jellegű hálózatos projektek (soft projektek)
Soft projektek
A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek
Projekt
száma
SP1

SP2

Projekt neve
Képzési programok
szervezése,
támogatása

Világörökségi
értékekre alapozott
turizmusfejlesztés

Projekt rövid leírása
Új projekt. Idő'sek és
hátrányos helyzetűek
számára, valamint
hiányszakmákban (pl.
szociális ellátás) és
környezetvédelemben
Új projekt. A turizmus
aktuális trendjeihez
alkalmazkodó
51

Indikatív
keretösszeg

Megvalósítás
várható ideje

Elő'készítettség
foka (%)

25.000.000

2021-2027

Előkészítés

Ft/év

alatt
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SP3

Városmarketing

SP4

Identitástudat
növelése,
közösségépítés

SP5

Szemléletformálás,
környezettudatosság
növelése

SP6

Önkormányzati
ügyintézés
feltételeinek javítása

SP7

Civil szervezetek
számára nagyobb
nyilvánosság
biztosítása

SP8

Szolgálati lakás
program

SP9

Szociális és piaci
alapú bérlakás
program

SP10

Online üzlethelyiség
portál indítása

SP11

Hazai startup cégek
támogatási
rendszerének
kidolgozása,

fejlesztési elvek
kidolgozása
Folytatólagos projekt.
Korszerű
városmarketing
eszközök kidolgozása
a piaci érvényesülés
javításáért
Folytatólagos projekt.
Helyi identitást
erősítő kerületi
programok
Folytatólagos projekt.
Szemléletformáló
programok szervezése
meghatározott
lakossági csoportok
számára
Folytatólagos projekt.
A lakosság és a helyi
vállalkozások korszerű
kiszolgálásának
biztosítása
Új projekt. A
kerületben
tevékenykedő' civil
szervezetek
tevékenységük
szélesebb körű
ismertségének
növelése
Új projekt.
Meghatározott
foglalkozási körben
tevékenykedő'
szakemberek számára
kedvezményes
szolgálati lakás
biztosítása
Új projekt. Szociális
alapon rászorulók
számára, illetve
versenyképes piaci
bérlakásprogram
kidolgozása
Új projekt.
Vállalkozások számára
üzlethelyiség
ingatlanportál
indítása
Új projekt. Startup
cégek számára
kerületi
kedvezményrendszer
kidolgozása
52
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nyilvánosság
biztosítása
SP12

Környezettudatos
kereskedelmi
tevékenységek
támogatása,
csomagolóanyag
mentesség és/vagy
visszaváltási
lehetőségek
támogatása

Új projekt.
Környezettudatos
intézkedések
támogatására kerületi
kedvezményrendszer
kidolgozása

SP13

Rugalmas, ösztönző'
és hatékony
közterület-használati
rendszer kidolgozása

Új projekt. A kerületi
közterület-használati
rendszer
felülvizsgálata

SP14

Energiahatékonysági
lakáskorszerűsítési
program kidolgozása

Folytatólagos projekt.
Önkormányzati
és
magántulajdonú
épületek
utólagos
fűtéskorszerűsítése,
hőszigetelése,
történeti
városrészekben
alkalmazható
megújuló
energiák
innovatív megoldásai
(napelem, szélkerék,
geotermikus),
hővédelem
(klímakihelyezések
csökkentésére)
támogatása
Új projekt. Kisléptékű
zöldfelület
fejlesztések
támogatási
rendszerének
kidolgozása

SP15

Lakossági /
lakóközösségi
zöldfelületek
fejlesztését
támogató program
kidolgozása

SP16

Kerületi
kerékpárhálózat
fejlesztési koncepció
kidolgozása

SP17

Esélyegyenlőség és
szociális biztonság
fejlesztése

SP18

Egészségügyi
szolgáltatások
fejlesztése, bő'vítése

Folytatólagos projekt.
Kerékpáros
közlekedés
feltételeinek javítását
célzó koncepció
kidolgozása a fő'városi
kerékpárhálózatban
Folytatólagos projekt.
Kerületi
esélyegyenlő'ségi
beavatkozások, HEP
folyamatos
felülvizsgálata
Folytatólagos projekt.
Egészségügyi
szűrőprogramok
53

300.000.000
Ft/év

2021-2027

Előkészítés
alatt
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folytatása,
fenntartása, új
programok kialakítása

III. ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM
A KSH adatszolgáltatása alapján megállapítható, hogy Budapest I. kerületében nem található
szegregátum, vagyis nincs olyan kerületrész, ahol a szegregációs mutató 15% feletti lenne. (29. ábra)
A kerület 2009. évi IVS-ben sem
volt a Központi Statisztikai Hivatal
adatai alapján megnevezett olyan
terület, amely megfelelt volna a
tényleges

szegregátum

feltételeinek.
(Forrás: IVS 2009)

A korábbi IVS ugyan megjelölt egy
területet

(Magyar

Szeretetszolgálat

Máltai

Gondviselés

Háza tömb nagyságú épülete,
ahol

76

rászoruló

gondozása

történt), de ez az épület funkciója
miatt

nem

tekinthető

valódi

szegregátumnak.
29. ábra Budapest I. kerület szegregátum áttekintő
Forrás: KSH adatszolgáltatás

Veszélyeztetettség elkerülésére vonatkozó intézkedések
Budapest I. kerület 2015. évi ITS-e a KSH adatok alapján megállapította, hogy a kerületben nincs
szegregátum, így az IVS-ben szereplő Anti-szegregációs Terv elsősorban a megelőzésre koncentrált.
(Forrás: ITS 2015) Legfontosabb célként a jövőbeli társadalmi leszakadás és szociális elszigetelődés
megakadályozása jelent meg. A célok és tervek a kerület egészére vonatkozóan jelentek meg, így nem
tettek különbséget a kerületrészek között.
A bérlakás-állomány - a kerületi teljes lakásállomány kb. 9%-a - veszélyeztetettségének megelőzésére
az Önkormányzat a korábbi IVS-ben célul tűzte ki, hogy ezt az értékes, részben védettség alatt álló
lakásvagyont nem értékesíti. Ezt a célt és tervet az elmúlt években az Önkormányzat megvalósította,
elsősorban az építészeti értékek megóvása érdekében.
A szegregáció elkerülésében a 2009-es IVS az időskorú népességre, a szociálisan rászorulókra,
a fogyatékkal élőkre, a nemzetiségekre és a hajléktalanokra koncentrált. Az azóta eltelt időszakban az
Önkormányzat az egészségügyi alapellátás és a szociális ellátás intézményi infrastruktúrájának
megújításával, részben a szolgáltatások bővítésével, részben a részben pedig azok civil szervezetekkel
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történő fenntartásával, részben pedig a szociális támogatás kiterjesztésével hatékonyan kezelte a
szegregáció megelőzését. Néhány példa a megelőző célú tervek teljesülésére:
A Maros utcai szakrendelő felújítása folyamatos, a Roham utcában pedig új fogászati rendelő jött létre.
A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos a kerületben. A szociális
támogatások jogosultsági kritériuma megváltozott, részben a válság társadalmi következményeinek
kezelése érdekében is. A civil szervezetek és a nemzetiségi önkormányzatok bevonása a kerület életébe
sikeres, amely erős lokálpatriotizmussal párosul. 2012-ben TÁMOP-támogatás keretében a kismamák
munkaerő-piaci integrációját segítő képzés valósult meg a kerületben.
Esélyegyenlőség biztosítása a kerületben

Budapest I. kerülete, a Budavári Önkormányzat Népjóléti Csoportjának a fő feladata a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot megvalósító rendszer működtetése.
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Budapest I.
kerület

Budavári Önkormányzata

Esélyegyenlőségi

Programban

rögzítette az esélyegyenlőség

érdekében szükséges feladatokat. (Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2023)
Az önkormányzat ezzel vállalta, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait, különösen az éves költségvetési koncepciót,
a gazdasági programot, a szolgáltatástervezési koncepciót, a településfejlesztési stratégiát,
a településrendezési tervet, a településszerkezeti tervet, a településfejlesztési koncepciót, valamint az
önkormányzat

fenntartásában

lévő

intézmények

működtetését.

Egyúttal

vállalta,

hogy

az

Esélyegyenlőségi Program megvalósításába bevonja partneri kapcsolatrendszerét.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program (2019-2023) átfogó célja biztosítani a kerületben az egyenlő
bánásmódot,

az

esélyegyenlőséget,

a

közszolgáltatásokhoz

való

egyenlő

hozzáférést,

a

diszkriminációmentességet, a szegregációmentességet, valamint mindezekkel összefüggésben a
megfelelő intézkedések Önkormányzati meghozatalát és kivitelezését. Megnevezett célcsoportjai a
kerületi idősek, romák, nők és gyermekek, fogyatékkal élők, szociálisan rászorulók, munkanélküliek.
A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos. Az egészségügyi és szociális
szolgáltatásokhoz, a kulturális programokhoz történő fizikai akadálymentesített helyszínen érhetőek el.
Az akadálymentesítés mind a fizikai, mind az információs (pl. intézmények honlapjának info
kommunikációja) akadályok csökkentését egyaránt jelenti a kerületben.
A kerület támogatási rendszerének alappillére a Budavári Önkormányzat Képviselő testületének a
szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások című
6/2015. (II. 27.) Kt. rendelete, amely az önkormányzat által nyújtott támogatásokat foglalja magába. A
szociális támogatások jogosultsági kritériuma egyes ellátások szerint változó, a határérték bázisa a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum összege. „Budavár Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepció Felülvizsgálata (2017)" című dokumentum 2014. évi adatai alapján a kerületben élők
legnagyobb számban és mértékben a következő pénzbeli és természetbeni támogatásokat vették
igénybe: átmeneti segély/önkormányzati segély, aktív korúak ellátása, születési támogatás, rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás és lakásfenntartási támogatás.

55

BUDAVÁR
SZÍVÜNKBEN AZ ELSŐ

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.
INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IV. A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI
IV.1 Külső összefüggések (a stratégia illeszkedése a településrendezési eszközökhöz, az
ágazati stratégiákkal, az önkormányzat gazdasági programjával, a települési
környezetvédelmi programmal és más környezetvédelmi tervekkel, a
területfejlesztési tervdokumentumokkal, védettségekkel való összhang
bemutatása)

Széchenyi Terv Plusz

A 2021-es év kezdetével új Európai Uniós tervezési időszak vette kezdetét. A 2021-2027-es tervezési
időszakban az Uniós és hazai fejlesztési hangsúlyok megváltoztak. A Széchenyi 2020 programot követő
Széchenyi Terv Plusz, Magyarország Partnerségi Megállapodásán keresztül, az Unió kohéziós
politikájában lefektetett 5 szakpolitikai célkitűzés végrehajtásáért felel, melyek az alábbiak:

1)

egy intelligensebb Európa az innováció, a digitalizálás, a gazdasági átalakulás, valamint a kis- és
középvállalkozások támogatása révén;

2)

egy olyan, zöldebb, karbonmentes Európa, amely végrehajtja a Párizsi Megállapodást, valamint
beruház a tiszta energiaforrásokra való átállásba, a megújuló energiaforrásokba és az
éghajlatváltozás elleni küzdelembe;

3)

egy jobban összekapcsolt Európa, amely stratégiai szállítási és digitális hálózatokkal rendelkezik;

4)

egy szociálisabb Európa, amely megvalósítja a szociális jogok európai pillérét, valamint
támogatja a minőségi foglalkoztatást, az oktatást, a készségeket, a társadalmi befogadást és az
egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférést;

5)

egy, a polgáraihoz közelebb álló Európa, amely szerte az EU-ban támogatja a helyileg irányított
fejlesztési stratégiákat és fenntartható városi fejlődést.

Az ITS tervezése során a szakpolitikai célokhoz igazodva kerülnek meghatározásra a 2021-2027-es
tervezési időszakra vonatkozó középtávú fejlesztési elképzelések Budapest I. kerületére.
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Széchenyi Terv Plusz

ITS középtávú célok

Horizontális célok

tematikus
célkitűzései
S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12

S13

H1

H2

H3

H4

++

++

++

++

++

+++

+++

+++

++

++

++

++

++

+++

+++

+++

+++

Egy zöldebb,
karbonmentes Európa

++

+

+++

++

+++

+++

++

+++

+

++

+++

++

+++

+++

+++

+++

+++

Egy jobban összekapcsolt
Európa

++

++

++

++

+

+++

++

+++

+

++

++

++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+

+++

++

++

++

++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

++

+++

++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

Egy intelligensebb Európa

Egy szociálisabb Európa
Egy, a polgáraihoz
közelebb álló Európa

5. táblázat: A Széchenyi Terv Plusz tematikus célok és az ITS középtávú célok kapcsolata Forrás: saját szerkesztés
+++ - erős kapcsolat
++ - közepes kapcsolat
+ - gyenge kapcsolat
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Fejlesztési típusú tervekhez való illeszkedés

Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)

Az Országgyűlés az 1/2014. (I.3.) határozatával elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030 -Országos
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (OFTK) hazánk társadalmi, gazdasági és területi fejlődése,
valamint környezetminőségének javítása érdekében. Az OFTK egy hosszútávú jövőképet, valamint
fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg, időtávja 2030-ig szól. A Koncepció a 2014 és 2020
közötti időszakra vonatkozóan fejlesztési prioritásokat fogalmaz meg. Az alábbiakban ezeket vetettük
össze a kerület Integrált Településfejlesztési Stratégiájának céljaival. A Koncepció megfogalmaz
területpolitikai irányokat is, mint például makroregionális térkapcsolatok feltárása, többközpontú
fejlődés, természeti erőforrásainkat védő térszerkezet, melyekkel összhangban vannak a kerületi ITS
specifikus céljai.

Patrióta gazdaság, kis-és középvállalati bázison,

S7, S9

nagyvállalati partnerségben
Fordulat

a

teljes

foglalkoztatottság

és

a

S7, S9

tudástársadalom felé
Útban

az

erőforrás-és

energiahatékonyság,

S4,S7, H2

illetve az energiafüggetlenség felé
Népesedési és közösségi fordulat

S1

Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a

S5, S6, S8, S9

helyi gazdaság bázisán

Versenyképes, innovatív hálózati gazdaság

S7, S9

Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom,

S3, , S8, S10

egészség-és sportgazdaság
Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés

-

és ellátás, az élelmiszer-feldolgozóipar fejlesztése
Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek,

S9

K+F+I
Értéktudatos

és

szolidáris,

öngondoskodó

S2

társadalom, roma-integráció
Jó állam, szolgáltató állam és biztonság

S1, S2

Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható

,S5, S6, S7,S8, S9, H1, H2, H4

használata és környezetünk védelme
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Az ország makro-regionális szerepének erősítése

S9

A

S5

többközpontú

térszerkezetet

biztosító

városhálózat
Vidéki térségek népességeltartó képességének

-

növelése
Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése

-

Területi

-

különbségek

csökkentése,

térségi

felzárkóztatás és gazdaságösztönzés elősegítése
Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás

-

biztosítása

A Nemzeti Fejlesztés 2030 -Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció megyei bontásban
határozza meg a fejlesztési irányokat. Pest megye az ország egyik legnépesebb és legnagyobb gazdasági
teljesítményű megyéje. A Koncepció az alábbi fejlesztési irányokat határozza meg Pest megyére
vonatkozóan:
•

gazdaság dinamizálása, befektetés-ösztönzés, innováció és versenyképesség javítása, KKV
szektor támogatása

•

társadalmi megújulás, közösség és bizalom erősítése, családi értékek előtérbe helyezése, a
lakosság egészségi állapotának javítása, az oktatás intézményi-és tartalmi megújítása, területi
és társadalmi kohézió, esélyegyenlőség javítása

•

térszerkezet fejlesztése, metropolisz térség, belső közlekedési kapcsolatrendszer fejlesztése
kiemelten az elővárosi

közlekedés, valamint a térségi központok és vonzáskörzeteik

tekintetében, vonzó, kiemelkedő környezeti feltételek és életminőséget biztosító tér kialakítása.
Összességében megállapítható, hogy a kerületi ITS célrendszere és beavatkozási területei, prioritásai
összhangban vannak az OFTK-ban rögzített prioritásokkal és fejlesztési irányokkal.

Budapest 2030 Hosszú Távú Városfejlesztési Koncepció

Budapest Főváros Önkormányzatának megbízására 2013 áprilisban készült el a főváros hosszú távú
fejlesztési céljait meghatározó tervdokumentum, amely a 2030-ig terjedő időszakra vonatkozik. A
főváros kiemelt szerepét emeli ki az országon belül, illetve stratégiai helyzetét a geopolitikai térben. A
Budapestre váró legfontosabb kihívásokat 4 pontban foglalja össze és az ezekre adandó válaszokat is
meghatározza.
1. Új térségi kihívások: a legfontosabb Budapest versenyképességének és szerepkörének erősítése az
európai térben
2.

Új

környezeti

kihívások:

a

klímaváltozás

negatív

hatással

bír

a

munkaképes

lakosság

teljesítőképességére, ezért negatív gazdasági vonzattal bír, illetve az életminőség romlását okozza
3. Új gazdasági kihívások: a fejlesztési forráskészlet égető hiánya tartósan veszélyezteti a főváros
gazdaságának épségét
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4. Új társadalmi kihívások: az alacsony foglalkoztatottság a város működésére nézve is problémákat vet
fel
A Városfejlesztési Koncepció szemléleti alapvetése, hogy a főváros népességmegtartó erejét növelje,
ugyanis a népességszám csökkenése a prosperitás ellen dolgozik. Ennek 3 fontos eleme határozható
meg. Az első az élhetőség, amelynek környezeti, gazdasági, illetve társadalmi szempontjai vannak. A
második szempont a fenntarthatóság, amelynek legfontosabb eleme a hatékonyabb erőforrás
felhasználás szorgalmazása a pazarlással szemben. A harmadik szempont az esélyegyenlőség, amely a
város és környezetének használatát, a gazdaság által nyújtott lehetőségekhez és a humán
szolgáltatásokhoz való hozzáférést kívánja elérni, szociális helyzettől függetlenül. A Városfejlesztési
Koncepció a fenti kihívásokra reagálva, a szemléleti alapvetések mentén 4 átfogó célt határoz meg, ezen
túl 17 célt. Az alábbiakban ezeket vetjük össze az ITS célrendszerével.

Budapest az európai városhálózat erős tagja

S2, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, H1, H2, H3

Érték-és tudásalapú, fenntartható gazdaság

S1, S6, S7, S9, S11, S12, H1, H2, H3

Harmonikus, sokszínű városi környezet

S1, S3, S6, S11, S12, S13, H1, H2, H3

Javuló életminőség, harmonikus együttélés

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S10, S11, S12, S13,
H1, H2, H3

1. Kezdeményező városfejlesztés

H1

2.

H1

Partnerség - a jövő közös tervezése a

térségben és országosan
3. Egységes Budapest
4.

Budapest

H1

nemzetközi

és

európai

S5, S6, S8, S9, S10, S11, S12, S13

szerepkörének erősítése
5.

Egészséges

környezeti

feltételek

S3, S4, S5, S8, H2

6. Klímavédelem és hatékony energiafelhasználás

S3, S4, S5, S7, H2

7. Egyedi városkarakter értékalapú megőrzése és

S5, S6, S7, S11, S13, H1, H4

megteremtése

fejlesztése
8. A Dunával együtt élő város

S13

9. Hatékony és kiegyensúlyozott városszerkezet kompakt város
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10. A barnamezős területek a városfejlesztés

-

célterületei
11. Intelligens mobilitás
12.

Tudás-,

készség-és

S7, H3
zöldalapú

S6, S9

gazdaságfejlesztés
13. Önfenntartó városgazdálkodási rendszer
14. A

kulturális

sokszínűség

megőrzése

S6, S8, S9
és

S2, H1, H4

fejlesztése
15. Humán szolgáltatások optimalizálása

S1, S3, S4

16. Igényekhez igazodó, rugalmas lakásstruktúra

S4

megteremtése
17. Befogadó, támogató és aktív társadalom

S2

A Budapest 2030 Hosszú Távú Városfejlesztési Koncepció stratégiai céljait, illetve céljait is képviseli,
tartalmazza az I. kerület Integrált Településfejlesztési Stratégiája.

Otthon Budapesten - Integrált Településfejlesztési Stratégia 2027

Budapest a 2021-2027-es időszakra új ITS-t készíttetett. Az ITS célrendszere a 2020-as ITS-hez képest
nagyobb hangsúlyt fektet a klímatudatosságra (zöld gondolkodásra), a lakosság szociális helyzetének
javítására, az egészséges életkörülmények kialakítására és az együttműködések kezdeményezésére.
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ÉLHETŐ BUDAPESTET MINDENKINEK!

ÁTFOGÓ CÉL

ZÖLD BUDAPEST

ESÉLYTEREMTŐ BUDAPEST

I

NYITOTT BUDAPEST

STATÉGIAI
TEMATIKUS
CÉLOK

OPERATÍV
CÉLOK

Elérhető lakhatás, a budapestiek
egészségének és
életkörülményeinek javítása.

Élhető és egészséges, értékőrző és
értékteremtő, klímatudatos város
■ MA Kis távolságok városa

Kezdeményező városkormányzás,
ahol kulcsszerepet kap az
együttműködés és az innováció.

: ] LA
:
> i

Megfizethető és jó minőségű lakhatás
feltételeinek bővi'tése

: i I.B

Egészségmegőrzés feltételeinek
javítása

[ M.B Fenntartható közlekedés fejlesztése

: J I.C
: 1

Minőségi szociális szolgáltatások
biztosítása

i II.C
i
i

: i I.D

A szegénység és a társadalmi
egyenlőtlenségek csökkentése

| II.D Természet) értékek megőrzése.
zöldfelületek fejlesztése

i IN D Korszerű adatgazdálkodás és digitális
átállás gyorsítása

: i LE

A közterek és szolgáltatások
akadálymentes és biztonságos használata

i M.E Energiahatékonyság növelése,
2
ki ima védelem

i ÍM E Innováció és szervezetfejlesztés a
fővárosi szolgáltatásokban

: i I.F

Befogadó és együttműködő budapesti
közösség építése

[ II.F

2

i
i

i
i

Egészséges utcák és városi terek

Fenntartható városüzemeltetés

i
i

i III.A Együttműködésen alapuló
városfejlesztés
i III.B Kommunikáció és városmarketing
megújítása
i IN C Ügyfélközpontú városi
szolgáltatásfejlesztés

1

IM F Fenntartható turizmus, megújuló
kutturális és rekreációs szolgáltatások

SZOLGÁLTATÁS-FÓKUSZÚ ÉS EMBERLÉPTÉKŰ FEJLESZTÉSEK!

ALAPELVEK

EGYMÁST ERŐSÍTŐ. AZ ITT ÉLŐK SZÁMÁRA HASZNOS FEJLESZTÉSEK!
RUGALMAS, A TANULSÁGOK KIÉRTÉKELÉSÉRE ALAPOZÓ FEJLESZTÉSEK!
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Budapest ITS 2027 stratégiai tematikus célok

Bp. I. kerület ITS stratégiai célok

Esélyteremtő Budapest: Elérhető lakhatás, a

S3, S4

budapestiek egészségének és
életkörülményeinek javítása
Zöld Budapest: Élhető és egészséges, értékőrző

S3, S5, S7, S10, H1, H2, H4

és értékteremtő, klímatudatos város
Nyitott Budapest: Kezdeményező

H1

városkormányzás, ahol kulcsszerepet kap az
együttműködés és az innováció
A Budapest 2027 ITS átfogó céljait is képviseli, tartalmazza az I. kerület Integrált Településfejlesztési
Stratégia.

I. kerület Kerületfejlesztési Koncepciója

Az új Kerületfejlesztési Koncepció 2021-ben készült el, amely új, emberközpontú megközelítésben
határozza meg az elkövetkező 10-15 év fejlesztési irányai. A jövőkép és a célrendszer a lakosság, a civil
szervezetek és vállalkozások igényeinek feltérképezésén alapszik és a kerület imázsának javítását, az
élhetőbb környezet kialakítását fogalmazza meg. A Koncepció alapküldetése a társadalmi jólét
biztosítása a kerület valamennyi lakójának, társadalmi-gazdasági szereplőjének, az erőforrások
hatékonyabb kihasználásával, a természeti és épített környezet állapotának minőségi javításával,
megőrzésével. A Koncepció hangsúlyt fektet a klímaváltozás kihívásainak hatékonyabb kezelésére, a
hatások mérséklésére, a digitalizáció elterjedésének elősegítésére.

Lakossági

igényekhez

alkalmazkodó,

S1, S3, S4

fenntartható kerületi szolgáltatások kialakítása
Befogadó

társadalmi

identitás

és

környezet,

közösségi

erős

helyi

S2

kezdeményezések

támogatása
A kerületi szabadidős és sporttevékenységek

S3

feltételeinek javítása
Lakhatási feltételek javítása

S4

A kerület jövőbeli funkcionális központjának

S5

kijelölése és a távlati fejlesztések meghatározása
A

kerület

adottságait

kiaknázó

turisztikai

S6

fejlesztések megvalósulásának támogatása
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Fenntartható, tudatos, XXI. századi igényeket

S7

kielégítő közlekedésfejlesztés
Gyógyturisztikai fejlesztések
Vállalkozásbarát

S8

gazdasági

környezet

S9

megteremtése
Kerületi zöldfelületi rendszer fejlesztése
Élő

Várnegyed:

szerepkörének

A
és

Várnegyed

S10
kulturális

S11

épületállományának

fejlesztése
A Déli Pályaudvar és környezetének komplex

S12

fejlesztése
A Duna-part komplex fejlesztése

S13

A Kerületfejlesztési Koncepció céljaihoz az ITS stratégiai céljai megfelelően illeszkednek.

Rendezési típusú tervekhez való illeszkedés

Országos Területrendezési Terv (OTrT)
Az Országgyűlés által elfogadott, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
szóló 2018. évi CXXXIX. törvény második része az új OTrT. A törvény új korszakot nyit: az eddig három
külön törvényben szabályozott országos és a két kiemelt térségre vonatkozó területrendezési tervek az OTrT (2003. évi XXVI. törvény), a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv (2005. évi LXIV.
törvény), Balaton-törvény (2000. évi CXII. törvény) - egy jogszabályban összefoglalva találhatóak. A
törvény „az ország kiegyensúlyozottabb területi fejlődése, a terület- és gazdaságfejlesztés hatékony
területi irányítása, az okszerű és takarékos területhasználat, valamint a gazdasági, társadalmi és
környezeti fenntarthatóság megőrzése érdekében", a Nemzeti Fejlesztés 2020 - Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepció által meghatározott területhasználati elvekkel összhangban készült.

Budapest Főváros Településszerkezeti Terve
Az I. kerület területére vonatkozó településszerkezeti terv, a Fővárosi Közgyűlés 50/2015.(1.28.) Főv. Kgy.
határozatával elfogadott Budapest főváros településszerkezeti terve. A tervet eseti módosításokkal
2017-ben és 2021-ben módosították. Budapest új településszerkezeti terve a főváros teljes
közigazgatási területére, a hosszútávra szóló terv, 10 évet meghaladó időtávlatra készült. Az Étv. 2. §
alapján a településszerkezeti terv „a településfejlesztési koncepcióban foglalt célok megvalósítását
biztosító, a település szerkezetét, a területfelhasználást és a műszaki infrastruktúra-hálózatok
elrendezését meghatározó terv". Budapest új településszerkezeti terve (a rendezési szabályzattal
együtt) -mint felsőbbrendű' jogszabály -adja meg a keretet, amelyben az ITS készült, ezáltal teljes
körűen illeszkedik ahhoz.
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Egyéb Nemzeti fejlesztési dokumentumokhoz való illeszkedés

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024
Az Országgyűlés által a 18/2013. (III. 28.) határozattal elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődési
Keretstratégia kiinduló legfőbb célkitűzése a természeti erőforrások túlzott felhasználásának
csökkentését elősegítő intézkedések elterjesztése. Kijelöli azokat a fenntarthatósági prioritásokat,
amelyeket Magyarországnak a nemzetközi együttműködések keretében követnie érdemes. A
Keretstratégia kiemeli a települési szintű feladatok hangsúlyosságát. Általános elvként rögzíti a
környezettudatosság növelését, a megújuló energiaforrások alkalmazását, a kritikus állapotban lévő
erőforrások felhasználásának korlátozását. Budapest I. kerület ITS a Keretstratégia alábbi céljaihoz
illeszkedik:

Emberi erőforrások: cél a népességben stabil,
egészséges,

a

kor

kihívásainak

S2

megfelelő

készségekkel és tudással rendelkező emberek
alkotta,

a

kirekesztettséget

fokozatosan

csökkentő társadalom.
Társadalmi erőforrások: A fenntarthatóságot

S2

támogató kultúra kialakítása, pozitív értékek,
erkölcsi normák, attitűdök erősítése
Természeti

erőforrások:

Környezeti

S5, S6, S7, S8, H2, H4

eltartóképesség érvényesítése
Gazdasági (fizikai) erőforrások: cél a fizikai tőke

S6, S8, S9

szelektív gyarapítása, a közösségi tőkejavak
amortizációjának pótlása. Kiemelt feladat a
vállalkozói

réteg

megerősítése,

a

hazai

tőkebefektetések fokozatos növelése, külföldi
kitettség csökkentése. Fontos a lokalizáció és a
nemzetközi gazdasági kapcsolatok kihasználása
közötti ésszerű arány megteremtése, a helyi
gazdasági kapcsolatok erősítése

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (2018-2030)
Az Országgyűlés a 23/2018. (X. 31.) határozatával fogadta el a második Nemzeti Éghajlatváltozási
Stratégiát a 2018-2030-ig terjedő időszakra és 2050-ig kitekintve. A második Nemzeti Éghajlatváltozási
Stratégia

tartalmazza

az

ENSZ

Éghajlatváltozási

Keretegyezményben

elfogadott

Párizsi

Megállapodásban foglalt célkitűzései és prioritásai szerint átdolgozott szöveget. A Stratégia célul tűzi ki
a biológiai sokféleség csökkenése, az áradások és aszályok súlyosbodása, a termőföld pusztulása, a vizek
és a levegő szennyeződése, az idegenhonos inváziós fajok és kártevők terjedése, a környezeti okokra
visszavezethető megbetegedések gyarapodása által okozott hatások mérséklésére kidolgozott hatékony
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intézkedéscsomag megvalósítását. A Stratégia cél- és eszközrendszere lehetővé teszi az EU és hazai
pénzügyi források éghajlatvédelmi célokra fókuszáló felhasználását és nyomon követését. A Nemzeti
Éghajlatváltozási Stratégia magába foglalja a Hazai Dekarbonizációs Tervet, a Nemzeti Alkalmazkodási
Stratégiát és a „Partnerség az éghajlatért" Szemléletformálási Tervet.
Budapest I. kerület ITS a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia alábbi specifikus céljaihoz illeszkedik:

Dekarbonizáció

S4, S7, H2

Az éghajlati sérülékenység területi vizsgálatának

S7, H2, H3

térinformatikai megalapozása
Alkalmazkodás és felkészülés

H2, H3

Éghajlati partnerség biztosítása

H2, H3

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II.
A Kormány 2011-ben készítette az első Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégiát az Európai
Unió tagállamainak közös keretstratégiájába illeszkedően. A Stratégia 2014-ben került felülvizsgálatra,
amelyet a Kormány az 1603/2014. (XI. 4.) számú határozattal fogadott el. Fő feleadata a szegénységet
illető társadalmi problémák kiváltó okainak, szerkezeti összefüggéseinek feltárása a leszakadó
országrészekben, kiemelten a roma lakosságra és a gyermekszegénységre fókuszálva. Hosszú távú cél a
társadalmi-gazdasági javakhoz való hozzáférés esélyének javítása és a társadalmi összetartozás
erősítése. További cél a gazdaságélénkítéshez, a munkaalapú társadalom értékeinek gyakorlatba való
átvezetésével a foglalkoztatottság számottevő bővítéséhez, a szegénység csökkentéséhez, a szociális
biztonság megerősítéséhez való hozzájárulás.
Budapest I. kerület ITS a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia alábbi specifikus céljaihoz illeszkedik:

A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási

ITS stratégiai célok

Stratégia II. célrendszere

A
szegénységben
és
társadalmi
kirekesztettségben élők arányának csökkentése,
különös tekintettel a roma népességre.
A
szegénység,
szociális
kizáródás
újratermelődésének megakadályozása.

S2

A társadalmi-gazdasági javakhoz történő egyenlő
esélyű
hozzáférés javítása,
a társadalmi
összetartozás erősítése.

S2, H1

Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia 2014-2030
A Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiát a Kormány az 1486/2014. (VIII. 28.) számú
határozattal fogadta el, amely dokumentum a közlekedési ágazat közép-, hosszú és nagytávú céljait
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határozza meg, a közlekedéssel összefüggő gazdasági, társadalmi, környezeti és területhasználati
folyamatok tervezhetőségének biztosítása érdekében.
Budapest I. kerület ITS a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia alábbi céljaihoz
illeszkedik:

Környezetre gyakorolt hatások javulása

S7

Egészség és vagyonbiztonság javulása

S3, S7, S10

Gazdasági növekedés elősegítése

S5, S6, S7, S8, S9

Foglalkoztatás javulása

S6, S8, S9

Lakosság jólétének javulása

S2, S3, S4, S10

Területi egyenlőtlenségek mérséklése

S2, S5

Társadalmi igazságosság, méltányoság javulása

S2, S4, S5

Nemzetközi kapcsolatok erősítése

S6, S8, S9

Társadalmi

szinten

hasznosabb

közlekedési

S7

szerkezet kialakítása
Szállítási

szolgáltatások

színvonalának

és

S7

hatékonyságának növelése

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2019-2023
A kerület a Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2018-ban készítette el, amely rögzíti az esélyegyenlőség
érdekében ellátandó szükséges feladatokat. A program

célja

az egyenlő bánásmód

és az

esélyegyenlőség követelményeinek, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvének, a
diszkriminációmentesség és a szegregációmentesség megteremtése, valamint a foglalkoztatás, a
szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén feltárt problémák kezelése.
A Program fókusz célcsoportjai a mélyszegénységben élők és a romák, a gyermekek, a nők, az idősek és
a fogyatékkal élők a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok közül. Az Önkormányzat a problémák
beazonosításával és a fejlesztési lehetőségek meghatározásával, valamint a helyi partnerek, a lakossági
önszerveződések, a civil szervezetek és a for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalásával olyan
intézkedések kerültek meghatározásra, melyek segítségével a célcsoportok egyes tagjai a saját
környezetükben az oktatás, a kultúra, a sport, a szociális és egészségügyi szolgáltatás, a foglalkoztatás,
a lakhatás, valamint a közlekedés és a kommunikáció területén lehetőségekhez jussanak.
Budapest I. kerület ITS a HEP alábbi céljaihoz illeszkedik:

67

-t
L

BUDAVÁR
n

J

j

szívünkben az első

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.
INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HEP intézkedési tervében megfogalmazott

ITS stratégiai célok

célok

A

mélyszegénységben

élők

és

a

romák

S2, H1

esélyegyenlősége
A gyermekek esélyegyenlősége

S2, H1

A nők esélyegyenlősége

S2, H1

Az idősek esélyegyenlősége

S2, H1

A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

S2, H1

Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP)
A 143/2021. (IV.22.) sz. ÖK határozattal elfogadott Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) két
fő részből: Energia Akciótervből és Klíma Akciótervből áll. Az Energia Akciótervaz alábbi főbb területekkel
foglalkozik:
•

épületállomány

•

áramellátás- és fogyasztás

•

földgázellátás- és fogyasztás

•

távhő-ellátás

•

közlekedés

•

megvalósult intézkedések

•

kerület energiafogyasztása és CO2-kibocsátásának alakulása

•

mitigációs javaslatok

A Klíma Akcióterv az alábbi főbb területekkel foglalkozik:
•

helyzetelemzés/sérülékenység vizsgálat

•

stratégiai kapcsolódási pontok

•

adaptációs intézkedésjavaslatok

Budapest I. kerület ITS a SECAP intézkedéseihez alábbi módon illeszkedik:

SECAP intézkedései

Önkormányzati

ITS stratégiai célok

energiagazdálkodási

adatbázis

S1, H2, H3, H4

létrehozása
Energiahatékonysági

beruházások

S4, H2, H4

önkormányzati épületeknél
Megújuló

energiaforrások

használata

S4, H2

önkormányzati épületeknél
Közvilágítás korszerűsítése

H2, H4

Önkormányzati dolgozók energiatakarékossági

H2

szemléletformálása
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Zöld közbeszerzés

H2

Lakossági energiahatékonysági beruházások

H2 H4

Lakossági megújuló energiás beruházások

H2 H4

Lakossági

energetikai

beruházásokat

segítő

H2

javaslatok
Lakossági

szemléletformálás,

tájékoztatás

-

H2

energiataka rékosság
Ökokörök alapítása
Megújuló

H2

energiaforrások

hasznosítása

a

H2

technológiafejlesztés,

H2

szolgáltató és ipari szektorban
Korszerűsítések,
energiahatékonyság

az

ipari

és

szolgáltató

szektorban
Energiatudatos üzemeltetés, szemléletformáló

H2

kampányok
Kevésbé
járművek

környezetszennyező/hatékony
a

magáncélú

és

S7, H2

kereskedelmi

szállításban
Elektromos önkormányzati flotta és elektromos

S7, H2

buszok
A városi tömegközlekedés és vasúti infrastruktúra

S7, H2

fejlesztése - modális váltás tömegközlekedésre
Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése - modális

S7

váltás kerékpározásra és egyéb mikromobilitási
eszközökre
Környezettudatos vezetés

S7, H2

Forgalomkorlátozások

S7, H2

Geotermikus

energia

hasznosítása

a

távhő-

H2

ellátásban
Vízenergia hasznosítása a Dunán

H2

Zöldtetők és zöldhomlokzatok kialakítása

S5, H2

Zöldterületek és szabad terek felújítása közösségi

S3, S10

tervezéssel
Egységes fa- és zöldfelületi kataszter létrehozása

H2

Városi zöldinfrastruktúra fejlesztése

S3, S10
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Közösségi kertek és zsebparkok létrehozása

H1, H2

Az önkormányzat felkészül az extrém időjárási

H1, H2

körülményekre
Csapadékvíz gazdálkodás fejlesztése

H2

Alkalmazkodás a hőhullámokhoz

H2

Nagyforgalmú és kitett szabad terek és épületek

H2

árnyékolása
Adaptációs megoldások előtérbe helyezése a
tervezett

beruházások

végleges

H2

terveinek

megalkotása során
Adaptációs

szemléletformáló

és

tudatosító

H2

programok megvalósítása

IV.2 Belső összefüggések (a célok logikai összefüggései, a helyzetértékelésben
beazonosított problémákra ad-e megoldást, a stratégia megvalósíthatósága, a célok
megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek egymásra gyakorolt hatása)

Jelen fejezet célja, hogy a stratégiai célkijelölés belső összefüggéseit vizsgálja. Az alábbi táblázat azt
mutatja be, hogy a stratégiai fejezetben meghatározott célok mely -a helyzetértékelésben feltárt problémák megoldására fókuszálnak.
Helyzetértékelésben feltárt problémák (SWOT-Gyengeségek)

ITS célrendszeréhez
illeszkedés

Társadalom, humáninfrastruktúra

S1, S2, S3, S4, H1

•

Az idősödés folyamatának kibontakozása és előrehaladott szintje a
helyi lakosság körében;

•

A budapesti átlaghoz képest nagyobb arányú a népességfogyás
mértéke.
S5, S6, S7, S8, S9

Gazdaság
•

A Kerület gazdasági szerkezetét mikrovállalkozások határozzák meg,
amelyek jobban kitettek a makrogazdasági környezet változásainak;

•

A Várnegyedben a lakosságot kiszolgáló kiskereskedelmi és
szolgáltatási ellátottság (pl. kisbolt, posta) hiányos;

•

A turizmus egyes kerületrészekre koncentrálódik, míg más
turisztikailag / építészetileg értékes területek (pl. Kapisztrán tér)
kimaradnak a főbb turisztikai útvonalakból;

•

Külföldi gazdasági társaságok jelenléte elmarad mind az országos,
mint pedig a budapesti átlagtól;

•

Sűrű beépítettség, a befektetők számára rendelkezésre álló üres
telkek száma elenyésző;
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•

Régi, részben elavult, felújításra szoruló épületállomány, az
összkomfortos lakóingatlanok aránya (66%) elmarad a budapesti
átlagtól;

•

A barlang és pincerendszer kihasználatlansága;

Táj- és természetvédelem, zöldfelületi rendszer

S3, S5, S10

•

Zajterhelt főútvonalak, csomópontok, jelentős átmenő forgalom;

•

Közlekedési eredetű és fűtésből származó levegőszennyezettség;

•

Lökésszerű turisztikai terhelés;

•

Javítandó minőségű zöldfelület fenntartás;

Településhálózat, fejlesztési- és rendezési környezet, épített környezet
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S5, S11

Funkcionális konfliktus: a forgalmas turisztikai helyeken levő
lakóterületek turisztikai terhelése, lakó és turisztikai területek
zavartalan használatot okozó keveredése;
A lakófunkció visszaszorulása;
Funkcióhiányos kerületrészek (Budai Várnegyed)
Jelentős számú alulhasznosított, sok esetben üresen álló ingatlan
(ingatlanspekuláció miatt, Várnegyed)
Elégtelenek a városi terek revitalizációját célzó intézkedések (pl.
Kapisztrán tér, Szilágyi Dezső tér, Fő utca, stb.)
Kevesek, illetve nem hatékonyak a számos üres telek hasznosítását
ösztönző intézkedések
Feltáratlan a Budai Várnegyed pincerendszere, hiányoznak annak
hasznosítására vonatkozó elképzelések
A bérlakások alacsony száma, az ebből is fakadó lakásgazdálkodási
nehézségek
Kevesek a vári lakóterületek és a turizmus nem optimális ellátását
javító intézkedések
Kevés az erőfeszítés információs súlyú területek (pl. mint a Clark
Adám tár) kialakítására
Hiányoznak vonzó tematikus utcák (pl. Várfok utca kulturális
funkciókkal) alacsony számának, illetve hiányának megszüntetésére
A kerületi koncepcióba foglalt főbb célkitűzésekből nem valósult
meg,

felülvizsgálatra

szoruló

akcióterületek

és

fejlesztési

célkitűzések;
•

Az új területfelhasználási rendszerből adódó fejlesztési lehetőségek
(TSZT és FRSZ 2015), a beépítési sűrűség kerületi szintre történő
mérlegelés nélküli leképezése és használata jelentős túlépítést

•

eredményezhet;
A jelentős fejlesztési potenciállal rendelkező, értékes építészeti
karakterrel rendelkező területeken eltérő karakterű fejlesztések
megjelenése;

H2

Közművek
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•

csapadékvíz, felszíni vízelvezetések hiányosságai;

•

a távhőrendszer szigetüzeme csökkenti a távhőszolgáltatás
versenyképességét;

•

a villamosenergia elosztóhálózat tartóoszlopaira szerelt
lámpafejekkel megoldott közvilágítású területek közvilágításának
energetikai, mennyiségi és minőségi hiányosságai;

Közlekedés

S7

•

Főútvonalakon megjelenő nagy gépjárműforgalom;

•

Nem teljesen akadálymentes közösségi és gyalogos közlekedés;

•

Megfelelő gyalogos tájékoztató rendszer hiánya;

•

Nem kerékpárosbarát közúthálózat;

•

Hiányos kerékpárforgalmi főhálózat;

•

Kevés a követelményeknek megfelelő kerékpártároló;

•

Gépjárműközpontú infrastruktúrafejlesztés;

•

Telített parkolási rendszer;

V. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI
Az egyes kockázatok bekövetkezésük valószínűsége alapján három kategóriába sorolhatók: alacsony,
közepes és magas kockázattal rendelkezők. Feltüntetésre kerültek a lehetséges megelőzési, illetve
kezelési javaslatok is, azonban az ITS-ben megnevezett projektek megvalósítása előtt a kockázatok
feltérképezése - kockázatkezelési terv készítése - valamennyi projekt esetében szükséges, hogy a
kockázatok lehetőségét minimalizálni lehessen, és ne akadályozza a stratégiai célok megvalósulását.
A stratégia megvalósításának kockázatait az alábbi táblázatban mutatjuk meg.

Intézményi
kockázat

Humán erőforrás

A

minősége

megvalósítása

stratégia

Tapasztalt
munkatársak

sikertelen

hatékony,

alacsony

közepes

alacsony

közepes

alacsony

közepes

és

együttműködő
menedzsment
szervezet
felállítása
Menedzsment

Menedzsment

Menedzsment

szervezet

szervezt

szervezet

minősége

hatékonysága

megerősítése (HR)

alacsony
Tulajdonviszonyok

Potenciális

helyzete

fejlesztő

Ingatlanviszonyok
és

az
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ingatlantulajdonos

projekt

nem

előkészítése során

egy

személy/szervezet
együttműködések,
bérleti
konstrukciók
kidolgozása
Projektelemek

Egymásra

előkészítettsége

projektek egymás

helyes

nem

megvalósulását

menedzselése

megfelelő

épülő

Előkészítő munkák

szintű

veszélyeztetik

Fővárosi és állami

Fővárosi és állami

Együttműködések

szintű kapcsolatok

partnerek

kialakítása

minősége

bevonása
kellő

nem
szintű,

mélységű

alacsony

magas

közepes

magas

alacsony

közepes

közepes

magas

alacsony

alacsony

magas

magas

a

Fővárossal,
szomszédos
kerületekkel,
településekkel

és

állami
szereplőkkel
Társadalmi

Társadalmi

A

kockázat

elégedetlenség a

fejlesztésekkel

lakosság

a

lefolytatása

fejlesztések

elégedetlen

fejlesztések

következtében

Egyeztetése
a

megkezdése előtt

Kivitelezési

Időbeli csúszás áll

Műszaki-tervezési

Ütemezés gondos

kockázat

be

munkák

tervezése,

a

projekt

időbeli

megvalósítása

csúszása miatt a

operatív

során

projekt

menedzsment

Kivitelezési
munkák

okozta

elégedetlenség

nem

valósult meg vagy

szervezet

késik

megerősítése

Kivitelezési

Lakossági

munkák

során

tájékoztatás

fellépő

megtartása

kellemetlen/nem

kivitelezés

kívánt

megkezdése előtt

intézkedések

a

a

lakosság számra
Pénzügyi,

Pályázati források

Budapesti

Pályázati

gazdasági

lehívhatóságának

kerületek számára

dokumentáció

kockázat

nehézségei

kevés

elkészítése

forrás

áll

rendelkezésre,

szakértelemmel

nagy

rendelkező

versenyhelyzet áll
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elő

a

kerületek

között

menedzsment
szervezet által

Önkormányzati

Az önkormányzat

Megfelelő

források

nem

pénzügyi

rendelkezésre

szükséges önerőt,

előkészítés

állása

előleget

szükségessége

tudja

a

biztosítani

magas

magas

közepes

magas

alacsony

közepes

közepes

közepes

a

fejlesztéshez
Külső

források

A

fejlesztések

Projekt

(befektetők,

megvalósulása

a

előkészítése során

hitelek)

szükséges források

a befektetői körök

elmaradása

bevonzása

felmérése,

befektetői

hitelfelvételi

érdeklődés

lehetőségek

és/vagy

megvizsgálása

hitelfelvételi
lehetőség

hiánya

miatt meghiúsul
Jogi
kockázatok

Szabályozási

Jogszabályi

Jogi

környezet

feltételek

folyamatos

változásai

megváltozása

figyelése,

miatt

szintű

a

projekt

környezet

megvalósítása

jogszabályok

veszélybe kerül

szükséges

helyi

módosítása
(Köz)beszerzési

A

eljárások

beszerzési

sikertelen

sikertelensége

eljárások
kitolhatják

(Köz)beszerzési
eljárások

időben
vagy

veszélybe
sodorhatják

a

fejlesztés
megvalúsulását
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VI. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE
VI.1 A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási jellegű önkormányzati
tevékenységek
A fejezet azon önkormányzati tevékenységeket foglalja össze, amelyek segíthetik, támogathatják az
integrált településfejlesztési stratégiában, valamint más, stratégiai jellegű dokumentumokban megjelölt
fejlesztési célok elérését. A település biztosíthatja ezt a megfelelő keretek előteremtésével, valamint
szabályozó, rendeletalkotó tevékenységével. Ideális esetben ez a két típusú tevékenység együtt jelenik
meg és az elérni kívánt célok irányába egyszerre hatnak. Az alábbiakban a lehetséges tevékenységeket
promóció,

szabályozó,

gazdasági

partnerség,

társadalmi

partnerség

és

hatékonyságnövelés

csoportosításban mutatjuk be.

Városmarketing
A város az integrált településfejlesztési stratégiában megfogalmazott célokkal, valamint azok
eszközrendszerével összhangban, az ebben szereplő célok elérése érdekében hajtja végre
marketingtevékenységét. Ehhez kapcsolódik a
marketingkommunikáció,
mint eszköz a
magánbefektetők bevonására, a lehetséges, kölcsönösen eredményes partneri együttműködések
kialakítására, valamint a létesítmények kihasználtságának növelésére. Mindez a fejlesztési eredmények
ismertebbé tételét, a Törökbálint által tervezett programok minél nagyobb vonzerejének kialakítását
szolgá lja.

Szabályozó tevékenységek, eszközök
A megalapozó vizsgálatban bemutatásra kerül az önkormányzat gazdálkodása, ezen belül döntési
jogkörénél fogva kialakítja:
•
•
•
•
•
•

Az önkormányzat településfejlesztési tevékenységét és intézményrendszerét
Gazdaságfejlesztési tevékenységét
Foglalkoztatáspolitikát
Lakás- és helyiséggazdálkodást
Intézményfenntartást
Energiagazdálkodást

A helyzetelemzésben leírt tevékenységeket, mechanizmusokat az önkormányzat koordinációs és
marketing tevékenysége egészíti ki, amely a következő évek nem beruházási jellegű, de hangsúlyos
területfejlesztési tevékenysége lesz.
Emellett, a településfejlesztési döntések megvalósítását az alábbi intézményrendszerek biztosítják,
segítik:
•
•
•
•

Az önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlása területek kivásárlásakor
Az önkormányzat állami vagy állami vállalatok tulajdonában nem használt területek ingyenes
átvétele a városfejlesztési célok megvalósítására
Helyi adó- illetékkedvezmények
Helyi vállalkozások támogatása

Gazdasági partnerség eszközei
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Az aktív városfejlesztési stratégia elsődleges eszköze az önkormányzat számára a településfejlesztési
akcióterületeken
tervezett
beruházások végrehajtása
a
közszféra
és
a
magánszféra
együttműködésében. A köz- és a magánszféra együttműködésének formájára nincs kötelező,
meghatározott szabály. A projekt nagyságától, komplexitásától és sajátosságaitól függően különböző
szintjei valósulhatnak meg:
•
•
•
•
•

informális, szerződéses szabályozás nélküli („kézfogásos")
hosszú távú „stratégiai szövetség", szerződés helyett szándéknyilatkozat
településrendezési szerződés - közfeladatok átvállalása a fejlesztésben érdekelt szereplők által
a folyamat gyorsítása érdekében
projekttársaság - a harmonizált, gördülékeny folyamat érdekében
közös fejlesztési társaság alapítása, az együttműködés intézményesítése, tulajdoni és gazdasági
érdekek egyesítésével

Az első kettő jogi kötöttséget, kapcsolatot nem jelent, így azokra az ITS nem tér ki.

Településfejlesztési Megállapodás/Településrendezési Szerződés
A településrendezési szerződés lehetővé teszi, hogy egyes nagy beruházások esetén, amely a település
területén zajlik, a beruházó és az önkormányzat között olyan szerződés köttessen, amely mindkét fél
számára előnyös és rögzített fejlesztési feladatokkal bír.
A településrendezési szerződés fogalmát 1997. évi LXXVIII. törvényt (Építési törvény vagy Étv.) módosító
2006. évi I. törvény vezette be. A jogintézmény 2006. május 1-től alkalmazható. Közvetlen előzménye
az ún. hatósági szerződés volt. Ezt a hatósági eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól. szóló 2004. évi CXL. törvény vezetett be azzal a jogalkotói szándékkal, hogy
megteremtse a hatósági eljárásokban az ügyfél és a hatósági alá-, és fölérendeltségi kapcsolat helyett
egy mellérendeltségen alapuló, polgári jogi jogviszonyokhoz hasonló ügyvitel lehetőségét.
A településrendezési szerződés lényege, hogy az önkormányzatok szabályozási tevékenységében a
magántőke olyan módon vállal részt, hogy a településrendezés közhatalmi, önkormányzati feladatait
részben a beruházni, fejleszteni szándékozó befektetők végzik el az Építési törvényben foglalt feltételek
szerint. Ilyen módon az egyébként az önkormányzatokat - és egyébként az önkormányzati költségvetést
- terhelő településrendezési feladatok előkészítését nem az önkormányzat, hanem az egyes érdekelt
résztvevők végzik el.
A hatósági szerződésektől abban különbözik a településrendezési szerződés, hogy a településrendezési
szerződés nem az ügyfelek jogait és kötelezettségeit közvetlenül szabályozó, hanem a hatósági ügy
megindulását megelőző helyi jogszabályi környezet megteremtésére irányul. Erre tekintettel a
településrendezési szerződés feltételei tágak, a jogszabály a szerződés feltételeit, tartalmát rendkívül
megengedően szabályozza.
A szerződés alapját a cél megvalósítója által készített tanulmányterv képezi. Az önkormányzat a
szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a cél megvalósítójának kezdeményezésére az általa
készített tanulmányterv alapján a szükséges településrendezési eljárást a szerződésben megállapított
határidőn belül megindítja. A szerződésben kikötött, illetőleg vállalt kötelezettségek, és a megvalósuló
településrendezési cél között közvetlen összefüggésnek kell lennie.
Az egyes magánterület fejlesztések esetén szerződéses garanciákra van szükség a fejlesztéshez
kapcsolódó, szükséges infrastuktúra-, illetve intézményfejlesztésekkel kapcsolatban. Rögzítendő, hogy
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mit vállal, finanszíroz a terület fejlesztője, tulajdonosa és mit az Önkormányzat, aki legtöbbször a
kapcsolódó infrastruktúra tulajdonosa, üzemeltetője lesz majd.
Megfelelően

kidolgozható

a

jogok

és

kötelezettségek

rendszere

beleértve

a

finanszírozás

szabályrendszerét is.

Projekttársaság
Egy cél megvalósítására, ahol szoros koordinációra és együttműködésre van szükség, javasolt
projekttársaságot létrehozni a beruházást megvalósító - praktikusan a településrendezési szerződést
megkötő - felek között.
A projekttársaság feladata a fejlesztési programban szerepelő infrastrukturális projektelemek
megvalósításának koordinálása, lebonyolítása. Hatáskörébe tartozik az infrastrukturális fejlesztési
program kommunikálása, megismertetése az érintettekkel (befektetők, lakosság, közműszolgáltatók
stb.), a fejlesztési program monitoringja és rendszeres tájékoztatás a program állásáról, valamint a
szükséges településrendezési szerződések előkészítése.

Projektfejlesztő társaság
A projekttársaság kibővített változata ennél többet jelent, komplexebb beruházások előrehaladásának
és megoldásának lehetőségét kínálja, különösen olyan területen, ahol az önkormányzat tulajdonnal és
hiányos forráslehetőségekkel, a magánfejlesztő pedig tőkével (tulajdonnal és tőkével) venne részt egy
fejlesztés megvalósításában.
A projekttársaság aktív résztvevője a fejlesztési folyamatnak, a program koordinátora, szervezői és
lebonyolítói feladatokat is ellát. Végzi az előkészítést, közreműködik a szerződések megkötésében, a
kivitelezők közbeszerzés útján történő kiválasztásában, valamint ellenőrzi és elszámoltatja a
kivitelezőket, szállítókat. A társaság a terület tulajdonosainak tulajdonközössége, így a közösségi
érdekkörbe tartozó infrastrukturális projektelemek mellett a kapcsolódó üzleti funkciók, azok
kutatásfejlesztési irányba való elmozdulása is.

VI.2 Az integrált településfejlesztési stratégia megvalósításának szervezeti kereteinek
maghatározása
A településfejlesztési feladatok előkészítése a Főépítészi Irodához tartozik, az érintett más szervezeti
egységek bevonásával. A településfejlesztési feladatokban a stratégiaalkotástól kezdve a beruházások
előkészítésén keresztül a projektek fizikai megvalósításig közvetve vagy közvetlenül a polgármesteri
hivatal szinte valamennyi szervezeti egysége érintett. Azonban a feladatok a megvalósítással nem érnek
véget, a hivatal különböző szerveinek együttműködése a fenntartás során is szükséges. Az ITS
megvalósítása során a döntéshozói szintet a kerület Képviselő-testülete jelenti. Fontosabb feladatuk:
•

Az ITS megvalósításának nyomon követése, elvárt eredmények, hatások értékelése.

•

Az operatív menedzsment-szint tevékenységének stratégiai szintű felügyelete, céljainak
meghatározása, eredményeinek értékelése, szükség esetén korrekció kezdeményezése.
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Az ITS megvalósításával kapcsolatos döntés-előkészítő feladatokat a Polgármesteri Hivatal végzi. (A
településfejlesztési

kérdésekben

releváns

önkormányzati

Bizottságok:

Városüzemeltetési,

Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság; Kerület-és Vállalkozásfejlesztési,
Érték-és Környezetvédelmi Bizottság. A fő döntéshozó az Önkormány Képviselő-testülete.)
Fontosabb feladatok:
•

A kerületi társadalom és gazdaság igényeinek és lehetőségeinek feltárása, azok változásainak
beépítése az ITS-be.

•

A városfejlesztés külső és belső környezetében bekövetkezett változások figyelemmel kísérése,
a célokra gyakorolt hatások elemzése.

A

•

ITS partnerségi egyeztetések szakmai irányítása, felügyelete.

•

Szakmai stratégiai szinten a településközi koordináció előkészítése.

megvalósítás

során,

egy-egy

nagyobb

projekt

megvalósításához

többlet

humánerőforrás

kapacitásigény jelentkezhet akár a döntés-előkészítési feladatokat végző szervezeti egységnél
(különösen Főépítészi Iroda, Jogi csoport, Városüzemeltetési Főosztály) és az operatív menedzsment
szervezetnél (pl. önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnál). A projekttervezés során ezen
igényeket a projekttervbe be kell építeni.

VI.3 Településközi koordináció mechanizmusai, együttműködési javaslatok
A kerület 2021-2027-es időszakra tervezett fejlesztései, projektjei közül több igényel további
együttműködést

és

koordinációt

szomszédos

kerületi

önkormányzatokkal

és

a

Fővárosi

Önkormányzattal. Ebben a tekintetben érintettek a környező kerületek (II., XI., XII., V.), valamint a
Fővárosi Önkormányzat és szervezetei, illetve az Állam is. Az együttműködést igénylő projektek
elsősorban adott tématerületek mentén szerveződnek.
A szomszédos kerületekkel és agglomerációs településekkel való együttműködési célterületek:
•

Kerületek közötti közlekedési kapcsolatok intenzifikálása, közlekedési infrastruktúra (közúti,
kerékpáros, gyalogos) fejlesztések közös tervezése, megvalósítása

•

Közműfejlesztések a peremterületeken (közútfejlesztésekkel párhuzamosan)

•

Kerületeken átnyúló zöldfelületi és rekreációs rendszerek fejlesztése

•

Fővárosi szintű beavatkozások, fejlesztések melletti közös fellépés (pl. BKK ás a MÁV fejlesztései:
elővárosi vasúti közlekedés, kerületi kötöttpályás közlekedés (villamos, metró), fővárosi
távhőellátási rendszer ellátási területének fejlesztése, fővárosi tulajdonú közutak felújítása

VI.4 Monitoring rendszer kialakítása (output és eredményindikátorok meghatározása az
egyes akcióterületi beavatkozásokra és az integrált településfejlesztési stratégia
intézkedéseire, azok mérési módjának, gyakoriságának rögzítése; a monitoring
rendszer működtetési mechanizmusának meghatározása)
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Akcióterületek
AT1 Budai Vár és térsége
AT1.1

Kapisztrán tér
megújítása

fejlesztéssel érintett terület
nagysága

m2

önkormányzati
adatszolgáltatás

AT1.2

Esztergomi
Rondella és a
csatlakozó várfalak
megújítása

fejlesztéssel érintett terület
nagysága

m2

projektgazda
adatszolgáltatása

AT1.3

Természetes
barlang és
pincerendszer
fejlesztése

fejlesztéssel
érintett
alapterület nagysága

m2

projektgazda
adatszolgáltatása

AT1.4

Eltemetett
Mátyás-kori
zsinagóga
rekonstrukciója és
bemutatása

fejlesztéssel
érintett
alapterület nagysága

m2

projektgazda
adatszolgáltatása

AT1.5

Szentháromság tér
felújítása

fejlesztéssel érintett terület
nagysága

m2

önkormányzati
adatszolgáltatás

AT1.6

Csúszásveszély
megszűntetése

csúszásmentesített
útszakaszok hossza

m

önkormányzati
adatszolgáltatás

AT1.7

Honvéd
Főparancsnokság
épületének
rekonstrukciója

fejlesztéssel
érintett
alapterület nagysága

m2

projektgazda
adatszolgáltatása

AT1.8

Palota fejlesztése

fejlesztéssel
érintett
alapterület nagysága

m2

projektgazda
adatszolgáltatása

AT1.9

Vöröskereszt
Egylet egykori
székházának
újraépítése

fejlesztéssel
érintett
alapterület nagysága

m2

projektgazda
adatszolgáltatása

AT1.10

MTA tömb
hasznosítása

fejlesztéssel
érintett
alapterület nagysága

m2

projektgazda
adatszolgáltatása

AT1.11

Parkolás és
forgalmi rend
kialakítása

megvalósult
egységnyi
idejű forgalomcsökkentés

gk/nap, gk/óra

önkormányzati
adatszolgáltatás

AT1.12

Az egykori
Országos Villamos
Teherelosztó
telkén a Magyar

fejlesztéssel
érintett
alapterület nagysága

m2

projektgazda
adatszolgáltatása
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Országos Levéltár
bővítése

AT1.13

Önkormányzati
épületek
folyamatos
karbantartása,
felújítása

fejlesztéssel
érintett
alapterület nagysága

m2

önkormányzati
adatszolgáltatás

AT1.14

Városháza
épületének
fejlesztése

fejlesztéssel
érintett
alapterület nagysága

m2

önkormányzati
adatszolgáltatás

At1.15

A Vár gyalogos
megközelítésének
kapacitásbővítése

fejlesztéssel
érintett
útszakaszok hossza

m

önkormányzati
adatszolgáltatás

AT1.16

Idősotthon
kialakítása

fejlesztéssel
érintett
alapterület
nagysága,
kialakított „lakások" száma

m2, db

önkormányzati
adatszolgáltatás

AT1.17

Szentháromság tér
6. alatti épület
fejlesztése

fejlesztéssel
érintett
alapterület nagysága

m2

projektgazda
adatszolgáltatása

AT1.18

Szentháromság u.
1-3. alatti
fejlesztés

fejlesztéssel
érintett
alapterület nagysága

m2

projektgazda
adatszolgáltatása

AT2 Duna-part
AT2.1

Forgalom
újraosztása

megvalósult
egységnyi
idejű forgalomcsökkentés

gk/nap, gk/óra

önkormányzati
adatszolgáltatás

AT2.2

Batthyány tér
megújítása I. ütem

fejlesztéssel érintett terület
nagysága

m2

önkormányzati
adatszolgáltatás

AT2.3

Batthyány tér
megújítása II.
ütem

fejlesztéssel érintett terület
nagysága

m2

önkormányzati
adatszolgáltatás

AT2.4

Duna-parti kikötök
lakosságbarát
fejlesztése

felújítással érintett kikötők
száma

db

önkormányzati
adatszolgáltatás

AT2.5

Duna-Buda Fő utca
projekt

forgalomkorlátozással
érintett útszakasz hossza

m

önkormányzati
adatszolgáltatás

AT2.6

Döbrentei tér
fejlesztése

fejlesztéssel érintett terület
nagysága

m2

önkormányzati
adatszolgáltatás

m2

önkormányzati
adatszolgáltatás

AT3 Déli Pályaudvar
AT3.1

Déli pályaudvar
fejépületének
felújítása,
környezeti
rendezése

fejlesztéssel érintett terület
nagysága
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AT3.2

Önkormányzati
bérlakásállomány
megújítása

fejlesztéssel
érintett
alapterület
nagysága,
kialakított lakások száma

m2, db

önkormányzati
adatszolgáltatás

AT3.3

Iroda- és lakáscélú
fejlesztések

fejlesztéssel érintett terület
nagysága,
kialakított
lakások, irodák száma

m2, db

önkormányzati
adatszolgáltatás

AT4 Krisztinaváros
AT4.1

Krisztina tér
városrész
központtá
fejlesztése
Kapcsolódóan
sétáló utcák
fejlesztése (Roham
utca, Pauler utca),
amennyiben az
utcák gyalogos
utcává alakítását
az előzetes
elemzések
alátámasztják és a
forgalomtechnika
is igazolja.

fejlesztéssel érintett terület
nagysága

m2

önkormányzati
adatszolgáltatás

AT4.2

Vérmező
fejlesztése

fejlesztéssel érintett terület
nagysága

m2

önkormányzati
adatszolgáltatás

H1: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
H1.1

Car-sharing
elektromos
autópark és
dokkolók

bevezetett
új
sharingszolgáltatások száma

db

önkormányzati
adatszolgáltatás

H1.2

Bicikliutak
fejlesztése

fejlesztéssel
érintett
kerékpárutak/sávok hossza

m

önkormányzati
adatszolgáltatás

H1.3

Egyéni és
bérelhető
elektromos
eszközök
használati
lehetőségeinek
fejlesztése

létrehozott
elektromos
jármű
dokkolók
száma/lakossági
bejelentések száma

db

közlekedési
társaság/önkormányz
ati adatszolgáltatás

H1.4

A Gellérthegyi
Sikló és környéke
fejlesztése

fejlesztéssel érintett terület
nagysága

m2

projektgazda
adatszolgáltatása

H1.5

Döbrentei tér
forgalmi revíziója

fejlesztéssel érintett terület
nagysága

m2

projektgazda
adatszolgáltatása
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H1.6

Naphegy
térségének
forgalomcsillapítá
sa

forgalomcsillapítással
érintett terület nagysága

m2

önkormányzati
adatszolgáltatás

H2: Energetikai korszerűsítés, energiatakarékosság
H2.1

Önkormányzati
intézmények
energetikai
korszerűsítése

energetikai korszerűsítéssel
érintett
ingatlanok
alapterülete,
érintett
ingatlanok száma

m2, db

önkormányzati
adatszolgáltatás

H2.2

Társasházak
energetikai
korszerűsítésének
önkormányzati
támogatása

támogatásban
részesült
társasházak száma

db

önkormányzati
adatszolgáltatás

H3: Idegenforgalmi fejlesztések
H3.1

Turisztikai
alkalmazások
fejlesztése

fejlesztett
turisztikai
alkalmazások száma

db

önkormányzati
adatszolgáltatás

H3.2

Közterületi Wi-Fi,
okospadok,
optikai kábelezés

telepített
okospadok
száma/lefektetett optikai
kábel hossza

db/m

önkormányzati
adatszolgáltatás

H.3.3

Közterületi
illemhelyek
fejlesztése,
ivókutak
kialakítása

létrehozott
illemhelyek/ivókutak száma

db

önkormányzati
adatszolgáltatás

H3.4

Közterületi
rendezvényhelyszí
nek
infrastrukturális
fejlesztése

fejlesztéssel érintett terület
nagysága

m2

önkormányzati
adatszolgáltatás

H3.5

Turistabuszok
útvonaltervezése,
parkolása

megtett km változása,
parkolóhely száma

db

önkormányzati
adatszolgáltatás

H4: Szociális ellátás, egészségügy
H4.1

Krízisotthonok
létesítése

létrehozott
alapterület
száma

új

ingatlan
nagysága,

m2, db

önkormányzati
adatszolgáltatás

H4.2

Szociális bérlakás
építés

létrehozott új ingatlan
alapterület
nagysága,
ingatlanok, lakások száma

m2, db

önkormányzati
adatszolgáltatás

H4.3

Orvostechnikai
eszközök
beszerzése,
szakrendelő
fejlesztése

fejlesztéssel
érintett
szakrendelők
száma,
beszerzett orvostechnikai
eszközök száma

db

önkormányzati
adatszolgáltatás

H4.4

Bölcsődei
férőhelyek
kialakítása

létrehozott új bölcsődei
férőhelyek/csoportok
száma

fő/db

önkormányzati
adatszolgáltatás
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H5: Oktatás, művelődés, sport
H5.1

Speciális
fejlesztést igénylő
gyerekeknek
óvoda létesítése

létrehozott új ingatlan
alapterület nagysága

m2

önkormányzati
adatszolgáltatás

H5.2

Batthyány Lajos
Általános Iskola
tornaterme

létrehozott új ingatlan
alapterület nagysága

m2

önkormányzati
adatszolgáltatás

H5.3

Czakó Sport- és
Szabadidőközpont
fejlesztése

fejlesztéssel érintett terület
nagysága

m2

önkormányzati
adatszolgáltatás

H6: Környezetvédelem, zöldfelületek, parkok fejlesztése
H6.1

Hulladékgyűjtés
és újrahasznosítás
lehetőségeinek
fejlesztése

fejlesztéssel érintett terület
nagysága

m2

önkormányzati
adatszolgáltatás

H6.2

Zöldfelületek
fejlesztése

fejlesztéssel érintett terület
nagysága

m2

önkormányzati
adatszolgáltatás

H6.3

Közösségi kertek
kialakítása,
magánkertek
klímatudatos
fejlesztésének
támogatása

fejlesztéssel érintett terület
nagysága

m2

önkormányzati
adatszolgáltatás

H6.4

Állatvédelem,
élőhelyvédelem,
biodiverzitás
megtartása

bevezetett
védelmi
intézkedések száma

db

önkormányzati
adatszolgáltatás

H6.5

Villámárvizek
kialakulásának
megelőzése

bevezetett
védelmi
intézkedések száma

db

önkormányzati
adatszolgáltatás

H6.6

Zöldkataszter
folyamatos
karbantartása

karbantartásra fordított idő

nap/óra

önkormányzati
adatszolgáltatás

H6.7

Közcélú
zöldfelületek,
faállomány
ütemezett
megújítása és
fásítási program

fejlesztéssel érintett terület
nagysága

m2

önkormányzati
adatszolgáltatás

H6.8

Belvárosi
zöldfelületek
kialakításának
támogatása

kiírásra került pályázatok
száma

db

önkormányzati
adatszolgáltatás

H6.9

Budai parktengely
fejlesztése

fejlesztéssel érintett terület
nagysága

m2

önkormányzati
adatszolgáltatás
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SP1

Képzési
programok
szervezése,
támogatása

megszervezett
száma

programok

db

önkormányzati
adatszolgáltatás

SP2

Világörökségi
értékekre
alapozott
turizmusfejlesztés

világörökségi helyszínekhez
kapcsolódó
új/fejlesztett
turisztikai attrakciók száma

db

önkormányzati
adatszolgáltatás

SP3

Városmarketing

bevezetett új
városmarketing eszközök
száma

db

önkormányzati
adatszolgáltatás

SP4

Identitástudat
növelése,
közösségépítés

megszervezett
száma

db

önkormányzati
adatszolgáltatás

SP5

Szemléletformálás
környezettudatos
ság növelése

megszervezett
szemléletformáló
programok száma

db

önkormányzati
adatszolgáltatás

SP6

Önkormányzati
ügyintézés
feltételeinek
javítása

bevezetett/átal akított
önkormányzati ügyintézési
lehetőségek száma

db

önkormányzati
adatszolgáltatás

SP7

Civil szervezetek
számára nagyobb
nyilvánosság
biztosítása

civil szervezetek által
regisztrált nyilvános
megjelenések száma

db

önkormányzati
adatszolgáltatás

SP8

Szolgálati lakás
program

fejlesztéssel érintett terület
nagysága

m2

önkormányzati
adatszolgáltatás

SP9

Szociális és piaci
alapú bérlakás
program

kialakított új partnerségi
kapcsolatok száma

db

önkormányzati
adatszolgáltatás

SP10

Online
üzlethelyiség
portál indítása

elindított online
üzlethelyiség portálok
száma

db

önkormányzati
adatszolgáltatás

SP11

Hazai startup
cégek támogatási
rendszerének
kidolgozása,
nyilvánosság
biztosítása

kidolgozott hazai startup
céget támogató rendszerek
száma

db

önkormányzati
adatszolgáltatás

SP12

Környezettudatos
kereskedelmi
tevékenységek
támogatása,
csomagolóanyag
mentesség
és/vagy
visszaváltási

bevezetett/támogatott
környezettudatos
tevékenységek száma

db

önkormányzati
adatszolgáltatás
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lehetőségek
támogatása
SP13

Rugalmas,
ösztönző és
hatékony
közterület
használati
rendszer
kidolgozása

kidolgozott közterület
használati rendszer száma

db

önkormányzati
adatszolgáltatás

SP14

Energiahatékonys
ági
lakáskorszerűsítés
i program
kidolgozása

kidolgozott/bevezetett
energiahatékonysági és
lakáskorszerűsítési program
száma

db

önkormányzati
adatszolgáltatás

SP15

Lakossági /
lakóközösségi
zöldfelületek
fejlesztését
támogató
program
kidolgozása

kidolgozott/bevezetett
lakossági, lakóközösségi
zöldfelületek fejlesztését
támogató program száma

db

önkormányzati
adatszolgáltatás

SP16

Kerületi
kerékpárhálózat
fejlesztési
koncepció
kidolgozása

elkészített kerékpárhálózat
fejlesztési koncepció száma

db

önkormányzati
adatszolgáltatás

SP17

Esélyegyenlőség
és szociális
biztonság
fejlesztése

db

önkormányzati
adatszolgáltatás

SP18

Egészségügyi
szolgáltatások
fejlesztése,
bővítése

bevezetett
esélyegyenlőségi és
szociális biztonságot
fejlesztő intézkedések
száma
fejlesztéssel érintett
egészségügyi szolgáltatások
száma

db

önkormányzati
adatszolgáltatás
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I.

VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

I.1

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ

Budapest Főváros I. Kerület Településfejlesztési koncepciójának és Integrált Településfejlesztési
Stratégiájának

elkészítése

széleskörű

partnerséggel,

a

314/2012.

(XI.

8.)

Korm.

rendelet

a

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló, valamint partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (II. 23.) önk. rendeletben foglalt szabályok szerint történt.
A koncepció és a stratégia megalkotásához az önkormányzat 2019-ben magalapozó vizsgálatot
készíttetett. Megfogalmazásra került a kerület jövőképe, majd a feltárt értékek és problémák alapján
beazonosításra került a koncepció célrendszere és a beavatkozási területek, amelyek a koncepció vázát
képezik. A stratégia a koncepció beavatkozási területeire fogalmaz meg projektszintű intézkedéseket,
akcióterületi, pontszerű (egyedi), hálózatos és szoft (nem beruházás jellegű) felosztásban.

A Tr. 30. § (7) bekezdésének megfelelően a dokumentumot véleményezésre küldte az önkormányzat,
az alábbi táblázat foglalja össze a beérkező észrevételeket:

I. Államigazgatási szervek észrevételei

Szervezet neve

Vélemény összefoglalása

Beavatkoz

Tervező

ást

észrevéte

igényel

lt

(igen/ne

elfogadja

m)

(igen/ne

Tervezői válasz

m)
1.

BFKH Állami
Főépítész

Javasolja a dokumentáció
ellenőrzését nyelvtani,
nyelvhelyességi szempontból.
Megjegyzi, hogy a koncepciót a
megállapító döntő határozat
mellékleteként kell elfogadni.

igen

igen

A tervezők
egyetértenek az
észrevételekkel,
javítják az esetleges
helyesírási hibákat.

A T rk. 3/A.§ (3) bekezdés alapján
új Megalapozó vizsgálat nem
készült, azonban a főépítészi fel
jegyzés csak a párhuzamosan
készülő új Kerületi Építési
Szabályzat készítése kapcsán szól
a korábbi, 2019. évi megalapozó
vizsgálati dokumentáció
felhasználhatóságáról. Ugyanígy
Alátámasztó munkarész sem
készült, csak a párhuzamosan
készülő új Kerületi Építési
Szabályzathoz.

Nem

Nem

Az előzetes szakasz
megkezdése 2020
januárjában történt, a
314/2012. (XI.8.)
Kormányrendelet
szerint, új TK és ITS
készítése tárgyában.
Alátámasztó
munkarészre nincs
szükség.
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Településfejlesztési koncepció

1

A megküldött anyagból nem
derül ki, hogy milyen időtávra
készül, kérem ezt pótolni. (10-15
20 év?)

igen

igen

A Bevezetésben
rögzítésre került, hogy
a koncepció 2030-ig
fogalmazza meg a
kerületi célokat.

2

Az Előzmények c. fejezetben
megemlítésre kerül, hogy a 2015.
évben elfogadott Településfej
lesztési Koncepció céljai közül
számos megvalósult vagy
módosításra, felülvizsgálatra
szorul. Kérem ezeket bemutatni,
illetve az új TFK-ban
meghatározott átfogó és
részcélok esetén utaljanak rá, ha
valamelyik cél folyamatos vagy ha
teljesen új.

igen

igen

Az előzményekben
felsorolásra kerültek
azok a részcélok,
amelyeken belül több
intézkedés (projekt) is
megvalósult. A
mondatot át kell írni,
ne csak a részcélok
felsorolása legyen.

3

A III. Gazdasági fenntarthatóság
c. részben a 2008-2009-es
pénzügyi és gazdasági válság
okozta tapasztalatokra hivatkozik
a szöveg. Javasolom a COVID19
járvány hatásait és tapasztalatait
is megemlíteni.

Igen

Igen

Beemeltük a szövegbe
javaslatot.

4

A partnerségi egyeztetés
szabályait kérem felülvizsgálni a
településtervek tartalmáról,
elkészítésének és elfogadásának
rendjéről, valamint egyes
településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló
419/2021. (VII. 15.) Korm.
rendelet (továbbiakban: újR.)
vonatkozó előírásai alapján.

Nem

Nem

Az előzetes szakasz
megkezdése 2020
januárjában történt, a
314/2012. (XI.8.)
Kormányrendelet
szerint, új TK és ITS
készítése tárgyában. A
partnerségi
egyeztetés szabályait
még a 314/2012.
(XI.8.)
Kormányrendelet
szabályozza.

5

Az Együttműködés szomszédos
kerületekkel és településekkel c.
fejezetben javasolom felsorolni a
szomszédos kerületeket és a
címből kérem kivenni a
települések szót, mivel az I.
kerületnek nincsen szomszédos
települése, mivel ún. belső
kerület.

Igen

Igen

A szomszédos
kerületeket
felsoroltuk, a
település szót kivettük
a címből.

6

A II.1. A település átfogó
fejlesztését szolgáló célok
meghatározása kapcsán
megállapításra kerül, hogy a
„helyi sajátosságokból következő
célrendszer teljes mértékben
illeszkedik a kormányzati
célkitűzésekhez". Az I kerületet 6

Igen

Igen

A koncepciót
kiegészítettük a
kerületet érintő,
nemzetgazdasági
szempontból kiemelt
beruházásról szóló
kormányrendeletekkel
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kormányrendelet alapján
összesen 37 olyan projekt érinti,
mely nemzetgazdasági
szempontból kiemelt beruházás
része. Ezekről és az céloknak
ezekhez való viszonyáról nem
történik említés az új TFK-ban.
Javasolom ezzel kiegészíteni a
dokumentációt.

7

A II.3. fejezet bevezető részében
szerepel egy táblázatra való
utalás, mely a célokat tartalmaz
za, azonban ez a táblázat 5
oldallal korábban van a
dokumentációban. Kérem a
szöveget összehangolni.

Igen

Igen

Feloldottuk az
ellentmondást. A
célokat nem
táblázatos, hanem
szöveges formában
fejltettük ki.

8

Az R4 részcél kapcsán
megemlítésre kerül a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény várható
módosítása. Felhívom szíves
figyelmét, hogy a jogszabály
módosítása 2021. november 18án hatályba lépett, kérem ennek
megfelelően aktualizálni a
hivatkozott tartalmat.

Igen

Igen

A fejezetet
aktualizáltuk az idő
közben hatályba
lépett
törvénymódosítással.

9

A klímavédelem, a megújuló
energiaforrások felhasználása, az
épületek energiahatékonyságá
nak javítása többször is szerepel a
TFK-ban mind a
településfejlesztési elvek, mind
részcélok lehetséges
beavatkozásai között, azonban
álláspontom szerint ezzel
kapcsolatban nincs kellően
kihangsúlyozva, hogy mindez csak
az értékvédelmi szempontok
figyelembe vétele mellett lehet
séges. Mindössze az 1.1./10
Közművek és elektronikus
hírközlés c. fejezet egy mondata
utal rá. Kérem ezzel kapcsolatban
a hangsúlyok átgondolását.

Igen

Igen

Horizontális cél
célként (H4)
beemeltük az
értékvédelmi
szempontok
érvényesítését, ami
mint alapelv
végigvonul
valamennyi fejlesztési
cél megvalósítása
során.

10

Javasolom, hogy azok a részcélok,
ahol releváns, térképen is
legyenek jelölve.

Igen

Igen

Az ITS projektszinttű
intézkedéseinél látjuk
indokoltnak a térképi
ábrázolást, amelyet a
kért módon
javítottunk. Az ITS
akcióterületeket

5
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bemutató térképein
szerepelnek.

11

Javasolom, hogy a kerületrészek a
TFK elején térképen legyenek
bemutatva, mivel több részcél is
hivatkozik rájuk.

Igen

Igen

A kerületrészek
(városrészek)
lehatárolását az
Előzmények fejezetbe
beemeltük.

12

Az R6 részcél a kerület
adottságait kiaknázó turisztikai
fejlesztésekről szól. Álláspontom
szerint a lakások szétaprózódása
és a tetőtér-beépítések
támogatása nincs közvetlen
összefüggésben ezzel a céllal.
Ezek az R4 részcél elveivel vannak
összhangban, ezért javasolom
csak ott meg-említeni.

Igen

Igen

Az R6 részcélból
töröltük a lakásokat
érintő lehetséges
beavatkozásokat.

13

Az R7 részcél a fenntartható
közlekedésfejlesztésről szól.
Javasolom átgondolni a parkoló
ház/mélygarázs építés
lehetőségét a lakosok meglévő
autóinak utcáról történő
elterelésére. Ugyanitt a
lehetséges beavatkozások között
több pont között is átfedés van,
kérem átnézni.

Igen

Igen

A részcél
beavatkozásai közé
beemeltük a
parkolóház/mélygaráz
s létesítésének
lehetőségét. Erre több
más részcélnál is
történik utalás, tehát
itt is érvényes. A
beavatkozásokat
korrigáltuk.

14

Az R10 és R13 részcélok esetén
„Konkrét, középtávú projektek" is
ismertetésre kerülnek. Felhívom
szíves figyelmét, hogy a TFK
hosszútávra szól (Trk 5.§ (1)
bekezdés), míg a középtávú cé
lokat az Integrált
Településfejlesztési Stratégia
tartalmazza (6.§ (1) bekezdés).
Kérem, a közép-távú projekteket
vegyék ki a TFK-ból.

Igen

Igen

Az R10 részcélokat az
ITS-ben jelenítettük
meg, az R13 részcél
beavatkozásának
leírását módoítottuk.

15

A 14. pontban foglaltaktól
függetlenül jelzem, hogy az R13
részcél középtávú projektjei
kapcsán utalás történik a BKF-re,
azonban nem egyértelmű, hogy
ez melyik szervezetet takarja
(esetleg csak elírás-e: volt
Budapesti Fejlesztési Központ
vagy Budapesti Közlekedési
Központ).

Igen

Igen

Az R13 részcélból a
középtávú projekteket
töröltük.

16

Javasolom az 1.1./3. A település
humán infrastruktúrája c.
fejezetet a lakosok számával
kiegészíteni, ezzel párhuzamosan
ezt az adatot az 1.1./7
Zöldfelületi rendszer vizsgálata c.

Igen

Igen

A település humán
infrastruktúrája
fejezetbe
beillesztettük a
legfrissebb
lakosságszám adatot,

6
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fejezetből törölni vagy az egy főre
jutó zöldfelületi aránnyal
kiegészíteni.

a Zöldfelület rendszer
vizsgálata c. fejezetből
töröltük.

17

Szintén az 1.1./3. fejezetben
megemlíthető, hogy egyetem
nincs a kerületben, ha már az
általános és középiskolák
felsorolásra kerültek.

Igen

Igen

A fejezetet
kiegészítettük a
ténnyel, hogy a
kerületben nincs
felsőoktatási
intézmény.

18

A III.2. fejezet elején szereplő 1.
ábra az I. kerület javasolt
beavatkozási területeit mutatja.
Javasolom a beavatkozási
területeket a részcélokkal is
azonosan kódolni.

Igen

Igen

Az ITS stratégiai céljait
a koncepció
részcéljaihoz
illesztettük, a kódok
beavatkozási
területeit szinkronba
tettük.

19

A IMA Az örökségi értékek és
védettség bemutatása c. fejezet
3. ábráját javasolom kiegészíteni
a fővárosi és a kerületi védett
értékekkel.

Igen

Igen

A kerületi védett
értékeket és a
fővárosi értékeket
bemutató térképekkel
kiegészítettük a
fejezetet.

20

Technikai észrevételek:

Igen

Igen

A dokumentáció
tagolását, formázását
elvégeztük.

a. Kérem, a dokumentáció
tagolásának átnézését, pl. a 11.
oldalon a Jövőkép szövege egy
oldalra kerüljön, a fejezetcímek a
hozzájuk tartozó fejezettel egy
oldalon legyenek.

A fejezetcímeket,
ábrákat, térképeket az
elvárt módon
illesztettük. A
kapcsolódó külső
tervanyagok határozat
vagy rendeletszámát
feltüntettük.

b. Az ábrák és térképek olvasható
méretben kerüljenek
beillesztésre a dokumentációba.
c. Kérem, hogy minden olyan
esetben, ahol a „Kapcsolódó
külső tervanyagok" döntéssel
elfogadásra kerültek, az első
említésükkor a határozat- vagy
rendeletszám is legyen fel
tüntetve a könnyebb
beazonosíthatóság érdekében.
d. Az 51. oldal üres, álláspontom
szerint a „lapdobás" indokolatlan.
Integrált Településfejlesztési Stratégia

1

Az Integrált településfejlesztési
stratégia elkészítésének háttere
c. fejezetben megemlítésre kerül,
hogy a 2015. évben elfogadott
„Integrált Városfejlesztési
Stratégiában megfogalmazott
lépések és célok áttekintése és
felülvizsgálata kívánatos". Kérem
ezeket bemutatni, illetve az új

7

Igen

Igen

Valamennyi, az ITSben szerepeltetett
projekt esetében
feltüntettük, hogy új
vagy folytatólagos
projektről van-e szó.
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ITS-ben meghatározott projektek
esetén utaljanak rá, ha
valamelyik folyamatos, áthúzódó
vagy ha teljesen új.

2

A 13. oldalon a partnerségi
egyeztetés szervezeti ábrája
látható, azonban ennek szerepe
az ITS készítésében nincs
bemutatva.

Igen

Nem

A partnerségi
egyeztetés szervezeti
ábrája bemutatja jelen
stratégia
tervezésében
közreműködő
szinteket. Ehhez
leírásként beemeltük
a partnerségi
egyeztetés eljárását.

3

A 16. oldalon a TFK célrendszerét
tartalmazó ábra kerül
bemutatásra. Felhívom szíves
figyelmét, hogy a Tematikus és
területi részcélok kódolása (S1S13) nincs összhangban a TFK
kódolásával (R1-13). Kérem, hogy
a teljes dokumentációban a TFK
kódolását alkalmazzák a
viszonyok és megfeleltetések
egyértelmű követhetősége
érdekében.

Igen

Nem

Az ITS a TFK
célrendszeréhez teljes
mértékben illeszkedik.
Nem egy az egyben
került átvételre a TFK
célrendszere, ezért
nincs összhangban a
TFK részcél struktúrája
az ITS stratégiai
céljaival.

4

A 2. és 3. táblázatot javasolom
felcserélni, mert álláspontom
szerint a szöveghez így jobban
illeszkednének.

Igen

Igen

A két táblázatot
felcseréltük.

5

Javasolom, hogy az
akcióterületen belüli projektek
legyenek az akcióterületet
bemutató térképen a projekt
számával jelölve.

Igen

Igen

Az ábrázolható,
helyszínhez kötött
projekteket térképen
megjelenítettük.

6

Nagyon sok projektnél az
„előkészítettség foka" oszlopban
„n.a." szerepel, ami gondolom a
„nincs adat"-ot jelenti.
Tekintettel arra, hogy az
Önkormányzat célja ezeknek a
projekteknek a megvalósulása,
kérem kiegészíteni adattal.
Amennyiben a projekt
megvalósulása az
Önkormányzattól független,
akkor a projektgazdával vegyék
fel a kapcsolatot adatszolgáltatás
érdekében (pl. nemzetgazdasági
szempontból kiemelt ügyek
esetén a Várkapitányság
Nonprofit Zrt.-vel). Nem
javasolom olyan projekt
szerepeltetését az ITS-ben, ami az
Önkormányzat számára nem
nyomon követhető, mivel a

Igen

Igen

Az ITS-ben minden
rendelkezésre álló
adatot
szerepeltettünk. Ahol
nem szerepel adat, ott
az nem ismert vagy a
projektek
előkészítettsége nem
érte el az a szintet,
hogy a táblázatok
teljes adatsora
feltölthető legyen.

8

Véleményünk szerint
a közpénzből
megvalósuló
nagyberuházások
olyan jelentős
kihatással vannak a
kerületre, hogy
szükséges
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monitoringozása különben
ellehetetlenül.

2.

szerepeltetni az ITSben.

7

Az előző pontban foglaltakhoz
hasonlóan a Soft projektek
esetén a 18 projektből összesen 2
tekintetében került
meghatározásra indikatív
keretösszeg, a megvalósítás
várható ideje, valamint az előké
szítettség foka. Kérem az adatok
kiegészítését, vagy a projektek
csökkentését.

Igen

Igen

Az ITS-ben minden
rendelkezésre álló
adatot
szerepeltettünk. Ahol
nem szerepel adat, ott
az nem ismert vagy a
projektek
előkészítettsége nem
érte el az a szintet,
hogy a táblázatok
teljes adatsora
feltölthető legyen.

8

Az 53. oldalon a Budapest 2030
hosszú Távú Városfejlesztési
Koncepció átfogó céljaihoz
nincsenek az ITS stratégiai céljai
hozzárendelve, kérem a
táblázatot kiegészíteni.

Igen

Igen

Az ITS stratégia céljait
hozzárendeltük a
Budapest 2030 Hosszú
Távú Városfejlesztési
Koncepció átfogó
céljaihoz. Az
illeszkedésvizsgálatot
elvégeztük.

9

A VI.4. Monitoring rendszer
kialakítása c. táblázatban
javasolom, hogy a
nemzetgazdasági szempontból
kiemelt beruházások esetén az
Adatforrásnak a projektgazda és
ne az önkormányzat legyen
megjelölve. Ugyanitt javasolom,
hogy az épület-, illetve
lakásfelújítással összefüggő
projektek esetén gondolják át,
hogy az alapterület mellett a
darabszám is szerepeljen
indikátorként.

Igen

Igen

A monitoring rendszer
táblázatot a javasolt
módon javítottuk.

10

Technikai észrevételként kérem,
a dokumentáció tagolásának
átnézését, pl. táblázatok fejléce
midig egy oldalon legyen a hozzá
tartozó sorokkal, ahol a táblázat
több oldalas, ott minden oldalon
legyen fejléc a könnyebb
értelmezhetőség érdekében.

Igen

Igen

A dokumentum
formázását, tagolását
elvégeztük.

Budapest
Főváros
Kormányhivatala
Népegészségügyi
Főosztály

A tárgyi ügyben megküldött
dokumentációt áttanulmányozva
a népegészségügyi
feladatkörében eljáró

Nem

Igen

Budapest Főváros
Kormányhivatala (a
továbbiakban: BFKH) a tervezetet
közegészségügyi

9
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szempontból elfogadja.
3.

Duna-Ipoly
Nemzeti Park
Igazgatóság

A Településfejlesztési Koncepció
és az Integrált
Településfejlesztési Stratégia
tervezett tartalmával
kapcsolatban Igazgatóságunk
nem kíván észrevételt tenni.

Nem

Igen

4.

Technológiai és
Ipari
Minisztérium

A Településfejlesztési Koncepció
és az Integrált
Településfejlesztési Stratégia
tervezett tartalmához nem fűz
véleményt.

Nem

Igen

A véleményezésre megküldött
dokumentáció figyelembe veszi
korábbi adatszolgáltatásomat és
tájékoztatásomat, ezért a
tervezett módosítások ellen
kifogással nem élek.

Nem

Igen

A Településfejlesztési Koncepció
IN.4 Az örökségi értékek és
védettség bemutatása című
fejezetben is kérem a kerületet
érintő világörökségi- és
világörökségi várományos
helyszínek körét pontosítani,
valamint a „Világörökségi kezelési
terv" megnevezést használni.

Igen

Igen

Hajózási Hatósági
Főosztály
5.

Honvédelmi
Minisztérium
Hatósági
Főosztály

6.

Építési és
Beruházási
Minisztérium
Építészeti
Államtitkár

7.

Nemzeti Média
és Hírközlési
Hatóság

A módosítási anyagok tartalmai
hírközlési érdekeket nem
sértenek, elfogadásuk ellen a
Hatóság kifogást nem emel.

Nem

Igen

8.

Országos
Atomenergia
Hivatal

Tájékoztatom ugyanakkor, hogy
Budapest I. kerület Budavár
településfejlesztési, és -rendezési
eszközeinek jelen módosításai az
elhatározott célok és a kimutatott
hatások alapján, az OAH hatás- és
feladatköreit nem érintik.

Nem

Igen

II. Érintett önkormányzatok észrevételei
1.

Budapest
Főváros
Önkormányzata
Főpolgármesteri

10

NI.4-es fejezetet
kiegészítettük a
kerületi védett
értékeket és a
fővárosi értékeket
bemutató
térképekkel. A
világörökségi és
világörökségi
várományos
helyszínek körét
pontosítottuk és a
„Világörökségi
kezelési terv"
megnevezést
beemeltük.
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Hivatal
Főpolgármesteri
Iroda
Megalapozó Vizsgálat
A kerületi MV 2019-ben készült, adatai az akkor kapott adatszolgáltatásokon alapulnak.
*

Az 1.2 fejezetben elemzett budapesti fejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök
időközben cserélődtek - az ITS Budapest stratégia 2020-at az Otthon Budapesten Integrált

Igen

Igen

Az I.2 fejezetet
aktualizáltuk a 2022ben hatályos
településfejlesztési és
rendezési tervekkel.

Igen

Igen

A „Natura 2000
nemzetközi
természetvédelmi
oltalom alatt áll a
Duna partja."
megállapítást
töröltük.

Településfejlesztési Stratégia 2027 váltotta fe), Budapest főváros településszerkezeti terve és
Budapest főváros rendezési szabályzata - módosultak, a fejezet ennek figyelembevételével frissítésre
szorul.

Zöldfelületi rendszer, környezet- és természetvédetem
•

Az 1.7 A táji és természeti adottságok vizsgálata fejezetben szereplő megállapítás, miszerint; „Natura
2000 nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt áll a Duna partja” megtévesztő, mert a kerület
területén belül nincs Natura 200D terület, csak a szomszédos XI. kerületi Duna szakaszon található,

•

Az az állítás, miszerint országos jelentőségű védett terület a Gellérthegy 1, kerületbe eső teljes

•

A földrajzi egységek ós a városrész elnevezések megkülőnböztethetősége érdekében a helyesírás

parkterülete, nem helytálló, mivel a zöldterület nyugati része nem védett terület.

szabályai szerinti írásmód használata javasolt, pl. Gellérthegy, mint városrész és Gelléd-hegy, mint
földrajzi név.
•

Kiemeli, hogy a Víziváros területén 5 db ex lege védett forrást tartanak nyilván, de nem említi, hogy a

•

A szöveg szerint s zöldfelületi rendszer egyes elemei településképvédelmi szempontból kiemelt

kerületen belül a Gellért-hegy oldalában még további számos forrás található.
jelentőségű kategóriába soroltak. Ittérdemes lenne megemlíteni, hogy a TSZT szerint, illetve a pontos
elnevezéseket használni: „Településképvédelmí jelentőségű meglévő fásod', valamint „Karakterében
megőrzendő közpark, köztér".
•

Megemlíti a Bécsi kapu téri idős szőlőtőkét, mint helyi védettségű természeti értéket, majd ezután
további helyi védettségű növényekről lr, melyeket az önkormányzat által összeállított, 2012.03.01-én
lezárt, dokumentum tartalmaz. Ez utóbbiak azonban nem helyi védettségű természeti értékek.

•

Az 1.12 Környezetvédelem fejezet 1.12./1 Talaj fejezetében szereplő 161. ábra nem mutatja be a

•

A Felszín alatti vizek fejezetbe csatolt tervlap (162. ábra) elavult, az azon szereplő elemek területi

•

Az 1,12.15 Sugárzásvédelem fejezet szerint, az 1. kerületben radioaktív sugárzást keltő létesítmény,

kerület teljes területét, holott a kerület északi részén is található potenciálisan talajszennyezett terület.

kiterjedése, elhelyezkedése (pl. csűszásveszélyes terület) változott. A TSZT 2017-es tervlapja helyett,
a 2021 -tői hatályos TSZT tervlapjának használata javasolt. (Továbbá a jelmagyarázat nem olvasható.)
berendezés nincs, így számottevő sugárzásveszéllye! átlagos környezeti feltételek között nem kell
számolni. Az Országos Atomenergia Hivatal adatszolgáltatása szerint azonban a tervezési terület 30
kilométeres körzetében az OAH hatáskörébe tartozó létesítményként az Energiatudományi
Kutatóközpont kutatóreaktora, ós a Budapesti Műszaki Egyetem oktatóreaktora üzemel, melyröt a
fejezet nem tesz említést.
•

Az 1.12./6 Hulladékkezelés című fejezet szerint a kerületben a kommunális hulladék gyűjtése és
elszállítása az FKF Zrt. kivitelezésében zajlik. Az FKF Zrt. megnevezés megváltozott, a BKM Nonprofit
Zrt. FKF Hulladékgazdálkodási Divíziója megnevezés a helyes.

•

Az 1.13./1 Építésföldtani korlátok fejezet szerint az I. kerület területén nincs kedvezőtlen morfológiai
adottságú, vagy csúszásveszélyes terület. Azonban a TSZT szerint kiterjedt csúszásveszélyes
területek találhatóak a kerületben, melyet a KÉSZ 2/B. melléklete is jelöl. Ezután viszont az 1.13./3
Egyéb című fejezet leírja, hogy a kerületben található csúszásveszélyes terület, azonban a vonatkozó
179, ábra elavult, a feltüntetett elemek kiterjedése nem naprakész. Javasolt a hatályos TSZT
vonatkozó tervlapját használni,
•

Az 1.15 Városi klíma fejezet témakörében sokkal részletesebb, frissebb adatok állnak rendelkezésre.
A téma jobb kifejtéséhez javasolt áttekinteni Budapest Környezeti Állapotértékelését.

Javítottuk a
megállapítást:
„Országos jelentőségű
védett terület a
Gellérthegy I.
kerületbe eső teljes
parkterülete a nyugati
részének kivételével."
Egységesítettük a
helyesírást:
Gellérthegy írásmód a
városrész esetében,
míg Gellért-hegy
írásmód a földrajzi név
esetében.
A megállapítást
kiegészítettük: „A
Viziváros területén 5
db ex lege védett
forrást tartanak
nyilván, a Gellért-hegy
oldalában további
számos forrás
található."
A helyi védettségű
természeti értékeket
pontosítottuk.
A talajszennyezésre
utaló térképet
átnéztük, Budapest
környezeti
állapotértékelése
2021 nem jelöl másik
szennyezett területet
az I. kerületben. A
meglévő térképet

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.

BUDAPEST

FŐVÁROS

I.

KERÜLET

BUDAVÁRI

ÖNKORMÁNYZAT ÚJ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

TERVIRATOK

ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

kiegészítettük a
budapesti szintű
térképpel.
A 162. ábrát a 2021től hatályos TSZT 5.
Környezetvédelem,
veszélyeztetett és
veszélyeztető
tényezőjű területek
tervlapra cseréltük.
A sugárzásvédelem
fejezetet
kiegészítettük az
Országos Atomenergia
Hivatal
adatszolgáltatásával.
A hulladékkezelés
fejezetben az FKF Zrt.
nevét javítottuk.
Az Építésföldtani
korlátok fejezetet
pontosítottuk a
csúszásveszélyes
területekre
vonatkozóan.
A városi klíma
fejezetet
kiegészítettük
Budapest Környezeti
Állapotértékelése
2021 adataival.
Közművek
*

Az 1.11-/1 Vlzikozművek fejezet Felszíni vízrendezés, árvízvédelem fejezetrészét, az 1.12./2 Felszíni
és felszín alatti vizek fejezetet, valamint az 1.12./8 Árvízvédelem fejezetet javasolt kiegészíteni azzal

Igen

Igen

a ténnyel, hogy az I. kerület árvízvédelme a kerület teljes szakaszán eléri a MÁ$Z szintjét, azonban
a biztonsági MÁSZ + 1,3 m szintnek csak a kerület déli szakaszán felel meg mindössze 95 méteren.
A magassághiány a MÁSZ + 1,3 m szinthez képest 0-90 cm, jellemzően 75 cm.
*

Az 1.11 Közművesítés fejezethez mellékelt 152. ábra: 1. kerület vlzeildtása-t javasolt kiegészíteni a
kerület

déli

részét érintő

hidrogeológiai

A

védőterület és

hidrogeológiai

B

védőterület

megjelenítésével, illetve a kerület északi részét érintő, előzetesen meghatározott, a Lukács Császárfürdő termálkarszt hidrogeológiai B védőidomával.
*

Az 1.12./2 Felszíni és felszín alatti vizek fejezetben alkalmazott térkép nem az aktuális TSZT-re

Az 1.12/2, fejezetben
a térképlapot
aktualizáltuk a
hatályos TSZT-nek
megfelelően.

hivatkozik, ezért a szövegrészben történő hivatkozások (Országos vízminőség-védelmi övezet Szennyezések szempontjából érzékeny vízgyűjtőterület, Országos vízminőség-védelmi övezet - Nyílt
karsztos terület) nem megfelelőek.

H&lyzetelemzO és -értékelő munkarész:

Igen

Közművek
•

A 2,1710 Közmüvek és elektronikus hírközlés fejezetben a A főváros több kerületét érintő nagy
lakótelep építési-program elkerülte a II. kerületet, így a lakótelep építéséhez kapcsolódó nagy léptékű
közműfejlesztése is a 60-as, 70-es években elmaradt.'1 mondatban a kerület rosszul szerepel.

*

A 2.1710 Közművek és elektronikus hírközlés fejezetben a következő mondat több, apróbb
pontatlanságot tartalmaz: .A kerület területét érinti az Erzsébet híd lábánál üzemelő hévlzforrások
belső, külső védőterülete és a hidrogeológiai „A" és „B" övezete, továbbá a kerület egyes részeit az
országos felszín alatti vízminőség védelmi övezet területe, valamint.........."Az 1. kerületet az 1.11
Közművesítés fejezethez mellékelt 152. ábra: 1. kerület vízellátás lapon szereplő előzetesen
meghatározott védőidom és védőterület érinti, továbbá érinti a kerület déli részét hidrogeológiai A
védőterület és hidrogeológiai B védőterület, valamint a kerület északi részét érinti, előzetesen
meghatározott, a Lukács - Császárfürdő termálkarszt hidrogeológiai B védőidom. A kerület egyes
részeit érinti a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról
szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 4. melléklete szerinti vízminőség-védelmi terület övezete.
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A víziközművek,
felszíni és felszín alatti
vizek, valamint az
árvízvédelem
fejezetet
kiegészítettük.

Igen

A II. kerület elírást I.
kerületre
módosítottuk a 2.1/10
Közművek és
elektronikus hírközlés
fejezetben.
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Egyéb
•

A 16. oldalon „Budapest 2030 Hosszú távú fejlesztési koncepció" megnevezés javítása szükséges:

Igen

Igen

Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési koncepció
•

A 129. oldalon a kerület teljes területére 340,8 ha-ként hivatkozik a dokumentum azonban a 127.

•

A 169. odalon található táblázatban a 19 funkcióból 18 került felsorolásra, kimaradt a „parkoló”

•

A 178. odalon egy évszám javítása „1868 és 1670 között" javítása javasolt (1870),

•

A 197. odalon a felsorolás első elemében a „...Futás rendszerrel..." javítása szükséges Futár

oldalon 340,1 ha-t említ. Indokolt a terület nagyságának pontosítása.

Valamennyi jelzett
elírást pontosítottunk,
javítottunk.

rendszerre.

Településfejlesztési Koncepció
Örökségvédelem
•

A

dokumentumban

alul

hangsúlyozott a

Fővárosi

Önkormányzattal

szükséges

szarosabb

Igen

Igen

Horizontális
cél célként
(H4)
beemeltük az
értékvédelmi
szempontok
érvényesítés
ét, ami mint
alapelv
végigvonul
valamennyi
fejlesztési cél
megvalósítás
a során.

Igen

Igen

A FATÁR
applikációba
integrálást
mint célt,
töröltük.

Igen

Igen

A
közművekre
vonatkozó
pontatlanság
ok
korrigáltuk.

Igen

Igen

A 7. és 8.
oldal
pontatlanság
ait
korrigáltuk.

együttműködés fontossága az épített környezet értékeinek, kiemelten a tetőtáj és a Duna-part
arculatának megőrzése terén.

Zöldfelületi rendszer, környezet- és természetvédelem
•

Az R10: Kerületi zöldfelületi rendszer fejlesztése című cél első konkrét, középtávú projektje szerint
célszerű a kerület zöld kataszterét a FATÁR applikációba integrálni. Ez a projekt azonban már a
közelmúltban megvalósult, az I. kerületi zöldkataszter megjelenik a FATÁR applikációban.

Közmüvek
•

Az 1.1710 Közmüvek és elektronikus hírközlés fejezetben a következő mondat több, apróbb
pontatlanságút tartalmaz: „A kerület területét érinti az Erzsébet hid lábánál üzemelő hévízforrások
belső, külső védőterülete és a hidrogeológiai .A” és „B" övezete, továbbá a kerület egyes részeit az
országos felszín alatti vízminőség védelmi övezet területe, valamint...........' Az I. kerületet érinti még
a kerület déli részén hidrogeológiai A védőterület és hidrogeológiai B védőterület, valamint a kerület
északi részét érinti, előzetesen meghatározott, a Lukács - Császárfürdő termálkarszt hidrogeológiai B
védőidom. A kerület egyes részeit érinti a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának
kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019, (VI. 14.) MvM rendelet 4. melléklete szerinti vízminőség
védelmi terület övezete.

Egyéb
•

A 7. oldalon „a korábbinál sokkalJelentősebb mértékben szintre emelkedett az energiahatékonyság ."
mondatrészben a .szintre" kifejezés törlése javasolt.

•

Szintén a 7. oldalon „az országban bevezetett virusjérvény miatt vészhelyzet és rendkívüli jogrend a
korábbinál

nagyobb

mértékű

adóelvonást

eredményezett

a

helyi

önkormányzatoktól..

mondatrészben a szórend javítása javasolt. (Helyesen; „Az országban a vírusjárvány miatt
bevezetett...1')
•

A 8 oldalon „Budapest 2030 Integrált Településfejlesztési Stratégia" elmének javítása szükséges Otthon Budapesten - Integrált Településfejlesztési Stratégia 2027 címre.

Integrált Településfejlesztési Stratégia
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A dokumentum javítása, pontosítása javasolt az alábbiak tekintetében:
•

A 9. „a korábbinál sokkal jelentősebb mértékben szintre emelkedett az energiahatékonyság...’

Igen

Igen

mondatrészben a szintre kifejezés törlése javasolt.
•

Szintén a 9. oldalon „az országban bevezetett vírusjárvány miatt vészhelyzet és rendkívüli jogrend a
korábbinál

nagyobb

mértékű

adóelvonást

eredményezett

a

helyi

Önkormányzatoktól. "

mondatrészben a szórend javítása javasolt (Helyesen; „Az országban a vírusjárvány miatt
bevezetett...")
«

A 10. oldalon Budapest 2030 Integrált Településfejlesztési Stratégia megnevezését kérjük helyesen

•

A 28. oldalon az R4 Lakhatási feltételek javítása című fejezetben a törvényi hivatkozás és a rá

szerepeltetni: Otthon Budapesten - Integrált Településfejlesztési Stratégia 2027 címen.

vonatkozó megfogalmazás pontosítása javasolt az alábbiak szerint.
•

Azon megfogalmazás, mi szerint a 1993. évi LXXVIII. tv. módosító javaslatának elfogadása
következtében a „lakásokat el kell adnia az önkormányzatnak’ nem helytálló. A jogszabály szerint:
„45. § * (1) Ha e rendelkezés hatálybalépését követően világörökségi helyszínen és védőövezetében
az önkormányzati, valamint az állami tulajdonú lakásra a 2020. december 31. napján hatályban lévő
határozatlan idejű bérletijogviszony időtartama eléri az öt évet, abban az esetben a lakásra vételijog
illeti meg a f2J bekezdésben megjelölt magánszemélyeket,...” Továbbá: 50 § (2) Annak a bérlőnek
a lakását, aki nem él az e törvényben biztosított vételi jogával, amennyiben az érintett lakásingatlanra
vonatkozó bérleti jogviszonya korábban nem szűnik meg, élete végéig csak a bérlő írásbeli
hozzájárulásával lehet elidegeníteni.
A bérlőket nem feltétlenül kedvezményes vételár illeti meg a jogszabály szerint: „3) A vételi joggal
érintett lakás vételára a forgalmi érték
a) 100 százaléka, amennyiben a vételijog szempontjából alapul vett bérletijogviszony időtartama az
egyoidalú nyilatkozat közlésének időpontjában 5 év és 25 év közötti;
b) 15 százaléka, amennyiben a vételijog szempontjából alapul vett bérleti jogviszony időtartama az
egyoldalú nyilatkozat közlésének időpontjában eléri vagy meghaladja a 25 évet. ”
A

fenti jogszabály

alkalmazásával

bekövetkező

bérlakásállomány

csökkenési

mérséklő

önkormányzati bérlakás vásárlás mellett jó megoldás lehet, magántulajdonú bérbe adandó lakások
bevonása az önkormányzati bédakás állományba lakásügynökségen keresztül, amennyiben a
tulajdonos vállalja, hogy piaci ár alatt kerül kiadásra a lakása, a kockázatokat pedig az ügynökség
viseli. A tervezett bérlakásépítési program esetén javasolt tekintettel lenni arra, hogy az adott területen
mind szociális helyzet, mind korösszetétel alapján vegyes legyen a lakosság összetétele, ezzel
biztosítva az adott területrész társadalmi fenntarthatóságát.
•

A 31. oldalon található táblázat AT1,17. sor harmadik oszlopában ^Kiemelt állami beruházás keretében
a Pénzügyminisztérium számára új épület építése" - mondatrész javítása javasolt, az „új épület
építése" helyett a meglévő épület átalakítása és az új épületrész építése szövegrész alkalmazásával.

•

Szintén a 31. oldalon található táblázat AT1,18. sorában nem szerepel adat.

•

A 33. oldalon található táblázat AT2.3. sorában a BKV javítása szükséges BKK-ra (Budapesti

•

Szintén a 33. oldalon található táblázat AT2.5. sorában javítandó a következő rész: „A rakparti és F6

«

Az 54. oldalon szereplő „Budapest ITS 2027" cím javítása szükséges - Otthon Budapesten - Integrált

Közlekedési Központ).

utcai közlekedési folyosó hatását mérséklése.

Településfejlesztési Stratégia 2027 címre.

2.

Budapest II. Kerületi
Polgármesteri Hivatal
Épített Környezetért
Felelős Igazgatóság
Településrendezési
Osztály
Településfejlesztési Koncepció

1.

A megfogalmazott komplex
jövőkép eléréséhez
rögzített 3 átfogó cél
megvalósulását a jól
körülírt 13 db részcél segíti.

Nem

Igen

Integrált Településfejlesztési Stratégia

1.

A Vízivárost érintő
kerületrészi célokkal és a
Duna part akcióterületen
tervezett fejlesztésekkel
egyetértünk, azonban a VI.3
Településközi koordináció
mechanizmusai,
együttműködési javaslatok
fejezetben felsorolt, a
megvalósítást szolgáló
beavatkozásokhoz
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javítottunk.
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kapcsolódó
együttműködésben rész
kívánunk venni.
2.

Budapest Főváros XI.
Kerület Újbuda
Önkormányzata

A tervezetekkel
kapcsolatban észrevételt,
javaslatot nem tesz.

Nem

Igen

Polgármester
3.

Budapest
Főváros XII.
Kerület
Önkormányzata

Nem érkezett vélemény

Civil szervezetek észrevételei
1.

A Naphegyért Csoport

Az új Integrált
Településfejlesztési
Stratégia 35. oldalán
2021-2022 között

Igen

Igen

A buszparkolóval
kapcsolatos célok
törlésre kerültek a

várhatóan
megvalósítandó
projektként szerepel a
Mészáros utcai
buszparkoló, a Várig

stratégiából.

közlekedő elektromos
kisbuszokkal
egyetemben. Az érintett
lakosság részéről csak a
beruházás végleges
leállítását tartjuk
elfogadhatónak,
ezért annak a megújított
Integrált
Településfejlesztési
Stratégiában és a
kapcsolódó
dokumentumokban való
szerepeltetése
számunkra nem
elfogadható, hiszen a
Mészáros utcai
terminál ki kell kerüljön
a kerület terveinek
sorából.

Településfejlesztési Koncepció
A TK. 32. oldalán
szereplő mondatot: "A
nagy
befogadóképességű
turistabuszok
Várnegyedben történő
közlekedtetése hosszú
távon nem
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Igen

Igen

A mondat, illetve a
buszparkolóra való
utalások törlésre
kerültek a
koncepcióból.
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támogatható. A Déli
Pályaudvar felújítandó
területe hordozza a
legnagyobb potenciált
ebből a szempontból."
kérjük szíveskedjenek a
TK 32. oldaláról és a
dokumentumból törölni.
Továbbá a TK. 33. oldal
3. és 7. pontjai szintén
tartalmaznak a
turistabuszok
parkoltatására
vonatkozó, homályos és

Igen

Igen

A buszparkolóra való
utalások törlésre
kerültek a
koncepcióból.

általánosító
megjegyzéseket,
amelyek aggályosak,
mivel semmilyen
konkrét,
véleményezhető
információt nem
fogalmaznak meg, így
magukban hordozzák
annak veszélyét, hogy
szubszidiárius
rendelkezésként a
jövőben
hivatkozási alapot
teremthetnek a Déli
pályaudvar területének
turistabusz parkolóvá
alakítására.

Integrált Településfejlesztési Stratégia
42. oldal

Igen

A H3. Idegenforgalmi
fejlesztések, a fejlesztési
akció keretén belül
tervezett projektek
táblázatban szereplő
H3.5 turistabuszok útvonal
tervezése, parkolása
elnevezésű új projekt
megnevezése és rövid
leírása nem
értelmezhető
ilyen tág és túlzóan
általánosító
megfogalmazásban.
Továbbá egyedüli
együttműködő
partnerként a Főváros
került
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Igen

A stratégia H3.5-ös
célját kiegészítettük
a lakosság és civil
szereplők
partnerként történő
szerepeltetésével. A
buszparkoló
elhelyezése célként
nincs megjelölve,
helyszín nincs
kijelölve a
koncepcióban, ehhez
illeszkedik a stratégia
is.

BUDAPEST

FŐVÁROS

ÖNKORMÁNYZAT

I.

ÚJ

KERÜLET

BUDAVÁRI

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
STRATÉGIÁJA

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.
TERVIRATOK

nevesítésre, kizárva
ezzel a lakosságot és a
többi érintett ágazati
szereplőt. Szükségesnek
tartom a projekt rövid
leírásában szerepeltetni
a Déli pályaudvar
területének, mint
lehetséges helyszínek a
kizárását, megfelelve
ezzel a
TK. 38. oldal R12.
pontjában leírtaknak.
Az ITS 75. oldalán
szereplő H3.5
fejlesztéssel
kapcsolatban a fenti
észrevételemet
ugyanígy fenntartom.

Megalapozó Vizsgálat
Javaslom és kérem, a 93.
oldal második
bekezdésben szereplő, a "Mészáros utcán
buszterminál kerül
kialakításra.

Igen

Ez a jelenleg
használaton kívül lévő
vágányok helyére
kerülne. "-, két mondat
törlését, tekintettel a
TK. 38. oldal R12.
pontjára.
260-261. oldalon, a Déli
pályaudvar területével
kapcsolatos elképzelés
műszaki leírásában
szintén szerepel a sínek
lefedésével kialakításra
kerülő turistabusz
parkoló létrehozása, ezt
kérem töröljék, mivel
ellentmond a TK. 38.
oldal
R12. pontjában
leírtaknak.

Lakossági észrevételek
1.

Nagy Krisztina
Településfejlesztési Koncepció
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Igen

A

Mészáros

utcai

buszterminálra
vonatkozó mondatokat
töröltük.
A Déli Pályaudvar
területével kapcsolatos
elképzeléseket
töröltük.

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.

BUDAPEST

FŐVÁROS

I.

KERÜLET

BUDAVÁRI

ÖNKORMÁNYZAT ÚJ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
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ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

38. oldal R.12.

Igen

Igen

A 2022. július 26-i
frissítés, módosítás
naphegyi lakosként
megnyugtató változást
jelent, azonban
felhívnám a

A mondat, illetve a
buszparkolóra való
utalások törlésre
kerültek a
koncepcióból.

figyelmét, hogy a TK. 32.
oldalán szereplő mondat
- miszerint a
turistabuszok
elhelyezésére a Déli
pályaudvar
területet hordozza a
legnagyobb potenciált -,
ennek teljes mértékben
ellentmond. Kérem, ezt
a mondatot ezért
szíveskedjenek a TK 32.
oldalról törölni.
Továbbá a TK. 33. oldal
3. és 7. pontjai szintén
tartalmaznak a
turistabuszok
parkoltatására
vonatkozó, homályos és

Igen

Igen

A buszparkolóra való
utalások törlésre
kerültek a
koncepcióból.

általánosító
megjegyzéseket,
amelyek aggályosak,
mivel semmilyen
konkrét,
véleményezhető
információt nem
fogalmaznak meg, így
magukban hordozzák
annak veszélyét, hogy
szubszidiárius
rendelkezésként a
jövőben
hivatkozási alapot
teremthetnek a Déli
pályaudvar területének
turistabusz parkolóvá
alakítására.

Integrált Településfejlesztési Stratégia
42. oldal

Igen

A H3. Idegenforgalmi
fejlesztések, a fejlesztési
akció keretén belül
tervezett projektek
táblázatban szereplő
H3.5 turistabuszok útvonal
tervezése, parkolása
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Igen

A stratégia H3.5-ös
célját kiegészítettük
a lakosság és civil
szereplők
partnerként történő
szerepeltetésével. A
buszparkoló
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elnevezésű új projekt
megnevezése és rövid
leírása nem
értelmezhető

elhelyezése célként

ilyen tág és túlzóan
általánosító
megfogalmazásban.
Továbbá egyedüli
együttműködő
partnerként a Főváros
került

kijelölve a

nincs megjelölve,
helyszín nincs

koncepcióban, ehhez
illeszkedik a stratégia
is.

nevesítésre, kizárva
ezzel a lakosságot és a
többi érintett ágazati
szereplőt. Szükségesnek
tartom a projekt rövid
leírásában szerepeltetni
a Déli pályaudvar
területének, mint
lehetséges helyszínek a
kizárását, megfelelve
ezzel a
TK. 38. oldal R12.
pontjában leírtaknak.
Az ITS 75. oldalán
szereplő H3.5
fejlesztéssel
kapcsolatban a fenti
észrevételemet
ugyanígy fenntartom.

Megalapozó Vizsgálat
Javaslom és kérem, a 93.
oldal második
bekezdésben szereplő, a "Mészáros utcán
buszterminál kerül
kialakításra.
Ez a jelenleg
használaton kívül lévő
vágányok helyére
kerülne. "-, két mondat
törlését, tekintettel a
TK. 38. oldal R12.
pontjára.
260-261. oldalon, a Déli
pályaudvar területével
kapcsolatos elképzelés
műszaki leírásában
szintén szerepel a sínek
lefedésével kialakításra
kerülő turistabusz
parkoló létrehozása, ezt
kérem töröljék, mivel
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Igen

Igen

A

Mészáros

utcai

buszterminálra
vonatkozó mondatokat
töröltük.
A Déli Pályaudvar
területével kapcsolatos
elképzeléseket
töröltük.

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.

BUDAPEST

FŐVÁROS

I.

KERÜLET

BUDAVÁRI

ÖNKORMÁNYZAT ÚJ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

TERVIRATOK

ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

ellentmond a TK. 38.
oldal
R12. pontjában
leírtaknak.

2.

3.

Havas Katalin Linda

Érthetetlen, hogy az
elfogadandó
dokumentumban
szerepel a Mészáros
utcai buszpályaudvar
terve. Kérem, hogy a
kerület jövőjét
meghatározó döntések
új keretrendszerének
kialakításakor ne
hagyják figyelmen kívül
az álláspontomat és a
tervezetből töröljék a
„MÁV-tól bérelt
területen buszparkoló
kialakítása és
elektromos kisbuszos
szállítás a Várig" című
elemet.

Igen

Igen

A buszparkolóval
kapcsolatos célok
törlésre kerültek a
stratégiából.

Gerencsér András
Településfejlesztési Koncepció (TK) tervezet
A TK. 32. oldalán
szereplő mondatot: "A
nagy
befogadóképességű
turistabuszok
Várnegyedben történő
közlekedtetése hosszú
távon nem
támogatható. A Déli
Pályaudvar felújítandó
területe hordozza a
legnagyobb potenciált
ebből a szempontból."
kérjük szíveskedjenek a
TK 32. oldaláról és a
dokumentumból törölni.

Igen

Továbbá a TK. 33.
oldalán szereplő 3. és 7.
felsorolt pontjai szintén
tartalmaznak a
turistabuszok
parkoltatására
vonatkozó irányokat,
amelyek lehetőséget
adnak a továbbiakban a
Mészáros utcai
buszparkoló
kialakításhoz, így kérjük
azt rögzíteni, hogy a
Mészáros utcai

Igen
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Igen

A mondat, illetve a
buszparkolóra való
utalások törlésre
kerültek a
koncepcióból.

Igen

A buszparkolóra való
utalások törlésre
kerültek a
koncepcióból.
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kiszemelt területen nem
hozhatnak létre
buszparkolót.

Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) tervezet
42. oldal

Igen

Igen

A H3. Idegenforgalmi
fejlesztések, a fejlesztési
akció keretén belül
tervezett projektek
táblázatban szereplő
H3.5 - turistabuszok
útvonal tervezése,
parkolása elnevezésű új
projekt megnevezése
szintén magában
hordozza a buszparkoló
kialakításának
lehetőségét, kérjük
rögzíteni, hogy a
Mészáros utcai
kiszemelt területen nem
hozhatnak létre
buszparkolót.

A stratégia H3.5-ös
célját kiegészítettük
a lakosság és civil
szereplők
partnerként történő
szerepeltetésével. A
buszparkoló
elhelyezése célként
nincs megjelölve,
helyszín nincs
kijelölve a
koncepcióban, ehhez
illeszkedik a stratégia
is.

Megalapozó Vizsgálat
Tisztelettel kérjük a 93.
oldalon szereplő, - a
"Mészáros utcán
buszterminál kerül
kialakításra. Ez a jelenleg
használaton kívül lévő
vágányok helyére
kerülne. "-, szakasz
törlését, különös
tekintettel a TK. 38.
oldal R12. pontjára.

Igen

260-261. oldalon, a Déli
pályaudvar területével
kapcsolatos részben az
alábbi szerepel: " A
fejlesztési elképzelések
között több terv is
szerepel, így például Déli
pályaudvar forgalmának
jelentős
visszaszorításával vagy a
sínek lefedésével
újraértelmeznék a
terület funkcióit. A
fejlesztések
eredményeképpen
felszabaduló területek
alternatívát kínálhatnak
idegenforgalomhoz

Igen

21

Igen

A

Mészáros

utcai

buszterminálra
vonatkozó mondatokat
töröltük.

Igen

A

Déli

Pályaudvar

területével kapcsolatos
elképzeléseket
töröltük.
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kapcsolódó
buszparkolásra,
valamint kerületen
átmenő forgalom
csillapítására is
megoldást nyújthat." kérjük a szakasz
törlését, különös
tekintettel a TK. 38.
oldal R12. pontjára.

4.

Kappéter Anna
Településfejlesztési Koncepció
A TK. 32. oldalán
szereplő mondatot: "A
nagy
befogadóképességű
turistabuszok
Várnegyedben történő
közlekedtetése hosszú
távon nem
támogatható. A Déli
Pályaudvar felújítandó
területe hordozza a
legnagyobb potenciált
ebből a szempontból."
kérjük szíveskedjenek a
TK 32. oldaláról és a
dokumentumból törölni.

Igen

Továbbá a TK. 33.
oldalán szereplő 3. és 7.
felsorolt pontjai szintén
tartalmaznak a
turistabuszok
parkoltatására
vonatkozó irányokat,
amelyek lehetőséget
adnak a továbbiakban a
Mészáros utcai
buszparkoló
kialakításhoz, így kérjük
azt rögzíteni, hogy a
Mészáros utcai
kiszemelt területen nem
hozhatnak létre
buszparkolót.

Igen

Igen

A mondat, illetve a
buszparkolóra való
utalások törlésre
kerültek a
koncepcióból.

Igen

A buszparkolóra való
utalások törlésre
kerültek a
koncepcióból.

Integrált Településfejlesztési Stratégia
42. oldal

Igen

A H3. Idegenforgalmi
fejlesztések, a fejlesztési
akció keretén belül
tervezett projektek
táblázatban szereplő
H3.5 - turistabuszok
útvonal tervezése,
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Igen

A stratégia H3.5-ös
célját kiegészítettük
a lakosság és civil
szereplők
partnerként történő
szerepeltetésével. A
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parkolása elnevezésű új
projekt megnevezése
szintén magában
hordozza a buszparkoló
kialakításának
lehetőségét, kérjük
rögzíteni, hogy a
Mészáros utcai
kiszemelt területen nem
hozhatnak létre
buszparkolót.

buszparkoló
elhelyezése célként
nincs megjelölve,
helyszín nincs
kijelölve a
koncepcióban, ehhez
illeszkedik a stratégia
is.

Megalapozó Vizsgálat
Tisztelettel kérjük a 93.
oldalon szereplő, - a
"Mészáros utcán
buszterminál kerül
kialakításra. Ez a jelenleg
használaton kívül lévő
vágányok helyére
kerülne. "-, szakasz
törlését, különös
tekintettel a TK. 38.
oldal R12. pontjára.

Igen

260-261. oldalon, a Déli
pályaudvar területével
kapcsolatos részben az
alábbi szerepel: " A
fejlesztési elképzelések
között több terv is
szerepel, így például Déli
pályaudvar forgalmának
jelentős
visszaszorításával vagy a
sínek lefedésével
újraértelmeznék a
terület funkcióit. A
fejlesztések
eredményeképpen
felszabaduló területek
alternatívát kínálhatnak
idegenforgalomhoz
kapcsolódó
buszparkolásra,
valamint kerületen
átmenő forgalom
csillapítására is
megoldást nyújthat." kérjük a szakasz
törlését, különös
tekintettel a TK. 38.
oldal R12. pontjára.

Igen
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Igen

A Mészáros utcai
buszterminálra
vonatkozó mondatokat
töröltük.

Igen

A Déli Pályaudvar
területével kapcsolatos
elképzeléseket
töröltük.
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Mellékletek
1.1 PMKH Állami Főépítész

S^JDAFEST FŐVÁROS
KORM a N Y HIVAIAIA

ÁLLAMI fÖÉPÍTÉSZ

Váradiné NasziJyi Márta
pciígamvest&r
részére
Budapest Főváros I. kerület
Budavári Önkormányzat
1014 Budapest Kapisztrán tér 1.
Iktatószám:
Ügyintéző:
Telefonszám:
E-mail:
Tirgy:
Hív. szám:

BP/1071/00467-2/2022
Iványi Gyöngyvér
06-1 MÖ5 6945
iyartvi.gvonflwef@ bfkh.gov hu
Budapest Főváros I. kerület új Településfej
lesztési Koncepciója véleményezése
BDV/14334-UB022

Ez a levéf kizárólag e/etóronrkusan kerül megküldésre!

Tisztelt Polgármester Asszony!
Köszönettel vettem a Budapest Főváros I. kerület Budavár Önkormányzatának Településfejlesz
tési Koncepciójával (a továbbiakban: TFK) kapcsolatos megkeresését. A településfejlesztési koncep
cióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XJ.08.) Komv rendelet (a továbbiak
ban: Trk.) 30.§ (9) bekezdés szerint az alábbi szakmai véleményt adom.
A kerületi TFK a 767/2013. (ÍV.24.) Fóv. Kgy határozattal jóváhagyott Budapest 2030. Hosszú távú Vá
rosfejlesztési Koncepciójára figyelemmel készült
A Trk. 3/A.§ (3) bekezdés alapján új Megalapozó vizsgálat nem készült azonban a főépítészi fel
jegyzés csak a párhuzamosan készülő új Kerületi Építési Szabályzat készítése kapcsán szól a
korábbi, 2019. évi megalapozó vizsgálati dokumentáció felhasználhatóságáról. Ugyanígy Alátá
masztó munkarész sem készült csak a párhuzamosan készülő új Kerületi Építési Szabályzathoz.
A TFK tervezettel kapcsolatos észrevételeim:
1. A megküldött anyagból nem derül ki. hogy milyen időtávra készül, kérem ezt pótolni. (10-15-20
év?)
2. Az Előzmények c. fejezetben megemlítésre kerül, hogy a 2015. évben elfogadott Településfej
lesztési Koncepció céljai közül számos megvalósult vagy módosításra, felülvizsgálatra szorul.
Kérem ezeket bemutatni, iletve az új TFK-ban meghatározott átfogó és részcélok esetén utalja
nak rá. ha valamelyik cél folyamatos vagy ha teljesen új.

Anani FOéptószl kpda
1DS6. Budapest vad ll 62-64. in. em. 301Postacím: 1364 Budapest. Pf.: 234 -TeeTon: +36 (i > 4356945
E-mail: ivanyi qvooqyverflitKlcfí oov hu - Kortao: ívom *orrarnhyara nu KRiD 422374156
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3 A III. Gazoazsgi fenniarthaidzág c. részüen 3 ^CÜS-ÍC D6-es píniügyi éa gjatí^sigi váiíig oko:ta tapaazialabokra hivatkozik a azcvtg. Javaaolofu a CQVID1 3 járviriy hatásait és tapasztaltait
is rr^geTil't^ni
4.

A partnerségi egyeztetés szatbáiyari kérent felülvizsgálni a telepéléstemek tana!maréi, ékeszitésének és efogadásának rer.djénói, valarinint egyES 'je-epúlésrendezési sajátos jogintézifényekró:
szóló 419/Síi2t. (VII 1 óé Konvi. rendeet (torvábbiakban: ú; R. i vonatkazá előírásai alapján.

£.

Az Egyuífrrtijköoes szofTKzédos keföletakkei éz lelapztésekUet c. fejezetnea javasolom felsoroln i
a szomszédcs kerületeket és a címhői kérem kivenni a települések szót, mive! az I. kerületnek
nincsen szomszédos települése, mivel ún. belső kerület.

f

AJI.1. Ateiepjlés átfogó fejlesztését szolgáló sélok meghatározása kapcsán megállapításra ke
nj; hogy a Jtelyl sajátoscágckbil köverlrezű céJrandozer reifeí: .mérJákien iileczkedik a kor
mányzás eéóétízéa&khez'. Az I kerületet 6 kormányrendelet alapján összesen 37 olyan omjekt
érint:, mely nemzetgazdasági szempontból kiemeh beruházás része. Ezekről és az céloknak
ezekhez való viszonyáról nem történik: errlités az új T^K-oan. Javasolom ezze; kegészíteni a
dokumentácié'

7.

A 11.3. fejezet bevezető részében szerepel egy láoiázatra való utalás mely a oélokat tana! máz
zá. azonban ez a táblázat 5 oldallal korábban van a dokumentációban. Kérem a szöveget öszszehangolm.

5

Az Rr< részcél kapcsán megemlítésre kerül a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenitésúkre vonatkozó egyes szabályokról szóló *353. évi LXX.V1II törvény várható módosítása.
Felhivorr szives fgye'mét, hogy a jogszabály módosítása 2321. november tS-ár hatályba lé
ped, kérem ennek megfelelően aktualizálni a hivatkozott tanalmab

6

A klímavédéern. a megújuló ene^giafomások felhasználása, az épú;eteh energianatékonyságának javítása tóbbször s szerepe1 a TFK-ban mind a települesfejlesztési elvek, mind részcélok
ehetségeE beavatkozásai között, azonban áliáspontüm szennt ezzel kaposclatban nincs kellően
kihangsúlyozva, hogy mindez csak az értékvédeim szempontok figyelembevétele melett lehet
séges. Mindössze az t.t./fü Közünűvek és elektrianikus inirközies c. fejezel egy mondata 'Jlal rá.
Kérem ezzel kapcsolatban a hangsúlyok átgondolását.

10. Javasolom hogy azok a részoéick. ahol n&leváns. térképen is legyenek ..elölve.
11. Javasolom hogy a kerületreszek a TFK tején térképen legyenek bemutatva, mivel több részcél
is hivatkozik rájuk
12. Az R8 részcél a kerület adobságah. kiaknázó turisztikai fejlesztésekről szól. Álláspontom szennt
a lakások szétaprózódása és a tetőtér-beépítések támogatása nincs közvetlen összefüggésben
ezzel a cé!la;. Ezek azR4 részcél elveivel vannak összhangban, ezért javasolom csak űtt meg
érni item.
13. Az R7 részcél a Fenntartható közlekeaésfeilesztésről szól. Javasolom átgondolni a parkolóháztmelygarázs éptés lehetőségét a lakosok meglévő autóinak utcáról történő elterelésére.
Lgyanitt a ehetséges beavatkozások között több pont közölt is átfedés van kérem átnézni.
14. Az R1-3 és R13 részcélok eseten „Konkrét, középtávú projektek" ;s ismertetésre kerülnek. Felhí
vom szíves figyelmét, hogy a TFK hosszútávra szói iTrk 5.§ 11 j bekezdés;,, míg a középtávú cé
lokat az Integráh Településfejlesztési Stratégia tara:mazza ÍS.§ (íj bekezaésl. Kérem a közép
távú prgiekleket vegyék ki a TFK-bc'.
16. A "4. pontban 'bgla taktol iüggetenül jelzem., hogy az R13 részcél középtávú projektéi kapcsán
utalás történik a SI-=-ne. azonban nem egyéneimú. hegy ez melyik szervezetet takarja 1 esetleg
csak. eltrás-e: volt Budapesti Fejlesztési Központ vagy Budapesti Közlekedési Központi.
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Oldal: 3; 3
1í. Javaso-lnm az 1 I j'3. A települáa hurrán infrastnjk’iirája c. fe.&z^tal a lakioacfc Ezámával kiagéEzitan:, azzal párhuzamosan ezl az adatot az 1.1 j7 Zfildfelíále'J rendszer vizsgálata c. íejezerböl
tömipi vagy zz eg y fóré jutó zöldfél ét! aránnyal k'agéaziten'
17. 5zin:én az 1.1 J3^ Jejeie±en megamli:hető, hogy egyetem rmos a ketülerben. ha rttáraz általá
nos és kczépiskoák felsoroláEra karoltak.
18. A111.2. fejezet elején szereplő 1 ábra az1, kerület javasolt beavatkozási területek mutatja. Java
solom a beavatkozás, területeket a részcélokkal is azonosan kódolni.
19. AMi A Azörikségi estékek és védettség bemutatása c. fejezet 3. ábráját javasolom kiegészíteni
a fővárosi és a kerüled védett értékekkel.
20. Technika: észrevételek:

a. Kérem, a dokumentáció tagolásának átnézését, pl. a 11. oldalon a Jövőkép szövege egy
oldalra kerüljön, a fejezetcimek a hozzájuk tartozó fejezettel egy oldalon legyenek.
□. Az ábrák és térképek olvasható méretben kerüljenek teikesztesre a dokumentációba.
c. Kérem, hogy m nden olyan esetben, ahol a „Kapcsolódó kűtóó í&rvanyagoíc' döntéssel
elfogadásra kerültek, az első eml'tésükkor a határozat- vagy rerderetszám is legyen fel
tüntetve a könnyebb beazcnosíthatósá g éraekében.
d. .Az 51. odai üres, álláspontom szerint a .lapdobás' indokolatlan.
Az TFK elfogadásának Tilt. szerinti eljárási szabályai:

AS
(1) A bcaozLifávra szóló kcncepciót az önkormányzat a megafl^píráonóí szóló döntés m&'iéki'e'ekértr fo

gadja ef
30. §
(10) A polgarTT&cler a jóváhagyást tnegefizően rcrtreTieíi a kápvfselö-tedüiettei a teérkezerf véleményekef, az ef nem fogadott véíemenveket éo azok' indokcJiaáí, egyezíefés ecefén a jegyzőkönyvet, i'i'efve a

véjé.rrénjrek eiacy'án a .koncepctóba.n. a síre íégréÉsn Íeíf módbsifáooéar.
'11/ A konsepciór. a cfreégfar. éo ezev módosrfacar .'eg.koráJjcan az e#bgsoést köveié napfóf ke.í a-JkaP
mázni.
(12) Az elfogadctt koncepciót, a stratégiát éc ezek módooíáséf az önkomiányzaí rtoAnafy'án közzé kell
tenni
(13) A koncepció, a zfraíégia és ezek móo'osé3ia.nek elicgadácáról és hor^^psr vefs közzéféfeié/óf a
pclgamecier 5 napon ra főváros eseíéten 10 n^pon.l tejúf értesíésí küld az egyeztefécben részi verieknek és az a.'.'am; fóéprféczj'narétJiöréöen eljáró fovárcd és megye.1 komianyfirvafainak.'

Ké^em véleményem szives figyelembe vételét
Darum: az etelömnén* aj'ajréc szennt

TiE^:í:ittel:
Dr. Sára Botond

Kormánymegbízott megbízásából
Dátum:
,

2022J07.12.

Gyöngyvér íüöjh +02™'
Iványi Gyöngyvér
állami főépitész

Enól értesül:

1.) Cimzjett
2.| Budapest Főváros Kamványtivalala, Tönrényesseg: Fi- ügysieti Főosztály
3.) Irabiz
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0ÁJDAPE5T FŐVÁROS
Kormányhivatala

ÁLLAMI FŐÉ Fii
Vír-id né Naszály! MárVs

palgánn^ler
részére

Quüapest -ivs'he I. kerület

3_:avá'i Crkc'r’á-yzst
tOÍ4 Budapest, Kapsztráí'tér 1.
BF/1(]7lrtNU67-3d20í2
Iván/ Gyöfigyuér
06-1 /W5 6045
vary. gvzntivve'rSb'Tt-.ctij hu
Eudapest Főváros I kertlfl új integráh Tetpülésfe/esztéE' Stratégia vélen’ényezése
ECV.'14264-1.2022

kdatészáni:
Ügyintéző:

Tééftmszinn:
E-rrjil:

Táfgif:
HV. szint:
Ez a leiéi k.'zánilag eíeáfrDnjírusajt kenü rnegííL'iű'éare'

Tisztelt Pol^arnester Asszony!
Köszönettel vettem a Budapest F óváros I. kerület. Budavár Önkormányzatának Integrált Település Fej
lesztési Stratégiájával (a továbbiakban: ITS) kapcsoialos megkeresését A településfejlesztés kionoepcóré;, az Integrált telep uésfefesztési stratégiáról és a te-épülésrendezési eszközökről, valamint egyes telep ü.ésrencezesi sajátos jogrttezmenyekrol szelő 014i'20ti. iJílO'S.) Korm. rendelet (a tovatibiakbanr Trk.) 20.§ |3)
bekezdés szennt az alábbi szakmai véleményt adom.
A kezdet- Megrá-t Telepúlésfejfiesztés-St-alégá (továibiakban ITS) fi-Jvzsgálata a a23'2D14 (V1.30.; Fóv.
Kgy halárczatlai elfogadott Fövá'os ITS alaoján és a ksrü-et telepldrésfe. esztési konoepoióval rtovábbiakban
TFK) pártiíizamosan keriSt kidolgozásra, ill a TÖT.vSO’:3. (IV.Sé.fFöv. Kgy halározattai jóváhagyod Budapest
203Ü hosszú távú Városfejlesztési Konoepciójára fgyetetnmel készült.
ATrk. 2'A.^ |3) bekezdés alapján új Megalapozó vizsgálat nem készült, azonban a főépítészi feljegyzés
os3k a párhuzamosan készülő új Kerületi Építési Szabályzat készítése kapcsán szél a korábbi, 20tü.
évi megalapozó vizsgálati dokumentáció Felhasználhatóságáról.
Az TS tervezettel kapcsolatos észrevéteSeím:
1

Az ínregraá ieiepöJésfejVeszfésí arraíégás eíkészjféaértel; hátié rs c. fejezetben megemliíésre kerül
ísogy a 201 b. évben ehögadctt jníe^ált LFarosfejVeszfésJ ihraJé^ééan megfogaíhiazült tépések és ceJak élSetrjnfése és leiülvizsgámia kívánaáos'. Kérem ezeket ben-utalni, illerve az új TTS-ben megcati"■zcTt projektek esetén utaljanak ra, ha valamely k folyaTialDS, áthúzódó vagy ha tejesen új.

2

A 13. oldaion a partnerség egyeztetés szervezet ábrája látható, azokban eretek szerese az ITS ké
szítésében nincs bemutatva.

3.

A 16. oldalon a TFK célrercszerél tartalmazó ábra kerül bemutatásra. Fe hívem szíves figyelnél,
hogy a Temafkus és területi tészcélolc kódolása 151-513) nincs összhangban a TFK kódolásává-

Allsnl FDea teszi l.'oda

ISSE. Budaiéit, Vdö u. E2-E4.Kem. 3(11.; Posladlir:: 13E4 B jzasea, Pf.: 234-Tsteltvi: tH (IjaaESMS
E-nall: :v3rv1.avsfviy>efliab*H’.og..rvj- Hortar v..-^.kdn-aT-hva:z ,il K413: 42T3741E3
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Ké'trr. hog^ a [ííje£ colijne’Micióhj’ a
JeStelfiarii egyénelmü köveíhetÖEége érdeKében

ii-K

kóc-olisát a ka'Tiazzá'i a viszonyok és rrígf^-

4

A 2. és 3. tioázalc' avasc &n 'Elessen!, mert iVaEpontoTi szerűt 3 szévegher hy jcbóan illessned-ének.

5

Javasolom, hogy -az akc iterüfete"’ belüli pfoektek legyenek az akcióterületet Oem.jtaló térkipen a
{pojekl szimá'.'al .elölve.

S

Nagyon -sek pm^kTiél ac .etókeszrreíüeg íoka' oszlopom .n.a ' szerezel, an” gondofun: a .nincs
aíaf-ot eent. Tekintetei ara. hogy az O.-korniinytat cé: a ezeknek a projekteknek a megvalósulá
sa kenem Kiegészííen adatta. Anrennyben a proiekl n-egva osolasa az Űnkoimátyzadcl független
akkor a pno.ektgazdával vegyék '“el a kaocsolaíot adatszolgihatás érdekébe- ii. nemzetgazdaság
szerrscinlScl k eme-t ügyeli eseté- a Várkap tanysig Nonproft Zrt.-vel: Nem javasolom olya-r projekt
szerepe letésél az ITS-ben, ao1 az Önkormányzat számára nem nyorron kóvetketó, mivel a
menderisgozisa külónber; ezehetetenül

7.

Az e'Szo oontoan ‘oglaltakhoz fcasonlóan a Soft prpektek esetén a 13 orojeklto- összese- 2 tekinteléber: kenjlt meghatározásra íídikativ keretösszeg, a megvalósítás varhaló -deje valamint az előké
szítettség foka. Kérem az adatok kiegészítését, vagy a inojeklek esokkerbését.

S

Az 53. o'dalcn a Budapest 2ÍÍ3D hosszó Távú VárosfejÍBSztes Konoepzió átogc céljai-.ozrincsenek
az ITS STatégla. céljai hozzáendelve kérem a táblázatot kiegészíteni.

3

A V„é. klcnitcnng renzszer kla akitása a táblázarzan avasclom hogy a nemzetgazdasági szerroontól k érvéit beruházások esetén az Aoatfcr'ásnafc a p'Djekígazda és se az cnkonványzat legyemeg:éölwe. Ugyant javasolom hogy az épület- illetve la káafe újítással össze'üggo projektek eseté
gondolják át. hogy az alapterülel rve'éti a c arabszi ti is sze'epeljen nc liálcrkénL

1Ü Technika: észrevételként kérem, a dokumentáció 1agorisár-ak átnézését, pt láolázatűk fejléce r--:ig
egy ödalcn tegyen a tiozzá tartozó sorokkal, ahol a táb ázat több Odalas, ott minden oldalon egyefejléo a konryebo értelmezhetőség érdekeben.
Az T S e Ifogz dás á na k Trk. szeri n ti e já rás i szabá lyac

‘10/ A polgarmesrev a jóváítagyásí mege-Józóen wneráed a lirépvjseJó-íiezrzii'erteí a beérfrezeü viéíeiTiényekeí. az
eJ nen? íogaa'cóf vpJerji ényekeí és azok ína'cJrt?tójáf. egyeztetés esetéit a j'egyzóköpyvef. jfíelVe a vélemények
alapján a kondefi^ótan. a srrafégi'aóam ielr ntóű'cs.íasokar.
(1f: A Ironoeporor. a stratégiái és ezek módos kasai i'egki-éöbsn az eJfogeo'ásf ftöveró naptól' keíí aUraJmozní.
!12; Az eífpgaű'cíf fronoepcjóó a spatej'áí és ezek' otóússryésír az órtkcmiárt/zar hort.iap.íá.rt közzé ke.'J tenni
t'f 3i A konoepció. e sírafég.e és ezek módosj'íásának eJfcgaeésáróí és hsvtíapon való közzéíéíeférói1 a poigrármesfer í oaport fa íövános eseiéber) 10 napon! belöt értesítés; kőid az egyezreiésbeft nészí verteknek és az
áJUanjj fóépííéjzj ftarisköréijen aij'é.nó íjvánosí és níegyeikcnriáríjdiivataínak.'

Kénem véleményem szives ügyelembe vételét.
Dátum: az ele ktronikus a.'erras szerint

Tiszteletté-:
Dr. Sára Sotond
Korrvinymegtízotlmegb zásától

Gyöngyvér ipMQ
váryi gyöngyvér
állami föéoitész

-mól érésül:
1.jf Címzett
2.) Eodapest Főváros Karmirty- valala. Tönrényasségi Felügyeeti Főosztály

3.1 Irattá'

4
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1.2 BFKH Népegészségügyi Főosztály
Mrs it. SaiohlRszau-aKIDi-l;. IS:K:)?i

Budapest Fuvaros
Kormányhivatala
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Váradiné Naszályi Márta polgármester
részére
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Iktatószám:

B P/FNEF-TKl/40 B2-3.'2D22
B PfFNEF-TK1/40 82-4/2022

Ügyintéző:
Telefonszám:
E-mail:

Rácz Eszter

06(1)465-3866
kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
Településfejlesztési Koncepció. Integrált
Településfejlesztési Stratégia és Kerület)
Építési
Szabályzat
módosítása
—
véleményezés
BDV/14384-1/2022

Tárgy

Hiv. szám

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre!

Tisztelt Polgármester Asszony!

A tárgyi ügyben megküldött dokumentációt áttanulmányozva a népegészségügyi feladatkörében eifáró
Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) a tervezetet közegészségügyi
szempontból elfogadja.
A BFKH nyilvántartása szerint Budapest L kerület közigazgatási területén belül az alábbi
természetes gyógytényezők találhatóak:
Gyógyvizes kutak:

Kútkataszteri szám
OKK

Felhasználási mód

Engedélyszám:

B-6

K (fürdési célú) és B
{ivási célú)

KEF-7940-3/2013 (B)
BP/FNEF-TKl/02922-7/2018 (K)

B-5

K (fürdési célú) és B
(ivási célú)

B-4

K (fürdési célú) és B
(ivási célú)

86/GYF/2009 (K.)
KEF-20449-4/2014 <B.)
KEF-7944-4/2013 (B)
BP/FNEF-TKI/02921 -7/2018 (K)

KOzege azadgügyf Osztály 1.

1138 Budapest, váci üt 174. -1550 Bp.. Pf.: 2D3 - Telefon: +36 (1) 465-3666 - Fax: +36 (1) 465-3653
Htvatatt kapu <RID azonosító: 427D94953
E-mail: közegi@n?D.Dnm.govJiu - Honlap: vtav tomanynivataL rw

A
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2

^ác

i-orrií

BÜ-^OTH.'SCIÍ

K ífúnJísi célúi

A vizhszis-ok. a í-Ft'.'teíF vízbázisok, valamint az ivóvizeÍfiíiit-szofgáfó víziféíesiímények védeiméroJ

szóló 123iO?r. (VII. 16.| Korm. remíelet szerint a gyógyvizes. veuimin; az ásványvizes kutak
vé d óte ríj letét, vé dőido ni á la modes itás ok se rá n figyelem be kell ve nni.
A BFKH jeien véleménye! a településfejlesztés: koncepcióró!, ez ijiíegrái,.> reíepúfécfEjjezzíécr c(raíég:áról
éi a telep ú.'éoren dezéoi'eozközöknőí, vaíaminf egyeo te.épűjézrenűezéol oafétoo ycgnnfézményeknől szó' ü
314.'2D12 (Xl G0.) Korm. rendelet S. szimú mellék1 elében-: tovibbá e fiívéro-cí éc megyei
korménykivats',

vefemlní a járáci flovárosi kerületi') hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról,

továbbá az egészségügyi államigazgatas* szerv kijelöléséről szálé SSSrlülS. (XU 2.) Komn renűeret 3 §

■ 1 >befeezdeteben Fogiaíakra f gye^mmel j akitot'a ki
A BFK-H jelen iratot az eielíSTiniJti/s úgyrníézé; é; e tizal.’rji czoJg'éfíaiécíjk általános szabályairól szóló
2U15. évi CCXXII. törvény 5. 5 Í11 b ekezdésére lekinretlei elektrunlkue úton küldi meg.
A BFKH felhívja a figyelmet arra bogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatos '^Rani
(szervezetnév: BFKHNEZ5Z, KRiD azonosító kód 427D&4&5a).
Btídapeof, - dátum a digitális aláhac szerinl
üdvczlette.:
dr. Sára Botond
főispán megbízásából

dr. Somogyi Rozália
osztályvezető

Melléklés: -

Kapja:
T.
2.
3.

Buda pess I. kerület Budavár Önkormányzat - hivatali Kapu
Gsány Eva rr; ea sesz-2:'I: je'aygi no) — elektronikusan
Irattár

KAzegBBZs^gügyl Osztály 1.
113agulapesLVaoiúri7Z -lESDEp. FT. 2H - Telekor +36 ít; nES-3E56 - FiJC+36 M . teS-3E5i
rl vata-i tip-j kr^lD azonosItO: «7H49S3
E-rsall Hole; 1 ©HU.dUn.gov.Su - Ken ap.wf, kamaryr vata.bu
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1.3 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Nnmtl Path le"j£»i*i*b
154)9 Ciztergccn, Strizu begy

1515

Pl KO.

Dg^-félfofftiUbi. U2I teuib^eed, KfttiA nu.n 21
TVI 1/391-4ÍI0 Fm; 1/200-1168
E iroil: drapi^duiptliu wwm.durujpoly.hu
HivjIuI ifislilnrYc:

ffl&T

IMNPl, kHin

711HMIÍ.K

CHju.: DtNPL42ű2. 2022.
HIvjii.£ DDV.'1«M-1/2022
Tárjy; Budapcí^ 1. kcrtllci TK, US kCíizli6>c,
KFS7. és TKR rdblviagáUl

Kérjük, va/aizáhun ki\\ukr/+Zítn

uxrirüiszámunkrv á vjp’jirtéziínk’Vi'

Ü.íiil . l'iit-idi NU;ni

VáriHliné NmzAM M4n»
polgArii^ster
Budape«t I. kerMrt Rud«>4rí öuk(trraány£N(

P ü j SM? ^ E »
Tisztelt Polgármester Asszonyt
Biuijipcst, I. kerület Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának
kés/itésévd, v.iiiinnnl a Kerüled Építési Szabályzat és Településképi Rendelő felülvizsgálatával
kapcsolatosan táj- és természetvédelmi szempontból az alábbi véleményt adjuk:

A rdepűlestéjlcsztési Koncepció cs Integrált Településfejlesztési Stratégia tervo/jett tartalmával
kapcsolatban Igazgatóságunk nem kivan észrevételt tenni.

Kerületi Énltcsi Szabályzat
A természetvédelmi kijelölés alatt álló lenietek Igazgatóságunk adatszolgáltatásénak megfelelően
fdtünietcsre kerültek Ez alól kivételt képez az Alátámasztó munkarész 15. ábrája, ahol az ökológiai hálózat
övezetei nem megfddöcn szerepelnek., az ökológiai folyosó egy része is puffertciülétként szerepel, leéljük
ti

hibajtvMfiát.

Rlórejnutaiónak tartjuk, hogy a S/jibályo/ási Terven a barlangok felszíni védóóvezete feltűntetésre kerülL
Az Aláiüma\:ie) muntuirti\z barlangok fels?ini védfiövezetévd foglalkozó fejezciében tévesen szerepel, hogy
„A barlang védoóvczctén knimanyiondeletben meghatározott esetekben a természetvédelmi hutcwág
szakhatósági hozzájárulása szfikségesT Valójában a természet védelmétől szóló 59%. évi IMI törvény
(továbbiakban Tvt. j 38.A§, 39.§ és 48.^ szabályozza a Itatósági közreműködés eseteit és fajtáit a barlangok
esetében. Sajnálatosan a Kőim rendelt konkrét előírást nem tartalmaz.

A Zöldfelület-rendezési javaslat (Alátámasztó munkarész 34. ábra, valamint J-Z-i ten'iap) s zenni u védett
természeti terület nem tartozik a városképi jelentőségű megőrzendő zfitófelülethe Igazgatóságunk
véleménye szerint a védett terület a városképet meghatározó része a Duna, Rest és a Budai Vár felöl egyaránt,
megóvása nem csak természetvédelmi, hanem tájesztétikai szempontból is fontos, ezért javasoljuk ezt a
területet m városképi jelcmóségíi rncgőrzcitdA zöldfelületként jelölni
A űcHért-hcgy TT területet Zv|v'l4)l övezetbe sorolja a szabályozási tci\, alsói & hatályos KÉSZ 2%
beépítést enged, ezt 3%-ru kivonják növelni, miközben a zöldfelület aránya 75%**ól "CV/vra csökken Az
cpűlctnuigasságot szintén növelik, ami egy esetleges beépítés eseten jelentősebb tájképi hatást lóg okozni.
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A.?.nliüiiiastfiinunl^nis?. nemiMTslnKij!inacjyntfiíSKH(HírvKeti vülmjíítísoVm. Teklntiettíi
i. ;i;y:. ^
tórillnt ir;iútJ(:5 jílentüsígfl u'ddl; lí-miísiicíÉ Idiülct. tÖHtűsnat tartjut- hu/jv ^ nfivérjíjariurttsáii ml:íÖ!iliín;eii, :i Ur i-1? Isrmcsífli ertíksk ncjjurásu biítoiiH'it Jejíjin. essn kii]fk. hogy u
HU^ií-bíii sinBplif beqifeísi és ^úrJíéllllíti pariaiélírírk ne

hniillyrf.

A Z'-'pVl/Olfivfeíi vÉtkn [mní*3«i (sríl^^l íritUflí S'ILJvS, 5413/4 fc Í(í92'l hra-i hrUletiii loirtyufimali

és illomflwljí luslíWtéw tHJítíaMtvéífehiLi szffltqtoaiWl newi íb(SíIhflfíi el, kétjül

n jelenjen meg »

„íihiaJyoiüHhan. i/Jaién ti-.jiik, liu^> j j-dn^lt liái.-in véiJm ii.i^nkiiuin kinfjt. illcjjilKly, vendcgjátí
cpfbóén> csak a mejjlévi? bnrinlr IflilleKk fjényteT.'ételévsl legyaa clktlyczheíc. mivel eask új Lalii leli
igénytjevéldkJ Járd kn aliisViV nem cgycaleihelc cssee a icrillei iriméseeivédelm edjaival.
Kérisititket
ti-'liegút a

Tvl 11 í téüUKÜjé fl|.:i me ív imi'rinl JÍ.'dí

íűtíwhÍ

u i idea

: i 'i/v/rJini' íi'foíL;! cHmtiic-icli SvgniítarJtrftri

ft ■'■mc.sr-cví fel-ölet álktpot-i-’ Utffogúi) ikA ji,

'l- i'.anja Btrini Vtifon

tÉrthéttÉSi ítíriihitiitT tilos- tilyvft c^nklftfeí, épilfittfoy'i, nyfimvvirafus íútttitményt, h&i'm&aé.tl i'érei/ltTTj \vlgy
üzem/te Ih lyí-ztn, nmaly amtuk Jellegi'i At
wjaílynxlelíj kúrtultfic, r^jjv jrí ű tijtíipi qMéget
tneglttmljn.
'■ KÉW í* ü TKR oan larlilme? ebirásl u fcrvezidl ÜeLért-ke^H aiklt' kiüljikH!Í>:iill VttrtíillilíóáD
MeggbndbltttdónéV latijuk, hogy a Ixrvlháeás fdyonuilénjifc késben Inrtésörí n KÉS£ esetleges kiejfésíítése
milyen lebetBsígPktl arJhal FniiLnsnai mnjnk. bnyj- i Duna pen fill és a Eiiiila.- k'átíWi l.irl;n:ti. vÉtten
[errméií::! terillírtén én ^ \ 'ilágniéisé^ ítsvei képezki lertlleken csak i.ílhaN.i, :i nniveakilag sellkiégcs kheln
tegki.-cbh bcavDikoiásr jeientó pályn és Lllomisépúlc; VBlútnJhiifMii me^

A rcini ikfreveiéltk ligyvtiL'in'revcicle tselén Jjníjtatovnjsirii ii

miiUus;i4s» iU™ lej- és

líi iilrsírrivédflrui s?L'iii|i<Milliél kpftifté'J rtéflt írnnrl.

TcjLTRIésk.cr;i RjíidejH:
Igazgattógunk [énacgeija » településképi rendeltlbtín me^rtsgftlmsajll eJAirtwRet, liílllKiifs tekljiietliíl a
eédotl teeillel nAvéfiyéllonúuyífiút maijívíitátii is tz ftttdibús fai^k telepíiésétiek ttialrsifa vnnaüwó
fenjdjclLe/eaebjM
Ij’axenlüaé^unít n1ele!HÍ]ésképj Rei^étÁjóváhagyftáéllai tijv ím ttmbzrtvúdBfeni íHinpikirtpál kiragist

nem íme)

AűiníagjlJÍSimlia Cl telüJTÜÍÖJtriÜííííifl hu-.. , ;x-ivn)l ,.'7 folfgráll ú^ülúifilfosxtísl ilfiitéginníl éy u
mlejtítl^nni^zési eatítáíkrfil, vufamlnl tgjf.t ttbipptéstsnitlezéit sajátos jogfnlíinénjiekfűl .vedíiS
Í)4/2Q1L !.\~1. .ÍJ KIiJtítI. ■'

ál í !<L'fo-ilc>-.. taltmiiiu fi tH-nytai t'-iiJnimi év /gkJHtífeP’Aíeíarf hatöli^t év

igasg0ási Jéladatolutloiláíá acrvettijeHiíisífí^ szóiig 7I/20Í^ (Hl 3Ü./Kt>nn rvnilelet Í7. § tj) pattija
nLnpjnri adluk men

Builupüsi, 2022. íuígiü-itus 1
(^dvlkü ettek
Rifi Aflflris

i^íUSalé t

Ufllás£ Aulai ' ^

É

m

flllatínus iniiigiinilidyiirtís^f^'

Kjeták
I. CtrnwmLkrRTkiH krid ’bSWgm)
JL

l-MKEl - fTHF (KDVKrVT. knU: HÍL-3S11J)

írunár

!%

A

lX*.*,- Pri -uer-si- . F.^h*i ra»aBfa

UW g»iy IWdK -irt íjn:^: ■■ÉAj

r^aarM itr '-stiimrs
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1.4 Technológiai és Ipari Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály

TECHNnl.üGlAl líi l :\'\ki
MlNÍSZltRILM
Und^pcst I. ktriUcl Budai áti
Onkjonnányzat Váradiné Naszályi

Tárgyi

Pudapftsl i keiulci t'KH
telimen vezetés.

M árfa polAáritwsf
IMatószám: f IH F/l J5S4/1 űílíl,TnH
lliv.szám:
BDBV/14384-1/2022
L'gyintéző; Bacher Károly

Hipitiitifsi

Kiipií/írán Iit \
J.Q14

Teldiio:

+3öH 1) 4741-742

Ettlllt:

karoly.bachcr:fíiiTii. jiuv. hu

TiszlrH Pylpá rmríitrF .Asszony!
Budapest I kendet TRF. vclcmcnyczctés tártjában, az Todmolósiai cs Ipari Minisztenum Hajózási
Hatósági Főosztályához beérkezett BDBV.M4384.1/2022 számú megkeresésével kapcsolatban a
hajózási hatóság az. alábbi n\ ilatkozatot teszi
A

kitíletedési igazgatási feladatokkal tíssxfílggá hatósági lólaiiatokat ellátó szervek kijelöléséről sziiló

(Xn. 2 ) Komi rendelet X. .é (2) 20. pontja alapján a településfej lesztési koncepció, az
integrált telepulcsfeilcs.it esi strategin és a tdcpiilésrandczési eszközök vizű utal énntett település
esetében törtünő cg\ ültetés; eljárásaival kapcsolatos óévekben a közlekedésért felelős miniszter jár cl
3X2 201 fi

Tekintve, hogs Budapest I kerület közigazgntasi területe határos a Dunával, mini VI 'B osztályba sorolt
nemzetközi viziúttal, a folyó medrét- valamint az itt lebonyolódó hajóforgalmat érintő
településfejlesztési és településrendezési eljárásokban a hajózást hatóság a fenti jogszabályhely
értelmében hritaskorri:! rerrldkezik.
A megküldött \ elérném C/CM dokumentációból m-eállapilotiam. hogy a távlati fejlesztési elképzelések
közód szerepel a „4 vízi közlekedés lehetőségeinek /nhh kihasznt'tlásn (kikötők fejlesztése fővárost
úllatm feliidotokt íirv a hajózási létesítmények (pl. kikötök) létcsitcsc. felújítása, vagv korsaerüsítésc
esetén a kikötő, komp- és rév átkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény IctesitéséröL
használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 510/2017 (XII 20 I Korm rendelet
előírásainak, szükséges megfelelni Az engedélyezési eljárás lefolytatására Budapest Főváros
Kormányhivatalának Országos Közúti és Hajózási 1 latosági Főosztály a rendelkezik hatáskörrel
A rendelkezésemre bocsátott dokumentumok alapján megállapítottam, hogv a településrendezési
eszközök tervezett módosításának intézkedései a vi/.i közlekedéssel kapcsolatos érdekeket cs a vízi
közlekedés biztonsagát, továbbá a polgári célú hajózási létesítmények működését nem befolyásolják
hátrányosan a Dunán, ezért avval szemben a hajózási hatóság kifogást nem emel. a fentieken túl.
észrevételt néni khún leírni
A hajózási hatóság nv ilntkozaíát jelen levele utján teszi meg
Kérem nyilatkozatom szíves figyelembevételét
Budapest, 2o22. július ttő
Tiszid eltel
Frof Dr Palkovics László technológiáért cs iparért felelős mimszter nevében
nicgbiiáfaból

Bdlj ti
lőosztáiyvé;
Baeller Ki

szak mm tmiiií^

*13^ Buöapeít. VÓCl Ul

Postacím IDIi Hudaprsl. Fö utca 44-50. Telefon | *36 1 > 815 í>í4f!
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1.5 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály

HOMXDELM3 MEvEZTERIUM

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
m int k o aT." g- dg 1

id l

l

s ak ha t

q

sá

e

1055 Budasesfc. Balstoas tl 7-11. * Bostacuu: 1555 Budapest Pf.: 70.

Telefon: 06 (1) 474-16S0 • HM 215-12 • Fax: 06 (1) 4^4-1467 * HM 21-740
Hrraalá Kapu: HMHH (ÓID: 213SS7395), 5-n.ui.: hm 'nr'líJnngiR'.ba. wsb: '-r^- >in
Nyt szám: lO689-3/2022fe

v-m-nry hn
. .számíi példán\r

Hív. szám: BDVy 143 S41 .’2022

..Elektroiiilrii-iaji továbbítandó]”
Váradiné Nászáéi Marta
Butfopesí Főváros L kerület
Budavári Önkormányzat
polgármester
1014 Budapest
Kapisztian tér 1.

Tárgy:

Budapest Főváros I kerület - teljes kőztgazgatáss teiületere vonatkozó iri
Kerületi Epited Szabályzat készítése. 3 Településfejlesztési Konoepció és
az Istegrálí Településfejlesziéd Stratégia MüldzsgáLata - teljes eljárás,
véleményezési szakasz

Tisztelt Polgármester Asszony!
Megkeresésükre értesítem, hogy a vé!.eménsrezé3.'e medüiildött településrendezesi teivezett
módosításait megvizsgáltattam és azzal kapcsolatban tájékoztatóul, bogy az előzetes tajékoztatáscna
során adott 7253-2/202 LTl nyt. Eyiháurtartaa száarai ügjrdarabban leútakat továbbra is feamtartom.
A véleményezésié megküldött doktmientádó figyelembe veszi korábbi adatszolgáltatasomat és
tájékoztatásomat, ezért a tervezett módosiíások ellai kifogással nem élek.
Jelen állásfoglalást, mint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról es a településrendezési eszközökről valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XL 8.) Keim. rendelet 9. sz. meEékietéaék 20. pontjában megjelölt
államigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméró!: szóló 1997.
eta LXXV3H törvény 7. § (2) m)pontjára.
Tájékoztatom, Log}'j elen állásfoglalásom, nem helyettes ifi a 314*2012. (XE. 8.) Kőim rendelet
9. sz melléklet 14. b) pánijában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását
Állásfoglalásomat a honvédeleméit felelős miniszter nevében, a Honvédelmi Mmiszténum
Szerkezeti és Működési Szzbilvzatáiol szóló 16'2019. (Hl. 5.) Hlrí utasítás 42. § (10)-{11)-(12)
bekezdése alapján adtam ki
Budaiest. .idóbélyegzö szeiiní”
Tisztelettel:
S zalay-Boferovikiczkv- Kristóf
Magyarország honvédelmi minisztere
nevében és- megbízásából

Bacsánszky Zoltán alezredes
telep'ülénendezési hatósáp osztályvezető
Eifcztife: Z: píliánj-Taa
paüány L lap

'Ep?

ubyiníteö ímlia): Jisbiss?^p.tL^

‘laprak:

t.tol-3í ÍJJ^l+LlOfrZÍ-STft HM ű::-:2-6T9. £n:-3ö {!>4H-I4í7)

1. íz. pü. Irattár
1 sz, píi Clmzstr

adnkesle-i tq^oaíaiD:
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AláíríB: UuEsáraily Zoliin lánrió
TdiTpanL
.
í - Í-Í CEST

2032 07.06 5 5 .2
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1.6 Építési és Beruházási Minisztérium Építészeti Államtitkár

ÉPÍTÉSI ÉS

beiujhazasi minisztciuum

Építészeti

államtitkár

Váradiné Naszály! Márta polgármester
részére
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
Budapest
Kapisztrán tér 1.
1014

ÉBM-TKF72/ 87/

/2022.

Tárgy: Budapesti. Kerület Budavár újonnan elkészülő településrendezési eszközei, valamint
a településképi rendeleté tervezetének véleményezése
Tisztelt Polgármester Asszony!
Az ön által 2022. július 4. napján megküldött, Budapest I. kerület Budavár Önkormányzata
által felülvizsgált kerületi településfejlesztési koncepció, integrált településfeljesztési
stratégia és településképi rendelet tervezetét, valamint a kerületi építési szabályzat
megalapozó vizsgálatát áttanulmányoztam, azokkal kapcsolatban a véleményezési
szakaszban a következő észrevételeket teszem:
A Megalapozó vizsgálat 1.9./7 Az épített környezet értékei cimü fejezet Világörökségi és
világörökségí várományos terület címét a világörökségről szóló 2011. évi LXXVI1. törvény (a
továbbiakban: Vötv.) és a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről szóló 27/2015.
(VI. 2.) MvM rendelet alapján kérem pontosítani, mivel a kerület egy világörökségi
helyszínnel („Budapest - a Duna-partok, a Budai Vámegyed és az Andrássy út") és két
világörökségi várományos helyszínnel („A budai termálkarszt barlangrendszerei" és „A
római birodalom határai - A dunai limes magyarországi szakasza") érintett. A fentiekkel
összhangban pontosítást igényel a dokumentum 140. ábrájának elnevezése, valamint a 2.5.
Fejlesztést kihívások, elképzelések című fejezet Épített környezet címe, amelyben a
„Világörökségi terv" megnevezés helyett a „Világörökségi kezelési terv"elnevezést kell
használni.
A Településfejlesztési koncepció 1JL4 Az örökség! érlékek és a védettség bemutatása című
fejezetében is kérem a kerületet érintő világörökségi- és világörökségi várományos
helyszínek körét pontosítani, valamint a „Világörökségi kezelési terv" megnevezést
használni.
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A lelepiiJtikép Védelmeid udlA új TFnclÉlct terv-E^etének (ei InVábhibikhar Tkrt-} 8. § (2)
tw?kezdésiben s^ereplrt fejjnirolás a bevezeti mondát alapján tayativ, az alpontok azonban
mérlegdést bizlosftanflk („indöltoU esetben be lehet szerezni", „beszerezhető még"),
továbbá a 8- §{4) bekezti isiben és a 24. § (1) bekezdésben szerep lé [elsorolás elemi közütt
nem ismerhető feí a logikai kapcsolat (egy üttes tel létei vagy vag^'lagos), ezért kére tn ezeknek
a jogszobilyszerkesziésrőt szőJó6l/2]UÜ9. (XII. 14.) IRM rendiítet4S. § (1) b-.-'kezdése alapján
történő újragondolásáL
A Tkrt, 13. S P) lwkii7.dÉsábL»n a „világörökségi látvány'’', mint kiemelkedő egyetemes értéket

hordozó attribútum helyes megfetölésE „világörökségi látkép". A „látvány" ezt kjövetöcií
többször is megjelenik a Tkrl^ber, kérem ezeket is felülvizsgálni.

A Tkrt 25. § (1) bekezdés a) pontja a vizsgálandó szempontok körére nézve nincs
összhangban a településkép védelméről szőlő 201 ft. évi LXXtV. törvény (Tktv.) 2. g (1)
bekezdésével, a tervezetben szereplő „építésügyi előírásokban fogtál! koitlezO
rendelkezések" vizsgáié, iánál a törvény adta lehetőségek szükebhí-k. Hasonló a helyzet a 29
g (4) bekezdés a) jjontjában tételezett OTÉK megfeleléssel is (csak a níndeítetésv'áltozás
esetében viisgálrialiő), ezért kérEm mindkét jogszabályhely felülvizsgálatát a Tktv-vel
fisszhaj^jjJban.
A világörökségi helyszínt érintő építési tevékenység és rend éltetés változás vonatkozásában
javasolom a Tkrt, 25, g (1) bekezdésében ezt ts rögziteru, hogyr a tegezett tevékenységnek a
Vötv, 3. íj (4) bekezdése szerinti világörökség: követelményeknek is meg kell felelnie

Egyúttal kérem, hogy amennyiben, a 3-14/2012. (XI. S.) Korm. rendelet 39. §-a alapján
polgáimesteri egyeztetésre kerül síjí, a vilAgörökségt érintettség miatt az Építési és
beruházási Minisztérium is kapjon moghivót az cgyeiteWsre.

Késíélt
ltjipjik-

1 jiítdiniítain/Ioldi; (cc-áeicjaben
1.

k,

p[.; Cim/ctt

t IJ. pl,: l«tör
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1.7 Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság

dD
l\M-H
flair,zetl

ni Hirkr;lf;

HrtozléHelugY^Irti Fuu'jitjIv
Éa^wr^'^ge-ScivEica DLSí-ir,'

Itrtstoszám; EB'1597&^I2D22.
Tárgy: BnclnpestFőváros!, kerül&t
TFK, US, KÉSZ. TKR újratervezése véleményezés
Ügyintéző: Dr. Lakatos István Antal
Tol,: 1 429 8634
E-mail
!■::
.antat@nnnhti
Hiv, szám: EDVí143S4-1t2a22
'

Budapesti, kerület
Budavári Önkormányzat Polgármestere
Váradiné t-iaszályt Márta edgármester neszére
Budapest
Kapisztrán tér 1.
1014

TisztoLt Polgármester Asszony]
Nentzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivasaia :a továbbiakban: Hatóság] mint Budapest I.
kerületének Telecjlésfejlesziésí Koncepciójának, mtegran Településfs;lesztési Stratégiájának,
Kemleti Építési Szabályzatának és településkép védelmi rendeletének nwdosításába bevont
államigazgatási szerv, a részene megküldött vélemenyezési anyagot ntegvizsgálta.
a

A módosítási anyagok tartalmai hírközlés: érdekeket nenv sértenek, eFfcgadásuk ellen a
Hatóság kifogást nem emel.
Fenti véleményt a településfejlesztési' koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközükről valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314J2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 36. §-a szerinti véleményezési
eljáráshoz adta kt a Hatóság.
Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: dr. Rajna Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Sörcs Janka, a Nentzeti Méd'aés Hírközlési Hatóság H vatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az
elektronikus aláírás szerinli időpontban.

'■fflettiufml

u JH InHün üúJÍPidíisat f*

Ii3E lmZEéin]aiFfjLh jb ji'üESJlílj'i rrvií nihílíríTtnfW

38

BUDAPEST

FŐVÁROS

ÖNKORMÁNYZAT

ÚJ

I.

KERÜLET

BUDAVÁRI

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
STRATÉGIÁJA

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.
TERVIRATOK

1.8 Országos Atomenergia Hivatal

sím

1539 Bddapesc 114. Pf. 676

nrszSgoí; Atwmnprgiii Hivatni

Telefon: <1J 43S 4S0I
Telefax! 1)436 4804
E rviahl: haeaíi'daea.go'v'.líu

OAH-2D22-Qfl070-08 30/2022
Váradiné Naszályí Márta
polgármester
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI

ÖNKORMÁNYZAT

Ügyintézőnk:

Gábor Anita

Ügyintézőjük:

Csány Éva

Számuk:

3DV/143S4-1/2022

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1

Tárgy: Budapest I. kerüfet Budavár felülvizsgált Településfejlesztési
Koncepciójának, Integrált településfejlesztési Stratégiájának és módosrtott
Kerületi Építési Szabályzatának véleményezése

Tisztelt Polgármester Asszony!

Az Országos Atomenergia Hivatalnál [O.AH) 2022. július 5-én érkeztetett, fenti
számú levelével tájékoztatást adott részünkre felülvizsgált Településfejlesztési
Koncepciójuk, Integrált Településfejlesztési Stratégiájuk, és módositotr Kerületi
Építési Szabályzatuk véleményezési dokumentációjának elkészültéről, és kérte a
tervezetekkel kapcsolatban jogszabályon alapuló állásfoglalásunk megadását,
Az OAH alapvető és más további feladatkörét az atomenergiáról szóló 1996, évi
CXVL törvény ÍAtv.j 17. S-a, a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági
követelményeiről és az ezzel összefüggd hatósági tevékenységről szóló 1/2022
(IV.29) OAH rendelet, a nukleáris létesítmény és a radioakrivhulladék-cái'oló
biztonsági övezetéről szóló 246/2011. (Xi. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Korm. rendelet) előírásai, valamint további jogszabályok határozzák meg.
A tárggyal összefüggő OAH vélemenyezési jogkörről a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról es a településrendezési
eszközökről, valamint egyes teiepülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló
3-14/2012. {XI. 8.) Kom. rendelet (továbbiakban: EljR.), fllerve annak 9. melléklete
rendelkezik.
A jogszabályban foglalt kötelezettségeinknek megfelelően a módosítások
tervdokumentációit, azok alátámasztó és jóváhagyandó munkarészeit a; OAH
áttekintette, Az EljR. felhatalmazása alapján, megkereséseire válaszolva, az alábbi
tájékoztatást adom:
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A tervezési terüie: figyelembe veendő közelségében, az OAH hatáskörébe tartozó
létesítményként az Energia tudományi Kutatóközpont kutató reaktora, és a
Budapesti Műszaki Egyetem oktatóreaktora üzemel.
Tájékoztatom ugyanakkor, hogy Budapest I. kerület Budavár településfejlesztési,
és -rendezési eszközeinek jelen módosításai az elhatározott célok és a kimutatott
hatások alapján, az OAH hatás- és feladatköreit nem érintik.
Felhívom a figyelmét, hogy a Korm. rendelet 7, 5 (6) bekezdése érteimében, a
nukleáris létesítmények 30 km-es körteiében mindazon veszélyes létesítmények
és tevékenységek engedélyezése esetén, amelyek tekintetében jogszabály
védőtávolság kijelölését rVja elő, ez engedélyezést végző hatóság az eljárása
megindításáról tájékoztatja a biztonsági övezetet kijelölő szervet (az OAH-t),
valamint a nukleáris létesítmény engedélyesét, Az ilyen eljárásban az OAH és a
Korm. rendelet szerinti engedélyes ügyfélnek minősül,
Az elfogadott településfejlesztési és -rendezési eszközökről az EljR. 43. § (2}
bekezdésének megfelelő tájékoztatást elektronikus úton kérjük megküldenii

Budapest, 2022. július29.

Üdvözlettel:
Farkas Péter
főosztályvezető

Kapják:
1. BUDAPEST FŐVÁROS 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
2. Irattár
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1.9

Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Főpolgármesteri Iroda

íftw^5

¥> ¥TT\ A D C* C T1

U UÍAr MjJL

Budípsít FtfvAro* 1 FQpolgÍTrnestffrl Hivatal

FSpoIsSppkiwi irafe
QgjrirrtáEflt:

Gsray Mádon

ifiiefcfi:

+36 1 999-8354

prra!l;

Gafay.Marton@budapest.hu

Iktssssn:

FFH059 71609-12/2022

Varadine Naszályi Márta polgármester

lww; szám;

BDW143M-1ŰD22

Budapest Főváros 1, kerülői
Budavári Önkormányzat

táiav

Euőspesl Főváros 1. kerütet
léSepélésiejlesztési Koncepció. ITS. Kerüléli
Építési Szabályzatának módosítás és
településkép védelméről szóló rendelet
véleményezése

l|[jilllilllll]!J!llllllllillll
*1000151856798*

1014 Budapest,
Kapis^frán tér 11.

Tisztelt Polgármester Asszony!

A leiejKilésfe^esrtésí kcmceocíörö. a; íntegrill lelgpíiiésfejaejrtési elrstégtarát és a telepüiésreíicleiési
észfcizöhíöl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézinienyeApöl szélé 3111/2012 (XI fl.J Konn,
renéeiet (továbbigJrljHfi: Korm. renéeiet) 30. S (7) éeítezílésre és a 39. §-rs hivatkozva megküldött megkereső
levelére az alábbskhan adom meg a Fővárost űnkormányzai véleményét.
A Vélemény kitér ed a megalapozó vizsgáéira (I.), a keróleli tolepraéslBjlesztési kencepelójánek (2.) és SZ
irlegráít lelépülésfejleszlési stratégia (3.) íelülvizsgálatás, a keróleíi épilésiszahsiyjalról szóló rendeletre {(.}
és a tBlGpüléBkép vódelméról szódé ISŰOlT. (IX. 29.} Kt. számi] rendeletre (S.).
A Kum. rendelatboii leírtakat ftgyeleimba véve a munkaközi vé'enlényezésre megkapott dekLrnar'Larnok'a

vonalkozóan az alábhiakban foglalt észrevételeket teszem.
Kérem, hogy a dokumentum tartalmának véglegesítése során a felsorol; észrevételekéi és javaslatokat
szíveskedjenek figyelembe venni.

1. MEGALAPOZD VIZSGALAT
A 2D'9-ben készült Megalapozd vizsgalatok dokumentum (Budavár Megalapozó Vizsgálat, Pro Régid

Ügynökség, 2013. szeptember) a 3l4,'2ül2. (XI.8.) Korra. rend. 1. mellékletében meghatározón tartalom
ügyelem bevéts lé ve, a kerületi tóépitész tartalomra vonatkozó feljegyzése alapjan került Összeállításra. A
helyzetelemza óé helyzétértékalö fejezetekét i$ tártslinazó dokumentuai alapvetően megfeletd
részretezettsógr]. elkaimas e településre idézési eszköz negalepozásáre de a készítésé óta etek időszakban
behívelkezett tóbb változások aktualizálása szükséges.
A dokumentummal kepcsotetos észrevételek:

fiejlsszfésr kövnyezef

cím:

1052 Bui^jMsa, Váfosltá£ uéea &11.1 fewéltfnii: 104^ Buűapesl
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»

Az 1.Í fejeseiben aiernjett UutiíifiGsif tejlcszJósi dokunrieniurmAi és leíepijiésnendezéHi u&zküziüíi
ibűkOíben cBenélödtek - az IT& Budapest stfatégia 2020-ei

a?

Ohbon Budapeaterh Integrifl

Telepulésfet^síftes1 Slralégia 2027 váttotta fel, Budapest fivéros lelepCilössaerkejMlf terve és
Budapest főváros rendezési szabályzata - ir.idosLiltak, a fejezet ennek figyelem bevétetévet frissítésre

számi
fííSzfekedás
•

Az megalapozó

munkarész

koz

Ekedéa

részmi megfelelő tartalmiak.

ZűWAífíríe-fyneoctszef, frtynyeref- és fermészisfvscraterrí
•

Az 1.7 A láji és fezmészeü adOftfiégoA vizsgálata fejezetben szereptő megái etnlás. m szerint:, Natura
2M0 íiemzelkozi teímészetvérféirni oltalom alatt áü a Duna paryrT megsévesztü, mert a kerfdet
területén belül nincs Nature 7000 terület, csak a szomszédos XI. kerületi Duna szakaszon található

•

Az az állítás, miszerint arsíágoe jclenlöségü védett terület a Gellérthegy f kertilelbe eső teljes
parkterülete, nem helytalló, mivel a zöldterület nyugati része nem védett terű let.

•

A föfrfrajzi egységeit és a városrész elnevezések megküfhnböztBthetósége értekében a nelysslris
szabályai szerinli írásmód haszrráléla javasolt, pl. Ge'-léfttwípy, mim vé'nsrész és Geflért-tiégy, mint
földrajzi név,

•

Kiemeli, hogy a Víziváros területén 6 db ex íege védett fonást tartanak nyilván, do naro emliti, hogy a
kerületen

*

betűi a

Gollérf-hogy oldatában még további számos forrás iglálható-

A szöveg szeri ni a zjöldfeiüfetl rendszer egyes elemei (éiapü*é$képvódelny szemponlból kiemeli
jetanlöségü katogonabs soroltak. Itt Érdemes lenne megemlíteni, hogy a TSZT szennl, ifletve a pontos
eteévézésékét használni- rTelcpLilésképvédetmi jelentőségű meglévő fasor", valamint,Karakterében
megölendő k&zpnrk köztér'.

■

Megemlíti a Bécsi kapu téri idős szőlőtőkét, mint helyi védettségű természeti örtóket, majd ezután
további helyi védettségű növényekről fr, melyeket az önkormányzat által összeanitott, 2Ó12.03.0f‘én
lezárt, dokutaenlum tartalmaz.

*

£z

utóbbiak azonban nem helyi védettségű tarmésíeli értékek.

Az 1.12 Környezetvédelem fejezet

1.12,71

Talaj fejezotabon szereplő tel. ábra nem iriutaüa be a

kerület teljes területéi, holott a körűiét észski részén is találhetá pgtanciáltean talajszonr-yezec terülel.
é

A Felszín atatli vizek fedezetbe csatolt tervíep (1BZ ébta) elavult, az azon szereplő elemek területi
kiterjedése, elhelyezkedése (pl. csúszssveszélyes terület} változott. A TSZT 2(H7-es tervlapja helyet!,
a 2ű2l .(ől hatályos TSZT tervlapjának használata jáváidt. {Továboá a jelmagyarazatnem elvashaté.)

*

Az 1.12.Í5 Sugárzásvédelem fejezet szerint, az t. kerületben radioaktív sugárzást keító létesítmény,
bensfidezés nincs, így számottevő sugárzá&veszéltyeí áttages környezeti feltételek között nem kell
számolni. Az Országüs Atomenergia Hivatal adatszolgáltatása szerint azonban a tervezési terület 30
kilométeres körzetében az OAH h&táskörábe tartozó létesítményként az Energtefudományi
Kulátókíöíiont kJtatűreakíora. ós a Budapest Müsraki Egyetem oktatoreaktoía [izemsl, metyröl a
fejezel nem leszemiiléet.

*

Az 1 12J9 Hulladékkezelés című fejezet azerint a kerUtetben a kommunális hulladék gyűjtése és
elszállílása az FKF Zrt. kivdelezéséber! zajlik. Az FKF Zil. magnevazés megváliozött, a BKM Nonprofit
Zrt. FKF Hiilladékgaadálkondsi Divíziója megnevezés a helyes.

*

Az 1.13J1 Épllésíöldtari kíMlátok fejezet szennt az 1 kerület tefütatén ntnes kedvezőtlen morfológiai
adottságú, vagy csúszásveszályes terület- Azonban a TSZT szertel kiterjedt csúszásveszélyes
terültek tadélhatóak a kerületben, melyet a KÉSZ 2/B melláktete is jalöl. Lzután viszont az 1.13,73
Egyéb című fejőiéi lilrja, hogy a kerületben taláJholó csúszásveszélye* terűtek azon'jan a vonalkozó
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179. ábra elavult, a feítüntetetl elemek kiterjedése nem naprakész. Javasolt a PatiJyos TSZT
vonetkoiá tervlapját használni.
4

Az 1 15 Városi klíma fejezet témakörében sokkaí részletesebb, frissebb adatok állnak rendeikezésre.
A téma K'bb kifejtéséhez javasolt áttekinteni Budapest Környezeti Álsapotértákeléíél.

Közművek

•

Az

Vlziközmüvek iejezet Felszíni vízrendezés, árvízvédelem fejezetrészét, az

és felszín alatti

vizek fejezetet,

valamint az

1.12./flArvízvédekHVi fejezetei

1.12./2

Felszíni

javasolt kiegészíteni azzal

a ténnyé:, hogy az I. ke'ulet árvizvédetme a kemlet teijss szakaszán eléé a MÁHZ szintét, azonban
a blZlOPSágt MASZ + 1,3 tn színinek csak a kerület déli szakaszán feol meg mindössze E>5 méteren.
A magasságit lány a P/ÁSZ + 1,3 tr színihez képest 0-30 cm, féllemzűerí 75 cm.
•

Az 1.11 Kézmbvcsilés fejezőihez mellékelt 152. ábra. I. karúiét vizái álása-t javasok klegészHeni e
kerülét déli

részét énnté

hidmgaeléglai

A

véddiarülél

és

Írdiageolócijíi

3

vérióterúlet

m eleien lesével, illetve a Kéftílet északt részét émilö. élfizétésan neghatá-ozek a Lukács Csaszái'úidű l^rmakarszt tiidiüuaekéga- B vádöidemával.
•

Az 1.12J2 FéiSZÍdi ás félsz! n alaiti vZék féjéZelbén alkaimazott térkép nem

az

akluplis TSZT-'e

tiivptkgzik, óiért a ojöveg részben téhénö hivpiKoflésdk (Országos vbrminöség-védelmi ówzel Szennyezések szempontjáböi érzékeny vIzgyújlÖtetLlet, Országos vizmiriáség-védelmi övezet - Nyíl!
karsztos istuíél) nem mogfclcláo
H&lyzetetorrtző és -6rtéke!6 munkarész:
Közmüvek

»

A 2.1./13 Közmüvek és elekt'ün kus hirközlés fejezetben a ,A fóváras több kerületét érintő nagyiakótetepéirilösi’program elkerülte a la kerületet, igye lakótelep építéséhez kapcsolódó nagy léptékű
kOzmüftijJcsztésé Is a 60-as. 7'J-cs evekben alTiatadl." mondatban a kerület rosszul szerepel.

•

A 2 1710 Kflzmíivek és eíektnonikiis hírközlés fejezetnen a kövatKezö mcncíat több, apribb
oortat ansagot tahalmaz.

A

kerü a: területéi ér nti az Erzsébet hid lábánál üzemeló riéuiz'or'ásrik

belső, külső védttterCrletG és a hidrogcolOgiai ,A' és ,9' övezete, továbbá a kér ú er egyes részed az
országes felszín alatti vízminőség védelmi övezel lartlleís. valamint........ "Az E. kerületet Bz 1.11
Kűzmüvesitás fetezeihez mellékelt 152. ábra: I, kertíiel vííeliátás lapon szeiepló eüzetegen
méghalározblt védőidom és vedótsrulet érinti, továbbá érinti a kerület déli 'Észét h id rop =c c-g s A
vádötérulet éí HidnsgeDiögiai 8 vedötetüiét, váiameil e kértilét ésseki négzét értnii, előzetesen
meghatározott, a Lukács - Császárftjndö termálkarszt bidrggeoJúg s B védőidom A kerület egyes
részeit érinti e területrendezési lennek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról
siétógíSülO (VI U.jWlvM rendelet J melléklete szerelj vizTninöség-véííeirni terület övezete.

Egyéb
.

A 16. oldekm .Budépesl 2030 Hosszú (ávü féjlesztssi koncepció' megnevezés javítása szükséges'

•

A 129. oldaton a került teljes lerületére 340,6 ha ként hivatkozik a dokiwienlum azonban a 127.

•

A 169. oöáion található tüL ázatbán a 13 tur'kcióbá 19 kerüli félsorolásra, kimaradt e ..parkoló".

-

A 179 odaíor egy ÉvsEám javítása, 1863 ós 1670 kóaólT javítása javasolt (1670).

•

A 197. cdaior a íelsorolás alsó elemÉbéfi a ... Futás rendszerrel..." javítása szükséges Futár

Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési koncepció

oldalon 340,1 ha-t említ, indokait a területnagyságának pcnlosftáss.

randszérte.

isoűh
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£, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
A

2521-ben

készült dokumentum tartalma megfelel a 314^2012. (Xi. &.) Korim. rantf.

2.

mellékfetébert

■ineghatÁm^ott lévetHlmÉnytkilOk.
A koncescií élfcgd Céfiai éa tsilesilési ce jai korunk kihívásainak megfeíe«íen kerültek me^fagaJirazésra.
Oíííhangban vannak

a

Főváros hosszé távra SZúlű városfejteffirtési konoetJCÍÍj.át)Bn foclaltskksl. A célok egy

irányba mutatnak, így egymást eresite halasuk erványeslthetü. Az illeszkedés a ,5Hmamezös terülelek a
városfejlesztés oéltervlete-' fejlesítési oöf esekibet' tűnhet kevésbé erősnek, de a kerület az egyébén
bamamezils tételétére, a Déli-pályaudvar területének lapifidesö! ktcmelt figyelemmel kíséri és aktív részesévé
kíván válni.
A dokumeoltimmal kapcsolatos észrevételek;
Űrittségvií delejt)
•

A

dokumentumban

alul

bancsúlyozclt

a

Fővárosi Únkormányzattal

szükséges szorosabb

együ-ttmlHíödés fortceséga a? épilétt kőrtiyezét éítékslnaií, Kiemelten a tetütáj és a Duns-pert
arculatának megőrzése terén.
ZiWdlfelHJlíPYemíszor, kiőmyezeí- és természatvédHfBm
•

Az R10 Kerületi zöldfelületi reníjsEér féíiééztésc cimü cél eísű konkrét, középtávú projektje szerint
célszerű a kerület zöldkataszterét a FATAr appllkáeiöba integrálni. Ez a projekt azonban mér a
kpzefmültban rrwgvaíósult, az I kerületi zölttkalaszter megjelenik a FATÁRapplikációban.

fíűzmüvslí
•

Az 1.1J10 Közművek és eleklronikus ftirköíréé tejazetban a kővetkező mondat több, apröbb
pontalíanságúl lartalmaz: ,A kerület tewletél érinh az Erzsébet kiítf lábánál üzemelő hiévízforráwk
Paisa, külsé vérJöterüiele és a hidrogeoíégiai „A" és „B' ivezale, (űvábbá a kerület egyes részeit az
országos felszín atatti vízminőség védelmi övezel leriilelE, valamirtt......... "Az I. kerütetet érinti még
á ketölet dö'i részén blGnogeolőgiai A védőlertllet és nkhogeolbgiai B védőterület, vaJamjnta kerület
éssaki részét énnb, alözialessn maghatározott, a Lukács - Csássárfúníe terméBtarssl hidrogeológiai B
védöidoiri- A kerülői egyes részeit érinti

3

lerületrencteiési tervek készítésének és alkaimazásának

Kiggfewrtq szabályozásáról szóló 912019. (VI. 14.) MvM rendetel 4 meféklete síérinil) vízminőség
védelmi terijlet evezele.
Egyéb

■

A 7, ölíafcin ^ líűráflbj'ftdí soídoí/oíerítóseőí? méríékJtieft szintre emelkedett ai energiahatékonyság..."
mqmJairéEZben a jszlntn’kifejezés töflése ^avasoh

-

Szintén a 7. oldaton .az országban
Aűr^öíHjiáf

nagyobb

mértékű

bevezetett vinjyárvány mrstl vészhelyzet
sdóelwnést

míirttíélrésziiön a szór&nd jav'tása javasolt

eredményezett

a

helyi

(Helyesen: „Az uiszágban

és rtftdtovülj,/ogr-e™i s
Önkormányzatoktól
a

"

víresjárvány miatt

bevezetett
.

A e oldaton .Suífépesí

2030 Integrált Településfejlesztési Stratégia'

tlrrténök jávltása szükségres ■

Otthon Burfapaslen - Integráll Településfejlesztési Slretégia 2027 címré.

3, INTEGRÁLT TE LEPÜLÉSFEJLE SZTÉSt STRATÉG iA
A 2021-ben készült dokumentum tartalma megfelel 3 31412012. (Xí.a.| Korm. rend. 2. rHefláklelében
meghatározod követeim ériyeknek.
4 Mé Vidít
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A siralégia középtávú céljai és

összefüggései e Jíerüleü teíepülésíejtesztés-. koncepctö céljaival és

s

fövéfosi stretécria célrendszeiével -össztiangöaíi kerüíte* megfogs mgzésre, >61 swígélva a tíwijset érdekeit.
Az OtttBfi Ekidapesten - Budapest

2027

ITS stratégiai tematikus céljait az L kerületi JTS részleteiben és

céljaiban >s képvisel, tartalmazza:
mi!lói1 Budapesten l. atraLégiai cal. EsélytHamtö BudapeslL LlérlteLé lakéatáí. a budapast^k apé^zsúgének
és eleLkordlmanysiriBk javítása

Az Esélyteremtő Butié pest fqvénpgi stretégisi óéinak megfeleftetheté kerületi te matikus oéiok és twlzcritáiis
elvek;
-

S1 ■ Az önkíHTn ényzati tulejdonj kerületi intézményrendsíei lekossági igényeken alapuld, tenritsfthaté

-

S4: M nösög i fenntü'tliátú. energiabatékony önkonriáoyzati (bér)lakásállomáfiy kiaiakÉtása

■

H1:

míí ködtielésének biztosítása, éj szolgáltatásod kialakítása
Értékőrző és megújuld szemléletű, tudatos és kezdeményező városfejlesztés

- partnerségbsn

a

kerűtel tokasarval. civil gazdasági és kulturális szereplőivel, az Önkormányzat koavd Hálásával

Ottoc-n Budapesten II. stratégia cél: Zöld Budapest: Élhető és egészséges, értékérté és értékterarotö,
ki man.dates város.
A Zotd Budapest fővárosi stratég iai célnak megfeietteliiető kétüteti tematikús célok és bcfizűntéits elvek:
-

S3: A kerüleli szabadidős- és sport náastojktóra lakossátgj igényeken alapuló, ütemezett fejlesztése
55: A kerület hnlyi és fővárosi szinten is jelentős rekreációs igényeket kteiegitö zöldfelületi
rendszerének ütemezett fejlesztése

-

SS. A kompakt város elvének érvényesítése: helyben elertietű, minőségi lakossági és turisztikai
szolgáltatások elérhetőségének javítása

-

SS.

Környezetbarát, a helyi iakossági igényeket kiszolgáió, akadálymentes,

kapcsolódó,

az

átmenő

forgalom

csökkentéséi

ás

a

parkolási

a

külső hálózathoz pől

problémákat

megoldó

knzlBkerÍBSie;leS£iés
-

Síi: Élő Várhegyed: A Várnagyed kulturális szerepkörének ás ép űletálíományánák fejlesztése

-

$

-

H3: Klimetodatosság, eifergiahatekpnység é? fennterthöteság eJvérfek sgygiempevéieie valamennyi

13: A DuriH-purt kompié* fejlesziéíe

fejlesztésben
Otthon Budapesten itt stratégiai Cél; Nyitott Buíapesf Kezdeményező várogkormányzés, ahol kulcsszerepet
kap

űz

együttműködés és az innováció

A Nyitott Budapest főváros* stratégiai célnak megfetetfelhetí kerületi tematikus célok és horizontális elvek
52: A helyi identitástudat erősítését támogató beavatkozások,
•

S7: Az épített És kulturált örökségem alapoto turizmus fettétele Inak javítása, a helyi lakosság és a
gazdasági igények flgy&lembüvótelével

-

SQ. A gyógyturízmusban rejlő tehetőségek hatékonyabb kihasználása a meglévő tradicionális fürdők
bázisán

-

Sic. A

maglévő gazdasági szereplők megtartása és

új

vállalkozások megtelepedésének eSösegitésé!

támogató beavatkozások kies gozasa
-

H3. Digitális és okos technológiák elterjedásének elősegítése, támogatása

S.1 tenltn.
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Az I kerü-eti ITS temetíHus

nemcsak rntgíetaltethetük az Otthon Budapesten stratégiai oétjainak, (te

Díszleteiben, pnjjektjenfel, annak teijes vertskumál leteoue '■éssletezik kendet szintű intözkaLfésekíe, így

mcgdllapldható. hogy jöl aieKkedkakeíüteli stratégia a füvdtosihoz.
Adokumentum javításé, ponlasilása javaséit azaébíimk tekinletehen:
*

A 9. ,a

korábbivá! &Má)

nnondalrészben a
-

színire

jeJérríSsebíí mdríekbű/t színire emeftecíeft ez

Szintén a 3. gidaion „az

országban

korúbmál

mértékű

nagyobb

enf?rgtahi>tékor>yság..

kifejezés törlése javaséit.
he'/ezeteff vi/vs/srvány miatt
adóelvonást

vészhalyiét

a

eredményezett

mondatrészben a színens javítása javasölt. (Helyesen.

Jkz

helyi

6í fontikfvüli jogrend a
önkonpányietoktól.,,*

érszághan a vtnisjárvány miatt

tevezatett../)
»

A 10. gidaién Budapest 3530

Int&grélt Tetepíilésfejleszlési Stratégia

megnevezését kérjük helyesen

szerepeltetni: Ot'hpn Budapesten - Integrált Településfejlesztési Stratégia 2027 elmen.
*

A 28. oldalon az R4 Lakhatási feléltelek javítása dmQ fejezetben a törvényi tvvBtkwrás és & rá
vonatkozó megfogd mázáé pgntosltáaa javasolt az alábbiak szeriét.

»

Azon megfogalmazás, ml szerint a 1993. évi LKXVIII. tv, médéSÍló javaslatának elfogadása
küvetkeztétién a „lakásékal el kell adnia az ■onkorrnányzatnak11 nam hölyiálió. A jogszabály szerirt:
„45. §’(l)Hae rendelkezés hatálybalépéséi követően vHégűfűkségi helyszínen és védöövezetében
az önkormányzati, valamint a?

áWamf fzifa/rfűflí? lakásra

a 2020. december 31 napján hatályban lévő

határozatlan kte/ű bérleti /dgviszorty rüótanama elén az öt
illeti meg

e

(2)

óveJ,

abban az

eseféep a í&késra

vétélljog

bejrezííéaéan m&gyef*if magáríszsméíyeJiipf,.. " Továbtiá- 50 5 (2> Annak a bérlőnek

atakásárt, aki nem ál az g türvéjiybsé biztésllolt vételi jogával, amennyiban az érintek lakásingatlanra
vonatkozó bériéit logviszonya korábban nem szűnik meg. étete végéig csak a bérlő írásbeli
hozzájártilásivat lehel el dogén Írem.
A báliakéi nem feltétlenül kedvezményéé vélélár ilteli meg a jogszabáy szeriTit ^tj
énnlett lakás vételára a

fcygaímv árfák

a) 100 százaléka, amennyiben a vételi jog szempontjából alapú!
egyoldalú nyilatkozat köztesének
b) IS százaléka,

amértnyíJtert a

veti Jöérfeír/oigvjsíiciríy jiíűfarfarrta az

nJöpűrtt/'áéirrt 5 áv ás 25 év közötti;

vételi jog

szöntp&níídíKjy alapul vefí bérlett jogviszony

egyoidaiú

pyyifafftöiráf köziiísáriek fdióparríjiábap eléri vagy meghaladja

A

jogszabály

fenti

A vételi joggal

alkalmazásával

bekövetkezó

a

iőűlartama az

25 évaf. “

bérlakéséllgmány

csökkenést

mérséklő

önkormáinyza:i bérlakás vásárlás me^ettjó megoldás léhek magánlulajűonú bérbe asandö lakások
bevonása az önkonmányzati bérlakás állományba lakásügyftükségert kefesztül atnennyiben a
tulajdonos váHaija, hogy piát ér glsh kenj? kiadásra a lakása, a kockázatokat pedig az ügynökség
viseli. A tervezett bédakáaépités: píogram esetén javasait tekintetei lenni arra, hogy ez ódéit területen
mind szociális helyzet, mind koírissZBtélel aiapyán vegyes legyen a lakosság ösSrtiététe. ezzel
biztosítva
*

az

adott területrész társadalmi fennlarthatéságát.

A 31. oldalon található táblázat ATI. 17. sor harmadik osztűpában .Kiemelt áflemi beruházés keretében
a Pártzdgyminrszíór/iim számára

új épület építése"

- mondatrész .^vitása javason,

az

„új épület

építése helyett a meglévő épület átaiakftása és az új épületrész építése szövegrész alkalmazásával
■

Szintén a 31. oldalon lalálnató táblázat AT1.18. sorában nem eaaropel adat.

enEddui
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*

A 33. oldaitHi (alálhatá táWéiat AT2.3, soréban

0

BKV javijéss pjükwges BKK-jg ÍBuriapesli

KnzltíkBt hk ■ Küzponll.
■

Szintén 3 33. oldaton télálható táblázat AT2.5. sorában íavilandű a kjűvelkezö rész:

.A rakparti

és

Fó

ulcai kozieketitisi folyosó hatását mérsékiáse..r

■

Az 54. oldalon szeneplé .űurfapasí ITS 202T cím javítása szükséges - Otthon Budapesten- Integrált
TelepLiiésfejlesSési Stratégia 2027 címre

A. BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK KERÜLETI ÉPÍTÉSI

SZABÁLYZAT RENDELET
Alátámasztó munkarész

A 2022-Lieri készüli alátámasztó dohumentiim

ía'ta ma mcg'cle

a 314/2D12.

Kczm.

rer d. 3.

fnelléklfllébein rnugíiüíáiuzL'líkóvL-ÍL'Irrénvekiiuk, lu'éj íéac, tagaása szakszerű.

A [lokuinantiummgí kapcsolatos észrevételek:
íetopytéSréní/eziís
■

3.b. fcjüZul (26. oldal} szerint

púvtíés
Nem

szabáfyoiást psramáterskket szübú.'yozpJ! r.ppúrla/juku.'r

is ff)6u4r'Q<S\tett".

egyértelműek

ezonben

a

bővítés

felléteíei,

Tkr.-ben

megbelározgttak

alapján

egyedi

állésfcgíaláat, van amikor szakmai (tervtanácsI) döntés szükségességét említi a szöveg (27.-2S.
Oldal}.

A kialakultként jetott paramétenérfékek egyedi á lásfogigfás alapján (nem normatív módon} lürtónö
megállapítását a jogszabályok rjem teszik lehetővé. Tervtanácsnak a 252/2006. (XII.7.) Korm. tűnd.
alapján nincs feíhalalmazasa nomnattv értékeket meghatározó döntések meghozatalára
v

A 4. fejezet 4.4.1. pDfil [43. oldal) alatt a KÉSZ rendelkezések OTÉK-té) való eltérések 1. a
beépilettség nüvelhetöségét oéiozza. udvadefedésekre vonatkozó kdlériumai azonban kedvezőtlen
hatastiak. a beépítés SesUrüsüdéshez és zűldfsiDtét csCkkenéshez vezetnek

*

A 4. tefeze! 2. 4.4 1. pom (45. oldal) alatti 3. eftérési igény, miszerint;
Ai ipítési

íveneíitefí Jíteg/iaiaíMOlt áífítíitzios uéHtwfM mufífd értek sI*Frl^féííllkCll, az épitmány Ámító

szinttafületénak meghatározása során

a) mejteirtieprjtítbert a IvrStíSjfirií stall (pimzesxr)>t#r>)

tarolást szolgatóhatyisáí) me^íífíe v^y^^gtiír

annalr srintterüfBtét nem kall beszámítani;
b) a lédetem bármely tállá# a rá vorv apiiiet pinceszintiének hasznosítása esetén a jtiarawtsrKtj. se/Ktettefisfi/
függcfíenüt, annak színijBroifletét nem kell beszámítani;
0) az építtet egészének hűtését, vagy AJféíéf szűlgété gépészéit hetyfség fenjitte flgyeínjen Mvüf frsgyrtfltü.
ffénlil bekezdésben lüGteWakou- íúí-a rJnjgiSvG épdtélek esetén a bhjttó stnittviiHétbe
eredetileg be nem számítolt helyiség használat! módinak megváltozása asatérr, azok ferílíeféveí a tvulíó
kialakkása asstér,

síírtfiívüfeí rfieyiéopeűMí mértéke itít/éptietö.'’ kedvezőtlen hatású.
Az FRSZ halmozza meg a ftSvérosban a beépité&i sönjaéget, a süniaég értékébe pedig az OTEK
szerinti szintterületet kell beszámítani. így igazolni kell. hogy a kezdeményezett OTÉK eltérés alapján
is betarthatók az FRSZ-beo meg határozóit beépítési sűrűségek, ellenkező esetben az FRSZ eíözetas
módosítása szükséges.

Tilsadat
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lit kivonom

megje9^zrt''

a Cl9laö kerületekben épület űsHtes gjintteruleté! nöiíelfi

kedvezményed biztosításé rum

y Gtidapesl

2034, a

beled vénosmas ÉrtÉ<.e nük és

karskterének védelmével kepcsDtátás célf. A 4. fejezet 4.4.4. pont alatti 4. eltérési kezdeményezés
(45. oldal) szerint; .,

fflézréktf

iiépítésser

iér/ebozolí

tetőtéri beópites 6püM SlifitHttflIUtbe

történd

beszémritísa figyetmen kivút fiílsyJMfó,^nem kelt beszémitáni az épolet bfultó szintterületébe.
A szintterütet figyelmen kívül hegyhétá éz Élv. $o/H §. b) bekezdés szerint, amemyiben a
tátbtárbeepítés bíyvltessel nem jér (60íK, § A 6CjH

5

é), b) és d)-f) pontja esetében, tetötér-beépités

alatt az épülffl bővítésével nem jéri tetOtér-beépitést kell érten ■

A

KÉS2: azur.bark azon épületek

padlásterének utétápOS hasznosítása esetén lg szintterütat-beszémitáÉi y.®dveZínéíiy1 blzlositana,
arnelyek a mogiévű tttószetkjezet kis mértékű (e rendeletben megangadett mértékű) átépítésével
járnék A bővítéssel is járü tatőszcrkjczet cseréje esetén 1ehé( 0 beépüld KEintteíütetetbe kall ézámiiar>i
az épület szintterüleii asszögébe. A íeltál&lelt nélküli bővítési tehetőség nem támogatbaté. A ,kis
mértékű átépítés' definicüifa hiányzik a KÉSZ tervezetből igy es Sí éngedmény item Is l&nee
■normatív,
»

Az J

mai lé klet. A beépítési sűrűség és zíikJfélületi átlagérték igaspiásá teíbíétfáibasinatási

egyeégenkénl1' fajezatben leírtaK tekintelében me9á!lspi|baté.

hogy a módosítással énnlett

területegységeknél az építési övezetek szlntterüleli mutatói alapján számilott szintteRilél nagyíága
nem haladja meg az FRSZ által Sizlúsilott szittiterület nagyságái, azaz megfeleltek az FRSZ 4. | (1)
bekezdésének az alábbi kivátelévat:

ti

A 27. egység területi lehatánolásábbl kimaradt a 2&. egység terüíete, az utóbbi hú dn kerüli
igazolásra, holcitt egy (efüléttelhésználásl ogységet atkotnak. így az 27728 egység(ek}
esetésen az FRSZ-nek vglé megfelelés nóin Igazait, annak pótíása (egybengrámolása)
uiiiksógca (annak ellenére is, hogy a külür-külün kiszámolt szintterületek vehetően

3'atta

maiad nak az FRSZ állal biztosítolinak).
AtentiekefilLilíTienüen több terütelegység esetében számítási, Elírási, hiba van, melyek a kűveikezük:
o

Az 5. egyséenél az Lk*2ybl32 építés- övezet esetében

az szmá értéke 3..D azszmp értéke 1,00

míg a raiidöleLljerVüZGt 1. mellékletében t,3 ilietve 0,5 szerepei (ugyanakkor u magassM)
mutalókkal szűmllótt értékek
o

A 6.
1

ií

aíalta maradnak az FRSZ által h ztn-siteiinsk 1

egységnél a Ln-lVl/Ű£ építési övezel őseiében az szrná értéke 2,0, m ig a rendelellervazet

mellékletében K;2,5/ szeiepC:, emialt az általánosan építhető szir-tterütet számításé is

hibás (ugyanakkor a magasabb szmá-val számított érték is alatta marad az FRSZ által
bizlosilottnak).

o

A

13. egységnél a V1-V/IAI4 épilési övezet esetában

az szm á és

szm p értékek elöl lemaradt

a „KFT jelölés
0

A 17. egységnél az L n-í/l.'üő épilési övezel eselében az szimá énékü 2,0 az szmp értéke 1,00
míg a nendetettervezet 1 meltekletében 0,75 illetve

szerepel (ugyanakkor a magasabb

rmítalókkal számitotl értékek is alatta maradnak az FFlSZ éltei biztosítmtnajlO.
o

A 19. egységnél a Vi-iíliOI építési övezet esetében az szmp értéke 0,10. míg a
fenűelettervozöt 1i nnellékletében O.ő szerepel, emi&tt e párkolééi öpílhetű szmllerület
számítása is hibás (ugyanakkor a magasabb szmo-vel szémiteft érték is atette marad az
FRSZ állal bíztosttottnak)

t>

hBnes összhang e Vt-VíP&5 építési övezel esetében; a 24. egységnél ez az sírná értéke 2,0
az szmp értéke

1,00,

míg a 27. ogységnéí az szmá értéke K(3,5) az szmp érléke 1,00. A

rendelettervezet 1 mellékletében K illetve.*, szerepel. Lfgyanakkw az értékek e magásst*.
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3,5-08, Hetve l.d-ás rnulatóhhBl ssémoJva is- alatta marednak ai FFíS; ástál t»i?1ositortnak
r'inrkér egység eselénen Kérem a szintteru lett mutatók egységeaitéaét..
o

A 2S egységnéi a Vt-VJlíOe építési övezet esetében az szmp értéke

míg a nendeiettetvezet

1. mellékletétien 0,0 szerepel
o

A

27.

egységnél

Sí

VI-WI/Oö építési Ovézel tselébun az szmá érléke K(3.,5) az SZínp értéke

1.00 míg a rendelettervezet 1. mellékldében K lletve

szerepet ^ugyanaldcer

a

magasabb

rrm latokkal szarni toll értékek lé a atta marad iák az FRSZ által L-izlusituLLnakJ.
o

A {fokuméntéciéWt nem detéi ki hogy azokban e lébiéíaltokban, ahol .KOsiakeeesi tertiiel'
(pl.

2..

3., -1 taröíetegyeég), vagy Kb-Z (12. egyaég}, vagy Kb-bl (IS. egiyaég> seiban érték

íaetépei, mii jelenítenek ez szmá=2 és ez 6zmp=i áiékek. Javaslom ezen értékek töríését.
líöztekedés
»

Az aJetámasrtö munkarész kozlekertést részei megfelel lartalméak

ZöWJfeíéíetr rerjitszer, környezet- és lejmészefvédetem
*

Az

alétamesztö

munkarész

A

beépitééi

sűrűség

és

z£ dlelJIéh

atagérték

igazdésa

területfelhasznáiési egysegenként dmü 1 mellékietének 176. és ISO, oldalán (5. és 0. sorszámú
terütetfe használás! egységek esetén) a tizebesjegyek több értéknél is rossz helyen szerepelnek, Így
s számítás hibás. A ICO. oldalon azölttfelületi átlagérték nem nagyobb a KÉSZeselén, a TSZT-hez
képest, ennek jelölése hibás. Továbbá habár a zöktfelülel elbírt legkisebb mértéke kerekítve
megfelelő, azonbanaoizlosllandózéktfelijlel nagysága valójában a KÉSZ-ben ksebb, vagyis az előirt
értéihez képest alacsonyabb mértékű. A 101.

oldalén

10 sorszámmal jelölt Vi-1 területtel használás!

egység ásóién nem készüli zuldfe^üleli átlagérték számítás, amit pótolni szükséges.

A

szénán forge

terület ugyan 3 hektárnál kisrabb, azonban jelentős változással érintett terület jelölésű, arm alapján
ezen területet; vsán re a TSZT
*

Szerint a

legkisebb zöldfelületi átlagérték igazolása szükséges.

Az alátámasztó munkarész OTEK előírásaitól valc eltérési kérelmek című 2. rr e lókletenek 1. oldalán
szereplő á té'ési kérelem szakma eg nem erfogadható, a fővárosi városfejleszlési célkitűzésekkée len teles. A Eudepesl 2033 szerint az űn. oelvö zónában a jelantóe mértékű Inaktív felülel miatt a
város löbbi résziéhez képest nagyobb Tiértéku bfiszlgethatés érvéryesú . Mivel a tőrténeli
városHorköíéti értékek megöríéso miett íőidlelúlet növelés Csák korláKizottén teljes Kbetö, ezért ?
meglévő íöidfeltJiétek mogtsrtésé Kbibnősen fontos.

*

Az alátámasztó munkarész'iez tartozó J-K-1 Környazelvédelrrii javas ab tervlapon nam szerepel 3
kibocsálás-csőkkentés: zóna, a karsztos terúíet valamint a vlzm'nöség-védolmi ferúlet övezel
jelölése.

*

A S.2 7. Zü diniéi elek ökológiai szerepének erósi lésére vonalkozó javaslatok című iejezet 'észlelésen
ír a zöldfelületi mlanzMáS vállozásáröl, melyet érdemes lenne ábrán 1$ szem ló ítélni.

KüzrtiuvGk
*

Az 5.2. fJudapest főváros tetepűlSssziorkczeti terve kemlalre vünatkazó megátlap'tási fejoaet 5.
Környezel védelem, vészé lyeztetetl és veszélyeztető tényezőjű területeknél agy korábbi TSZT tervlap
ksrlill bafnvallíOizásra. A jelenleg hatályos TSZT 5. Kümyezelvédielem, veszólyeztctofl és
veszélyeztető tényezőjű területek szerkezeti

fervtapon

sem Országos vizmmöség-védelmi övezet -

Szennyvizek szistnpon(jából érzékeny vlzgyü tőlnjrlj ul, sem Országos vizmmösóy-vódekni övezel Nyíll karsztos terület nem került feltürtetésre. A tervlapon a területretidezési tervek készítésének és
alkalmazásénak kiegészítő szabályozáséról szóló 9/201$. fy|. |/f )MvM rendeleti melléklete szerinti
vizminóség-védelmi lemlet övezeté került fe tűnte le tie a jogszabályi előírásoknak megfeielően.
*

Mivel a Közmű és elektronikus hírközlés: Vize látás icrvlapűn folljr.tclósio kerüli a Gcllért. Rudas.
Rác gyógyfürdők vízbázis nlözeléson meghátérOzOH külső, hidrogeológiai rA" és ,B" védöterUlefé,

srifiolí^
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védőidomai, ezért javasúH feilijnietii!

a

Lukécs'ürdű Marcjit&zigct-ü. i.WDfda:- kút vízbázis előzetesen

meirhaféfDzcitt hidrDgaolőgiai .É" irédűicfaniártah fetezím vetLUeDei és n-dnogMaigha „B" védütertiíetét.

Jóváhagyandó mynkarów

KÉSZ rerdelettírvpzet
A KÉ.SZ lielülvtzsgálaitdnak deklarált céija a meglévő -éíjílési jügdk tisirtelettie'ri tartása, igy az ú} églláei
övezetek. éjjítéM határédékfiit a korábban hatályos övezeti hatánérlékek figyeíEwnhevétalévieJ kerüttsk

meghatározásra
reíBíJüíésnertotezós
■
{1) szcnm: ,.t?TÉK

Btöirésú a'ofijifi,

ál t

írndWeflte'i' nisflitaWwoff

vaísmínf

kiogósiimakltal sm Slámllsni, metybe
a)

nem keN froSzdrnrtóríf ií

(2) bokOldáí snrtfili fiatkotesi

sjiViltenitoto

heíiáníUtetó épülelréizekel.

b) wnwíny^tíen a pártolás! $zmtter!»el kitlön nem kerilt figyBle/nbevétetre, akkaf a (2) bekezdés tzédrili
épületrészek az éítalános szinttBiülBlbe Szimilandúlt be„

A rendetkeaés'nin« Stiihangtiart az FRSZ szabályaival, az FRSZ-t figyelmen kivitt hagyd
síintterület-számitást javasöl. Az FRSZ-bcn mcgbati'DiZott (feltnlcjúriak megfeleíten pariíolási célú
szintterület kizárólag épületen belül elbalyszett parkoláiia iiaszrá nato fe , általános céira nem vehető
igénybe.
>

24.^ (1} OTÉK eltéréssé kedvezményes ez nllémtel-azamilisl javasol:.... áftsténos: ranfrsvilfcé'mutató
érlék SléftiStésakor az épiltniny SHalános bruttó sUnlteríilatének meghatározása során... -fígyetmen ytviá
hagyható:
a) mágiáim épvtetben

(i ftí^íjní aí(rií fpiri^sirTíJtefy íakoisagi tamtázf izc.'gá.'ú hetyi'ség megJéíe vagf utólagos

kÍBlBkitáse fisaién, annak aflíirJarüJeféi nem kell beszámítani,
D) á Védetem ÖÍjnteJy

alá

vtifif ópíUetpincesiintjének...

c) hűtését, vagy fűtését szolgáló gépészéé frefyvsés' fenifeJt

clf megengedett méritWfö Ad^itrésseJ megvalósuló tetőszerkezet cseréjével /sió hasznűanfasa..."
Az FRSZ határozza meg a füvároabart a tjeépüdsi süröségeí. a Sűrűség értékébe pedig az ŰTék
szerinti ezinlterületet kel? beszámilani. Így Igazofni kell, hegy a kezdeményezett OTÉK eltérés Jepjén
te üetarthaíók az FR£Z-t»n megfiatártizotlbeé(>Jtós-] sűrűségek, eltenkezü esetben ez FRSZ előzetes
módúsiiasa szükséges.
A <IJ pontban az „a rendeletben megengettetl mertókű átépítéssel megvalósuld' kitétel egyébként
beBZ'tmositbatöllan, ezáltal nem normatív.
■

A 24 5 {2} bekezdés szeiirl: , a megtévó épületek essnán
/rem azémfrolí helyiség basznátaif módjának megváltozása

az általános bruttó szirtíterúletbc eredetileg

wnHtenüföí mígwtgeiJrtf

engedáty

méttóke ívtiépnetó fOJtk

eifétesi

esetén, azok ivrükitére!

beeplthetöség témaköréóen is meg ke* él építeni, hogy éí

fr$£

megadása

az

be

iltétártOS bruttó

esetén)"

Az utólagos

hatérazza meg a fővárosban a

beépítési sűrűségei, a sűrűség értékébe ped:-g Si OTÉK ezertnti Ezintleíijletel keli beszémitan!. így
igazruni kell, hogy a kezdeményeziett OTÉK eltérés alapján is betsrthalók a? FRSi-ben meghatónozütt
beépítési süíüségek, ellenkező esetbé"i az FRSZ előzetes iriödosilése wtjkséges
•

A 25.5 (4) bekezdés ej pont szerint' .K" {kiaíakűEt) épilés- paraméienékkel ezabál yozoll lelkakén ...az
ahd) ponfuftbari lbgra(líaWöf aWinr ktíártjUag p településkép vétóméról szóló fteöv rendeletben megharánnoftak
STB/Jinr. a JiefepűteEképikióíveíaíményafr érwényra juttatása éntekéiMr: fahaf."
A Tkr. azonban nem tartalrnaz ide vonaikozd rendelkezést. így óz etóirés ram nonmairv,
rrkeghaíánozallao kiatakilásoknak enged teret.

tótié oldal

50

BUDAPEST

FŐVÁROS

ÖNKORMÁNYZAT

I.

KERÜLET

ÚJ

BUDAVÁRI

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
STRATÉGIÁJA

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.
TERVIRATOK

*

A 2É.íj {3) bekHidfís b) pDnl szer/nl: „beépítési magasság megengedett legnagyobb mértéke k/eiakM
betűjellel szabá/yojatt ... b) megíé^a magastelűs épűler tetüsierkezetéjjek éte/akHAse. ‘/egy - amennyiben a
rendalet arra lobetóséget biztosit - nwjjfjvö iapoSletús jpüftiínn rrjajíiÍBfí fííteüösE eSnttri kíaökujf iütaí

itíhtnfoilBtmtrgJüas, toíSflUSfl roQsiak) sííífríéíjejsöijwi/ és ejsífíííeíJ íjen^omíKiü tndbtwH méitékbén, de
legfeljebb 1,0 m-rei ninafteíö. meiy esetben a bíviiést kévetőén kiaiekiiló beépítési magasság tekintendő

Jríöfakutí éJWcrifrt"
A refidelkezés no^malivan bizortirtalan mértéJíü magasitási és illeszkedési lehetőségeket tesz
lehetővé, ezért meg kell határazm, hagy

si

1 m magasítás

ti

re vonatkozik: tegmagasatib pont.

tetőgejifie, téídtal^
■

2G.^ (4) bekezdés szerinti: A bdvilheLcseg mértéke a...... te kialakult betűjellel szabályozott - a rendelet

eltérő vegy fcispiííZíUnanflWírMéSií Aíínyétííin ... 9 «wi(íeJet51. flfc-íme állal a éi'aíakvittiieépttéíf P9f9fnét9nsil(ii9t
szatíé/yozotf mepíévií éputolaéire iizftMJltoB fcéidíés mértélníneJ erTwSfedfie/.TtiVábbá a hivaikOZött 2^. akim
alatt

a 35.$

a

szabályozási

terven .elült ^CmeletrátD tcssol

bővíthető

meglévQ éptitetekne1'

VMtaikúZéáin az alábbiak szerint rsttdelkezilk: 35.$ (5) Jileglévő zárisoná beépítésű magastetős épületen
emeletráépítéssel, vagy tetőszerkezet-cserével járű 4 magastatö létesítése sz aíébbiek betartásával engedett:
ül az új IvtőszcrkcztM gerincmagasságétmstgastetósSznrfislétíúScsatlakozó épétűt esetén a jzoroszédOS épület
tetőgerincének magasai gától legfeljebb 1.0 méferreJ tértiét el.
t» az ctlvíbi homloki&t jwaüjaísdgra tegiétHrbi)

?,5 ffiéteireit srnetkerttíet.

c) s tetősík alatt épitményszint kialakítható."

Az udvan homtokzatmagasségénak megemelése nem, vagy csak kivételes esetben és minimáks
ínértékben (avssott, mindenképpen pontosabb szabátyozést Igényel az udvaraíény vMiatkozésábao,
az érnetöségi feltételek védelme érdekében
35 § (4) bekezdés rendelkezése szertrri teposfcííS épílfeteji mágéíietí akkor féÍEsSheJfi .amBnnjntwo ozf a

teferjftJésiíiík vétteánéífltíjollí helyt ttstMefel tne^ensert.:''.
Azonban ilyenről a TKR-ben nincs szű, egyáttalán nem isemltli a lapestenös helyzeteket
35.J (7) bekezdés szerint: „....tetőszerkezetének lérfegal-változást eredményező álaíakitisa vagy magastetős

JBíestJése és beéipíféíe esetén ,i oomitiftíatmssreísíff kizénptííg jjwíszarti sífltségesséaiiidit vagy e szomsiérttis
Peépflléstiez vató kertvezöbb tsaWafcizií órriekében legfeljebb t.Ortee! rtívEflieifi",

Ez újabb magasítás! lenetuség nem norénatív alapon, a műsiaki szükségességei öcf málr kei.
ugyanúgy a 36$ (3) bbj pontnál is.
■

31.-33.$ párkámymagasság meghatározására vonalközé randekazésal nagyobb részben az FRSZ
rendelkezásail követik, azok további ponlosítása indokolt a helyi sajátosságok figiyoleinbevétotévél.

■

A szabályozási tervlapon omeletráépílégse'jeKUtépüfetekhe? indokolt részletesebb kéveteiményekrtil
rendelkezni.

»

Az 1. nnelléktetben a K-HekfTOl építési övezet egeiében az szmé értéke lh0, mig az Alátameszié
rnunkarész

,A

beépitégi

sűrűség

és

zoWfgltiteli

stlegérték

igazodásé

Igrületfelhaszrálési

egységenként' fejezetben 0,7 szerepet és ezzel az értékkel került igazolásra megifeielég Felhívjuk a
figyelmet, hogy a megfelelés csak 0,7-es szmá érték esetében teljesül, ezért kérem a KESZ-ierveier
1 mellékletében az 1,0 értéket 0,7-re javítani
Köz íek erféj
*

A 7 $ (IjakOílerúletekefiése közhasználat céljára áladon terű leteken térté nö ép Hméoy elhelyezést
szabályozza javasolt az előírást kiterjeszteni a magán utakra is

*

A 11. $ szabályozza

a

magánulak nialak tását,

az

FRSZ 13. $ (5) üukozdó&ü üzl uuak közforgalom

számára megnyílott mádon feszi ehetive Az FRS3-szel bizlosítandO összhang meglaremtiésénez a
rendelet tervezet ez ranyú kiegészítése szükséges.11

11 y 1E nlral
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•

A 31 § (2)-ben a rA Kb- KŰu jelű Övezetekre'’ szöveg heíyei! A Kb-KŰu jelű

övém!

üwgszrtvegezés

szukség&s, meri csak egyellen Kö-KÖu övezet, a Kb-KÖu/lKn kjerül megalkutasra.
»

A nen<JeletteTue7et rém 1nl(ia a KŰU-SWDI

üveael tenüteter a kazú-li gépjármű forgeiom

megszürtetesét, ezért n ncserí összhangban az fRSÍ 14. § (4} üekjczdésével, a rendclcttervezeí ez
irányú ktegá&zhése szükséges
•

A rerdetettervezet nem Matrélyoszaa helikopter le«illóhely létesítését, ezért rincsen összhangban
az FRSZ 13 § (4) bekezdésével, a rendel eltervezel eziráryú hicgészilése szükséges

•

A 2íA treHéklet a TSZT-vei összhangban tellijnlötl az M2 metróvonal védelmi zónstját. Javasolt a
rentJetekerviezet kiegésjftfee arra vönatkúzöaíi, Hügy a védelmi zéra áltí^ érintefl telkek tervezett
beépítése, vagy

be

érintett telkeken tervezeti mélyebb fűrAsök esetében biztosítani kelt a tvietnö

InfraslriKtüra sértetlenségét
Zöldfelüteti rendszer, komyawt-

•

és ísrjrtéízeívéíífltertt

A36.g{2; bekezdése) port szerinti előírásokat, mÍ5zerintr....flrn0geoge!JeJíÍ£íirTagviobJ;t)eéiprÍ0Ír£0g,X’
kiétakirií Jí0lltíreJir0f szab&'yOzott OH - amernyüften « épnteíí évezet elflitesa má3kiépp0n rom ren[Í0A0ziillí - a
dxréfjítolfíéíí kíZSfölÖi) fli fllit'ii! viél^kben nüvekeóhet

d)

meglévő beépítés esetén az udvar utólagos tófodónénelt megveWsifíss eselén ''

Udvarok lefedése kedvezőtlen eredményekre vezetbót, ezért kialakult öeéplteiü épü;>Étekriél csak
szigoré feltétetek rncltett tárronnlhelé Emirutt portom teMételeketjávaSblt iTioghalározni 3 beépítés és
-a

szjrillenjlet növekedése miatt, ami színién nem támegatoH. Továbbá jávasült telulvlisgálni az V.

fejezet f7. Oclsö udvar utólagos lefedésére valamint

i

fWdíalrl beépllésére vonatkozó előírások

Cimlj fejezetitek a 27., 23. és 29. §-3Ít érintő OTÉK eltérést is jetentö ntödoíításart. meíyek azerlfll
udvarlefedás vagy füldszinl beépítése esetén a beépítési mérték, valamint éz éltsiános ezinttörülötl
mijtáte értéke a lefedett udvar területevet túlléphető, a tegkiseob zólclfellitet mértékg udvarlefedés
esetén a lefedett udvar tertiletóveí csökkerthstö. a földszint beépítése eseten pedig a zöldtelutet
legk'sebb mértékét nem kell éhrényealtem, szakmairag nem elfogadhatóak, a fővárosi városfejlesztési
cé kitűzésekkel elten térések. A Budapest 2ű3ű szerint az én. be sö zónában a jelentős mértékű inaktív
felület miatt a város löbbi részéhez képesl nagyobb mértékű höszigethatás érvényesül Mivel a
lOrtenet városszerkezeti értékek megőrzése miatt zöldfelület növelés csak korlátozottam teljesIthetó.
ezért a meglévő zótetelutetek megtartása különösen fontos.
Közművek
•

Az Alátámasztó munkarész 6,5-2,5- Ceepedékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés fejezetben
meghatározottek, miszerint ,. .minden megkezdett 20
zápertároló

térfogatot

keli

kMsfcftani.1

flém

burkolt felület után minimum 1

kerüllek

érvényesilásre.

helyi

megfeteíiitésre

a

rortdeieltervezotbcn.
Szabályozási terv
Közművek
•

A 2/B mstléklet jelmagyarázatában, e Vízgazdálkodás; és vízrajzi korfálozások ütemek között szereplő
Vízbázis együttes belsó-kfilsó és hidrogeológiai A-B vidöterülctok és védóndonnok (Közép- Duna’
völgyi Vízügyi igazgatóság adatszolgallatésa

2021.06.18. -

táyókcrztaté) jefkulcsot javasolt

kiegöszitüni annyival, hogy ezek csak eJftzeteseri kijelölt védóterütetek, védóidomofc, dletve
szükeégessó válhat a megbomlása, meri az egyes védőterületekre-, védőidomokra etterő ^vgszabályp
elöli ások vonatkoznak.

12 I Ifl DldBl

52

BUDAPEST

FŐVÁROS

ÖNKORMÁNYZAT

I.

ÚJ

KERÜLET

BUDAVÁRI

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
STRATÉGIÁJA

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.
TERVIRATOK

Egyéb észrevételek:

•

A Megafepgzg vizsgáiéi 1.7 A lájl és léftnésaali a&Lillságck vizsgálata fejezetten a 109. clcasr
talélhaté ábiíí két eselben is elíréel tsrtaliriaz a bariang saú naUfi.

-

A íi-leg? l? pózé vizsgáiéi

1.12

Kftrnyézetvédéléin fejezet

6

Talaj fe eieteter szenepl

reg:

térképek (15B. és 1S9. ábra) nehezjen olvaskiatéal;.

A tielyzetélemfié- és érlékelú munkarész 2.4 Probléma- és értéktérkcp fejezd \S'f. ábráján a jobb oldal
jdrragyarázali elemdt némelyike nem veíhetö Ossz*? e térkép^1, é térképén ugysms oem találnató, vagy más
színnel van jelötw. pl keséi. HÉV., i^jámyékpié ■fel, érdé.
Összefoglaló:
A KÉSZ csak a TSZT-nak és az FRSZ-nek való megfelelés esetén hagyható jóvá. Ennek érdekében
szükséges

-

a 23.g [t) bekezdés módosítása az FRSZ definíciójának érteimében,

-

az FRSZ-szel való összhangra vonalkozó jelzett kiegészllések ^beépílési sűrűség és zöldfelület!
áitiagérték igazolása)
az KÉSZ tervezel 1. mellékíelben ? K-HeWifül jelű épitési óvéwlre wonetJtKó éiirás javítása.

Egyéb éscrevétcleink és javaslataink megfontolásét kérem.
Továbbá az a Iá hhl kéréseinket legyen szives figyelőmbe

*

*

véMmi:

Az új Kerületi Építési Szabászat, Szabátyozási Tbjy 2iA meiiéKlet 1 tervlapja nem ábrázolja a
Fővárosi önkormányzat Közgyűlésének településkép védetmértU szóló 30Í2C17. (IX. 29.1
önkormányzati nendeielA. meliékle’jében. Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti örökségének
jegyzékében szereplő alábbi myaLlü'lúkat.
- Hattyú tilos 4 = Batthyány utca 37.(híEZ.: 13043)
- Hattyú utca arA(hrez-: laaAifz)
Javaslom a hiányzó jelöléseket á tervlapon pótolni.
LffTvaflleteífös esetért a fieéy>Ms mcpengtideíf legnagyobb mótfáke. sz öpfífieft; szrnírerlJifef
számtfása, vafemini firzfesjTarMtó legkisebb zöJtífetíítet nagysága (ÖTÉK követelményektől eitenö
követelmények megállvpiliisa) esetében az indoklás szövegezése és a rendelettervezet
szövegezése, tartatnia eltér egymástól. Mig az inóoklásbart bizonyos paratnétófok teljesülése esetén
tenné lehetővé a fsz 109 ^-os bsépilbétöfiégél (nem megőrzendő fás növényzet, használna!óság),
addig ezek a kikötések a rendEtetfervezalbOl már hiányoznak.
Az udvarok 1QQ%-o$ lefedése ellentétes á Főváros belső udvar ük zöldi Léséi é. burkoltságának
csökkentésére tett erőfeszítésével

•

Miütáíi a kerülel nagy részén egyesített rendszerű csatorna tatálható, a beszivárgó felülietek további
csökkentese - és ezek kompenzatésának elhagyása ■*■ ogyanwak efientétas a Főváros
szernpomj&ival
A belső udvarok tefeoése és ebben az esetben IKJ ^-os beépítettség megengedése
zöldinfraslirLikliúra-fejlesztásI szemoontból nem támogfilhatö. még abban az esetben sem, ha az udvgr
egésze burkol! felület meglévő állapotában
Személyfelvonó crfóJepics teafakrfe«a. kprazeméJteoe, Sthéty£ió&G osoráji n bHvibnény alaptafütetö a
beéfu'fetfség számrMsa sorén figyelmen kívül hegybetű legyen (OTÉK kóvélelményáklöl oitérő

13/IKtfcU
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kühjelfilményak

megállítása) esetén

3

megengedeti

zoGdtel-jlel csökkenés fcoenpenzélásérs

javaslom előírni annak függfllegies movényfeLüieltel történő pöllasát
*

VI-V/l/07 jelű építési PvéíeítJöfl a jnogcnaetJeJJ téjjnajjyoMi beépifefíség
iuzíiísflantíó aöítffeíivtéí ^tériéíce peifrg 0% te/iesset)

fOTÉK

100%,

3

tégfríseűő

követe ményetttet eltérő ktswetetinények

megállási lása) esctán a Déli pályaudvar jövőbeni megszűnésévé; a (emlel ingatSanféjleHlésne
alkalmas terűüéné válik. A tOO%-tH beépittiétűség. 0 %-os zöldfelűtetii mértekkel kidnkoStsága sem
síéitillássál,

gyakwiatiiag

idömtervvel. sem a jövőbeni fejlesítési igénnyel nincs bemLtalva. A 0% ZBfdtelijlet
az

OTÉK

Ezerinti

zöldteté

beszámítási

lebetöségat

[ezzcJ

zütdtetű

tetesftési

köts? flZEHsügüt} is sefninisSé' teszi.
■*

At Lk-2/1/08 jelű építési ovezeiten e inpgengedefí tégrtaaryűöí? öeépítéffség 80%, a tegtajepp
pizJüsíiendü zöidfolüfot mértéke pedig 10% tetessen fOTÉK fcövetelményaktöt eltérő tíöveteimények
megálEapitása) eseten a dokumcnlumböl nem derül ki, hegy a (érgyi ingatlan övezete kizárólag erre
az ingallarirá érvényes, vagy a kerületben vsi más Nyer övezetbe sonstl ingatlan is
A beépitesi-íölrffeflLiléti pe^améterek változásárak indokciltséga rincs alátámasztva idomterwel.
számitássel. A szöveg csak mintogy megjegyzi hogy a müerntek épület nasznösliasa éröckeben a
lelekalakitéat köveiden szükséges a beavatkozás

»

Téjékoidatom, tingy a tervdokurrtentáHÓban jelzett Ouna-perfi egységes kezelés kéUteíüteti lülajdonú,
fövérosr vagyönkezelt Ingatlarl érni a Friedficíi Bőm rakpárton, a 8Í29H1 és a 143S7Í1 hfsz-ü
ingatlanokat, aierve a kerüleíi örkoímányza-L által jetzettfökl atelti baríangtái, járatek tuökeiékkal való
terveTelt ^megtiltésE" kapcsán jaizecn, bogy a

66S6Í2VA braz-ú ün

Sziklakérliáz ingaganban 501S.

jimkis 18-teS 15 év h staruzoll ideig bérfoi szerződés hetében működd e Síiklafeödtáz Alontbufikor
Mózeum mely bérleti szerződés egy alkalommal további

*

6 évvel PTiegiiMszabbitbete

Jelzem, hogy a rendelettervezet (A Budaván Űnkorményzat KépviselülesteleíéneSi .. .'2G52

..) Kt.

SZámÜ önkorményzn: rendeleta a Körül üti Építési SzaiiályzatrŐI (KFSZ)):
o

6,

S'ávsl nem értek egyet, mival az egyes ügyek vizsgálata nélkül mendfiná ki jogszerűnek a

közterületre (orient korábbi beépítéseket., arm sértheti a Fővárosi Önkormányzat érdekeik
c

9.

S'ával nem értek egyel, mert Függatienus áttét, bogy építési jogilag közterületbenyülés

biztosítására tebetöeég vsn-e, p nemaoii vagyon lörvóny ösztön létesítési tilalmára vunptkozó
reEidelkezéscivel nincs össztengban,
o

b

75. g - és 77. g szabályozása meghalárezetí célú használatokat engedne csak meg adott

közlekedési

És

életszerűséggel

közpark!
és

a

(pl

Vérmezé,

fővárosi

Tabán)

Önkormányzati

torúioLckor,

amely

köítertüet-hasznélati

eltentétben

gyakoriatiaf,

éli

és

azaz

a

tervezetben meghaíározotl célokal kizárőlag elsődleges tünKíibként javasolt íineghatárwzTi>.
(Essél

példáét

az

-üsszbe

rendezvény,

vagy

vpndégtátg

terasz

közteruiet-hasznátata

éHébatettéoülne.)
o

&1

1

§( ) bekezdése ktegészltanttó azzal, hogy a tervezetben meghatározón basznáíatek csak

elsődlegesek, de nem kizérblégosak, snerl a közterület használat ilyen módon való széles
korlátozása életszerűden és a fővárosi önkormányzat érdekevei is eiteniétés.
o

a 64. ■§ szerinti szabályok a Rudas fürdő (Tneltedi parkoló területére vonatkozóan olyan üj
h-asználati célokat vezetne be. amely egyrészt korlátozza a fővárosi önkoményí Kbzterfiiétka&ználati döntési jogosultságát tehát ez esetten is kizárólagos használat mód élű írása ram
javasolt,

mástésat

rendezvénytérnek

mirtesltesével

kapcsolatban

mind

sáj,

mind

környűzelvédelml. mind Közlekecési gzempontból az egyedi ügyek egyeztetese nehezedne et é
terület lunkciöía való kijettilése által

Ez azt jetentené, hogy ha a Főváros nem szeretne

hozzájárulási adni egy rendezvény köztevület-hasanplatáhnz az elutasítást hatósági eljárás
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keratfraerh neftezen eine mdokülhata a t«QM nHtdanArryhwIyizfrnt minűsliáse okár-.

5. BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁR ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSKÉP
VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ RENDELET
Az I

keretet Budavári Or.kuniányzát új TalepGláekáp vérű a lm G rcl szOlú renctetet-tsrvez&iár^k 7A.% (1)

bekezdés t?) ponlja'
,.24 $(1) Te/epUM5t<6(}i véleményeiéit elfirfet teK lefolytatni építmény ópifösé/Q, bóvilésérs, tslepúiéskép&l
érintő átalakításéra irányuló építési össíevonf vagy fennmaredési éngedélyéZééí eljárást rnégététöén, í)a
b) az érintett ingatlan nőm ált fővárosi helyi védelem alatt,'

A Jogszabály íöttesáftásre ad oktií, hiszen bár tóvárosi helyi védeiem alatt álló ingatlanok eaeléfcen az I ke-bjleti
Önkorminyzalrál nem kell ietólylalni lelepüláskápi vólü^iáryczMi eljárást, de ezek az ingatlanok nem
manbesülnek a telepulásképi VEhernár yazési el|árát lüfulytatása alól. Ezukiiúl az ingatlanoknál ezt az tljá'ást
a Fővárral Önkormányzatnál f<en lefölylatni.

Javast at:

24.

§

(1) Telepúlésképi

vátemányezásr eljárást kék lefolytatni ápftiíiérry építésére, bővítésére, télépiilésképét
összevont varjy fennmaraöiísi'BogiptlftJvHziási eljárást megettiiúen. óa

érintő átalakítására irányuló építési

b) az érintett ingatlan nem áll tóvárosi helyi védelem elett Eleknél ez ingatlanaknál a településképi

véfaményézósi éljárási a Fővárosi Önkormányzatnál kelf lefolytam.
Az L komiét Budavári önkormányzat új Teiepuleskep veóetmérót szóló retróetat-tervezettnek 27.^ (1)
bekezdés b) pontja:
27,§fi) Településképi bejelentési aíráröstáaíf lefolytatni:
b) kerületi védeff épirmény külső vagy belső megjelenését, jellegét bármely midőn érintő munka. ÍOVébbi
rendeltetésének megváltoztelása

A jogszabály levesen- azt stigall^, hogy főváros- helyi védelem alatt áltö építmények esetében nem kell
lelepü lésképi bejelentési eijárasl lefolytslnr hiszen a b) pont ezt a véóeítségi kategóriát nem emiít.
Javaslat:
27.§ (1) Telépülésképl béjétentúsi eljárást kell lefolytatni:
b) kerületi védett és fővárosi helyi védelem alatt álló építmény külső vagy belső megjelenését jellegét
bármély módon érintő munka, továbbá rendeltetésének magváltoztatása esetén.

Az I. kerület Budavári Önkormányzat új Településkép védelméröl szóló rendelet-tervezetének 26 § (1)
bekezdés I) pontja.
„2B $ (1)

Egy fiejalaníéíbéd

szereplő munkának a következő nknunum-féllóteléket kell tetjesflenie.

I) kentleli védett épífmény aíaién íwzfiűsflam' kell az ériék megőrzését éí ktbontakczietását.''

A Jogszabály tévesen azt sugallja, hogy fővárosi hely védelem elatt építményiekre ezek e feltételek nem
vonatkoznak, hiszen az () pont ez: a védettségi kategóriát nem e«iiiii,

líMfokls
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Javasig!:
„18 §{1) Egy h$iQtent6£t}er) sieroptú munkának a
I) kerületi vétiíeif és

fővárosi

helyi

védelem alatt

rrwi/inwm-feJteiieíeJieí ken leljesitsnie.
illő épltmóny esetén biztosiam kelt a? é"íW rtto^Driiösií!

és (ííOooíaífozíaíiésáf,"
A jefenleg Ti alá'/üt l. kerület Buflavári Orikormanyzat Teleputéskép védDlmÉrül
rencFiet

57A sierml lartáHrazzÉ ügyariezekel az előírásokat

A gyakorist

he h

síúü

IflfiíDJ/ (IX. 20.) önk

jog-aíkotbi szándék, azoribui a

javasltainkban m^gbgálmaziűtt láítaJma! fel tételezik, ezért kér] ük a TKR eíéirásait

é

íenli észrevételeit

alapján mcdqsilani

.0iVíí,ifjí.'Hí, 2023. augusztus ,

Főpolgármester hatáskflíében eijárv?T szielette!

Ba ogh-Sánu Márton
a rüpolgáfmíster katmetfinökt

lí lÉnleal
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1.10 Szomszédos kerületi önkormányzatok
1.10./1 Budapest

II.

Kerületi

Polgármesteri

Hivatal

Épített

Környezetért

Igazgatóság Településrendezési Osztály
Elektronikusan aláírta:
Trummer Tamas

Budapest H. kerületi Poigáimesteri Hivatal

Telefon- 3*6-5449

Épített Környezetért Felelős igazgatóság
Települé»rendez4si osztály

A áradiní Naszáhi Marta
polgánneíter
Budapest I.
kerület
Önkormányzat
KEID: 208048326

telepulesrerdezesrámasodifckeruletfcu

Dct. sz.: XXI\’'221-2'2022
Hívsz : BDV i 14384-1 /2022
Ügvmtezci Erdei Gjula
Budatári Táre>r Budapest Fővaros I. Kerület területére
készülő IK. ITS. KÉSZ véleményezése

Tisztelt Polgármester Asszony!
A 2022. június 28-án kelt Budapest Főváros I kerület területére a Településfejlesztési
Koncepció (TK). az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) kesziteserói. és a Kerületi
Építész Szabályzat (KÉSZ), valamint a településkép védelméről szóló rendelet (TKR)
felülvizsgálatáról szóló tájékoztató levelét köszönettel megkaptuk.

A Településfejlesztési koncepcióról tíz integrál! településfejlesztést stratégiáról és a
településrendezési eszközökről valamint egjes telejiiilésrendezési sajátos jogintézményekről

szóló 314/2012. (XL 8.) Korai, rendelet 38. § (4) bekezdés alapján az alábbi tájékoztatást
adjuk:
TK

A megfogalmazott komplex jövőkép eléréséhez rögzített 3 átfogó cél megvalósulását a jól
körülírt 13 db részcél segíti.
ITS

Kerületünkkel közvedenül szomszédos a Víziváros keriiletrész. melyen tervezett fejlesztések
hatása a II. kerületet is érintik
Az AT2 Duna-part akcióterületen végrehajtandó beruházások közt szerepel hogy' a
kerékpáros, autós, gyalogos közlekedés mellett ajövőben egyre jelentősebb szerep hárulhat a
vízi közlekedésre is. A megiapozó vizsgálat fejlesztési kihívásai között szerepel a Duna-pait
elérhetőségének és a gyalogos, kerékpáros közterület-használatnak a javítása a közlekedési
konfliktusok csökkentése valamim a Vüágörökségi területhez méltó közterületi kialakítás. A
kerületünket érintő tervezett projektek az AT2.1 - Forgalom újraosztása - Duna part rakparti
részeinek forgalomcsillapítás, az AT2.4 - Dima-parti kikötök lakosságbarát fejlesztése - a
kikötő hajók környezeti terhelésének csökkentese (zaj, forgalom, árumozaatás, stb ). illetve a
vízpart lakossági használatának elősegítése parkosítása és az AT2.5. - Duna-Buda Fó utca
projekt - a rakparti és Fő utcai közlekedési folyosó hatását mérséklése, a közösségi funkciók
erősítse támogatható.
A Vízivárost ermtö ksületrészr célokkal és a Duna part akcióterületen tervezett fejlesztésekkel
egyetértünk, azonban a VI.3 Településközi koordináció mechanizmusai, együttműködési
javaslatok fejezetben felsorolt a megvalósítást szolgáló beavatkozásokhoz kapcsolódó
együttműködésben rész kivánunk venni.

Budapest ti. kerületi Polgármesteri Hivatal

Budapest, Mechwart ügeti.

Postacím: 1377 Sudapest, p'
1(9ID:

603462763

www másodikkerjlet hí

>r

Felelős
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Te:efor.: 3_5-=h_o

Fudspert II. Kírűeu Pokgimesieri Hivatal
Ép-'tett Környezetért Felelős l^ezgatöság
Településre ndezé:i Osztály

telepL-leEnerdezesriiTiaEodklreruleLJru

KÉSZ

A YíLeminyürfcírslsÓPorbiQ a
teriilírrlet érinti- mgaflmoliia vonatkoiDaD T,i;r:sálttik.
A szitiÜYíJzási tenbetj nazy-hinatLiljt kap i ..kijiakult" áliapút K je-ize?. mily a panmíter
tátiiázitban is naErj’ súllpral bír. íicdsoibm a; epCilettmziEr:áE-páikáiLYTaiasasE.is tekintetébea.
Ez keriilít: adottsáE. re-szkiesen kitir a r*zabálYozás i .lialaltíit" állapotra -elletmio
izitiÜYC'kra. Aemnálj;:. i kialrtknlt állapotot. A ktiSaliát állapot a kerületben nem komerralia
az adott beépítést, hanem akár teljes bontás esetén széles leberdséget biztosit az áj beépítésre,
részben a szomszéd kialakult beepilésetól teszi fuggóve. A szabályozás a beisá. fedett ndvnds
(szintszámtóS flizzetlenj lefedését ösztönzi A H7.Í ílj szeles beepitesi lelietiséeet biztosit
jatTisolf feltételeket szabni a túl építés elkerülése erdekeben. A 26 J (2) o) javasoit a .meglévő
épület. íbgnlmát ásztázm. vagy .kialakult epületre'módositam
A 12.S (2) bekezdés szigorítása laY'asolt.
A 22.? szigorít az OTÉK 116.§-ltoz képest.
A Csalogány utca E. kerületi oldalához kepent kasonlo beépítési paramétereket, és parkoló
sziiksezleteket ir elő.

Budapest - dátum ■ dizitális aláírás szeiiut.
Orsi Gergely

PoJgái'mestei1 megbízásából eljárva
Tiszteleríel:
Trunnnei Tamás
főépítész

Budapest Jl. kerüieti Polgármesteri Híva tel 10-4 Buda sast,

scs

ligeti.

i/z. ele;
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1.10./2 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármester

01

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
POLGÁRMESTER

ÚJBUDA

II13 BudupesL

Bocskai

út 39-41.

Iklatósram: XVIII-293-2/2022
Ogyintízö: Oiltncsek-Fábián Tünde
Telefons/Am: +36-IJ72-34KI
3 áradinc Naszáhi Márta
polgármester
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
1014 Budapest.

Kapis/trán tér I.

Tárgy: Budapest I. kerület lludavar Onkormánv/at kerületi településfejlesztési Koncepció.
Integrált Településfejlesztési Stratégia, Kerületi Építési Szabályzat, valamint a településkép
védelmenU szóló rendeletének véleményezése

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tárgyi ügyben írt megkereséséi köszönettel vettem. Az újralerve/cti Telepüiéslcjtes/lési Kiavcepcióés
Integrált TelepuiesfcjEcsztcst Stratégia, illetve a tclülvizsgalt Kerületi Építési Szabályzat, valamint
településkép védelmi renddel tárgyában az alábbi választ adom:
A megadott linken clcrhcló dokumentációkat a szakterületei ismerő kollégáim áttanulmányozJák A
tervezetekkel kapcsolatban észrevételt, javaslatot nem teszek, további munkájukhoz sok sikert
kívánok

Budapest. 2022. július 22

Tisztelettel

V
im iö.

1

2

J ÍJ
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1.11 Lakossági vélemények
1.11./1 Havas Katalin Linda

AzonosítóEPAPIR-20220715-6517
Küidö

Dátum:

2022.07.15

Viselt név:

HAVAS KATALIN
LINDA

Flivatkozási szám:

Születési név:

HAVAS KATALIN
LINDA

Azonosító:

EPAPfR-202207156517

Anyja neve:

DR. SZÖLLÖSt
RÓZA ERZSÉBET

Témacsoport
azonosító:

EGYES

Születési hely:

BUDAPEST
09

Témacsoport neve:

Egyéb

Születési idő:

1978.07.08

Ügytípus azonosító: EGYESJJGY
Ügytípus neve:

Egyéb

Címzett
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
1014; Budapest
Kapssztrán tér I
Tárgy:
Észrevételek a TK. az ITS és a KÉSZ felülvizsgálati eljárásának társadalmi
egyeztetése kapcsán
Budavári Önkormányzat
Csány Éva főépítész asszony részére
1014 Budapest, I. Országház u. 15
foepitesz@budavar.hu

Tárgy: Észrevételek a TK, az ITS és a KÉSZ felülvizsgálati eljárásának társadalmi
egyeztetése kapcsán
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Tiszted Csány Eva!

V. Naszály! Márta íacebook posztja szelni „a TK, az ITS és a KÉSZ felülvizsgálata
zajlik”, a véteményezés időszaka pedig augusztus 3-ig tart. Az ezzel az eljárással
Kapcsolatos észrevételeim kapcsán fordulok Önhöz, mint illetékes vezetőhöz.

Mint azt bizonyára ön is tudja, a Mészáros utcai turistabusz-terminál megépítését a
polgármester asszonya széleskörű lakossági tiltakozás hatására - de a MAV-ra
hivatkozva - 2021. május 12-én ideiglenes hatállyal felfüggesztette.

Ezt 2021. decemberében újra megerősítették, majd a választási kampány idején, ez
év februárjában is határozottan állították, hogy "NEM TERVEZIK NAPIRENDRE
VENNI1'a giga buszparttoló megépítésének kérdését.

Ennek ellenére az új Integrált Településfejlesztési Stratégia 35. oldalán 2021-2022
Között várhatóan megvalósítandó projektként szerepel a Mészáros utcai buszparkolb,
a Várig Közlekedő elektromos Kisbuszokkal egyetemben.

Fentiek tükrében érthetetlen, hogy az elfogadandó dokumentumban szerepe! a
Mészáros utcai buszpályaudvar terve.

Tájékoztatásuk alapján „a Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) az a
településrendezési eszköz, ami azt rögzíti, hogy pontosan mit lehet építeni. A
Mészáros utcával határos MÁV tértijét a kerületi szabályozásban továbbra is
„Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű területként szerepel", ami nem teszi
lehetővé buszparkoló építését".

Kérem, hogy a kerület jövőjét meghatározó döntések új keretrendszerének
kialakításakor ne hagyják figyelmen kívül az álláspontomat és a tervezetből töröljék a
„MÁV-tói bérelt területen buszparkoió kialakítása és elektromos kisbuszos szállítás a
Várig" című elemet.
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és a Kapcsolódó dokumentumokban való szerepeltetése nem elfogadható, hiszen a
Mészáros utcai terminál ki kell kerüljön a kerület terveinek sorából.

Az űj dokumentáció kapcsán mindenképpen fontos szempontnak tartjuk a kerti let
kívülről érkező forgalmának csökkentésére irányuló intézkedéseket, a zöldfelületek
növelését, és ezzel a levegő minőségének javítását.

Kérgük, legyen szíves a fentieket lakossági észrevételként kezelni!

Tisztelettel,
Havas Katalin

Mellékletek száma: 0
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1.11./2 Nagy Krisztina

Feladói
Küldve:
Címzett:
Másolatot kap:
Tárgy:

Krisztina !Magy <krisztanagy@yahQ0.e0m>

TK US, KÉSZ tervezetek lakossági véleményezése

Kategóriák:

Piros kategória

2022. július 25. 12:54
Csány Éva

Remenyik Ildikó; Hivatal

Tisztet Főépítész Asszony!

L kerületi Ja kosként köszönetté i vettem a TK. ITS és KÉSZ tervezetek vonatkozásában lakossági véleményezésre
irányuló' megkeresését. Pozitív, a lakosok véleményét is figyelembevevő hozzáállását nagyra értékelem. Kérem
engedje meg, hogy élve a felkínál! véleményezési [ehetőséggel az alábbi észrevételeket tegyem a nyilvánosságra
hozott tervezetekkel kapcsolatban.
Településfejlesztési Koncepció (TK) tervezet
S8. oldal R.12.
A 2022. július 28-i frissítés, módosítás nap-hegyi lakosként megnyugtató változást jelenti azonban felhívnám a
figyelmét hogy a TK. 32. oldalán szereplő mondat - miszerint a turistabuszok elhelyezésére a Déli pályaudvar
területet hordozza a legnagyobb potenciált:-, ennek teljes mértékben ellentmond. Kérem, ezt a mondatot ezért
szíveskedjenek a TK 32. oldalról törölni.
Továbbá a TK. 33. oldal 3. és 7. pontjai szintén tartalmaznak a turistabuszok parkoltatására vonatkozó, homályos és
általánosító megjegyzéseket, amelyek aggályosak, mivel semmilyen konkrét, véleményezhető információt nem
fogalmaznak meg, így magukban hordozzák annak veszélyéi, hogy szubszidiárius rendelkezésként ajövőben
hivatkozási alapot teremthetnek a Déli pályaudvar területének turistabusz parkolóvá alakítására.
Integrál! Településfejlesztési Stratégia (ÍTS;> tervezet:
42. oldal
A H3. Idegenforgalmi fejlesztések, a fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek táblázatban szereplő H3.5 turistabuszok útvonal tervezése, parkolása elnevezésű űj projekt megnevezése és rövid te írása nem értelmezhető
ilyen tág és túlzóan általánosító megfogalmazásban. Továbbá egyedüli együttműködő partnerként a Főváros került
nevesítésre, kizárva ezzel a lakosságot és a többi érintett ágazati szereplőt. Szükségesnek tartom a projekt rövid
leírásában szerepeltetni a Dé-Ji pályaudvar területének, mint lehetséges helyszínek a kizárásál, megfelelve ezzel a
TK. 36. oldal R12. pontjában leírtaknak
Az ITS 75. oldalán szereplő H3.5 fejlesztéssel kapcsolatban a fenti észrevételemet ugyanígy fenntartom.

Budavár Megalapozó Vizsgálat (BMV) tervezet:
Javaslom és kérem, a 93. oldal második bekezdésben szereplő, - a 'Mészáros utcán buszSefmináJ kerül kialakításra.
Ez a jelenleg használaton kívül lévő vágányok helyére kerülne.
két mondat törlését, tekintettel a TK. 38. oldal R12.
pontjára.
260-261. oldalon, a Déli pályaudvar területével kapcsolatos elképzelés műszaki leírásában szintén szerepel a sínek
lefedésével kialakításra kemlő turistabusz parkoló létrehozása, ezt kérem törölj ék jnivei ellentmond a TkL 3B. oldal
Rí2. pontjában leírtaknak.
Fenti javaslata imat a lakossági egyeztetés keretében teszem és kérem, azok figyelembe vételét.

[{riáa&iinj
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Azönkomnányzatiság =ivén a'ípuló murkájukatezúion i& köazjönóm és bízom a közös értékek 4s érdekek alapién
történő fenntarható ás környezertudatcs-együjtmúkódésben ajövőben is.

T szleteítel
Nagy Krisztina
Naphegy- Krisztnaváros
■.kerület; lakos

Déli Pályaudvar felújítandó területe hordozza a legnagyobb
potenciált ebből a szempontból.
A Détf Pályaudvar felújítandó területe hordozza a legnagyobb
potenciált ebből a szempontból.
A Déli Pályaudvar felújítandó területe hordozza a legnagyobb
potenciált ebből a szempontból. A Deii Pályaudvar felújítandó
területe hordozza a legnagyobb potenciált ebből a szempontból.
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1.12 Civil szervezetek véleménye
1.12./1 A Naphegyért Csoport

Budavári Önkormányzat
Csány Éva főépítész asszony részére
1014 Budapest, I. Országház u. 15
foeoiteszraibudavar.hu

Tárgy Észrevételek a TK, az ITS és a KÉSZ felülvizsgálati eljárásának társadalmi egyeztetése
kapcsán

Tisztelt Csány Éva!
V. Naszály! Márta facebook oosztia szerint „a TK, az ITS és a KÉSZ felülvizsgálata zajlik”, a
véleményezés időszaka pedig augusztus 3-ig tart. Az ezzel az eljárással kapcsolatos
észrevételeink kapcsán fordulunk Önhöz, mint illetékes vezetőhöz.
Mint azt bizonyára Ön is tudja, a Mészáros utcai turistabusz-terminál megépítését a
polgármester asszony a széleskörű lakossági tiltakozás hatására - de a MÁV-ra hivatkozva 2021. május 12-én ideiglenes hatállyal felfüggesztette. Az intézkedést követően a
csoportunkkal történt személyes egyeztetés során nem kaptunk megnyugtató választ
kérdéseinkre, ugyanakkor egyértelműen kifejtettük, hogy a kérdéses területen semmilyen
buszterminál, -parkoló, -állomás megépítését nem tartjuk elfogadhatónak, mert az nem
jelentené a tunstabusz forgalom okozta terhelés kerületi problémájának megoldását, sót
tetézné azt.
Ezt 2021. decemberében üjra megerősítették, majd a választási kampány idején, ez év
februárjában is határozottan állították, hogy "NEM TERVEZIK NAPIRENDRE VENNI" a giga
buszparkoló megépítésének kérdését.
Ennek ellenére az új Integrált Településfejlesztési Stratégia 35. oldalán 2021-2022 között
várhatóan megvalósítandó projektként szerepel a Mészáros utcai buszparkoló, a Várig
közlekedő elektromos kisbuszokkal egyetemben.
Fentiek tükrében számítottunk rá, hogy az elfogadandó dokumentumban már nem szerepel
majd a Mészáros utcai buszpályaudvar terve, de sajnos nem így lett:

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT3J
Projekt
száma
Amt

Projekt neve

Projekt rövid leírása

turistabuszok

MAV-tól

számára megfelelő
parkolóhely
létesítése

területen
buszparkoló
kialakítása
és
elektromos
kisbuszos szállítás a
Várig

bérelt

•od lkat ív
keretösszeg

Megvalósitas
várható ideje

fclókeszitetts
ég foka 1%)

1-000-000.000

2021-2022

Megvalósith

fc

atósági
tanulmányt
érv elkészült
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Nyomaték ital kérjük, hogy a kerüiet jövőjét megfi a taroló döntések új keretrendszeréneit
kialakításakor ne hagyják figyelmen kívül az álláspontunkat. A korábbi egyeztetések alkalmával
azt is igyekeztünk világossá tenni, hogy'tisztában vagyunk a probléma súlyával, és éppen ezért
nem értjük, a kerület mién érzi feladatának a beübudai turizmus közlekedési kérdéseinek
rendezését sq/áf hatáskörben. Minden alkalommal elmondtuk, hogy a tömegturizmus
kérdése átfogó, fővárosi vagy akár országos Uirizmusszakmai koncepciót igenyel, és a hozza
kapcsolódó közle ke oést térd esek megválaszolása is csak ennek részéként képzelhető el
számunkra.
Az érintett lakosság részéről csak a beruházás végleges leállítását tartjuk elfogadhatónak,
ezért annak a megújított Integrált Településfejlesztési Stratégiában és a kapcsolódó
dokumentumokban való szerepeltetése számunkra nem elfogadható, hiszen a Mészáros utcai
terminál kJ kell kerüljön a kerület terveinek sorából.
Az új dokumentáció kapcsán mindenképpen fontos szempontnak tartjuk a kerület kívülről
érkezöforgalmának csökkentésére irányuló intézkedéseket, a zöldfelületek növelését, ss ezzel
a levegő minőségének javítását.
Ezúton szeretnénk megjegyezni, hogy tisztában vagyunk a partnerségi egyeztetés
helyi szabályaival és a 6/2017. [11.23.f önkormányzati rendel etben foglalt kötelezett legekkel,
de efíöl függetlenül rendkívül aggályosnak tartjuk, hogy a facebook csatornán - ahol ennél
sokkal jelentéktelenebb témák is napirendre kerülnek
az ITS, KÉSZ és TK egyeztetésével
kapcsolatos lakossági fórumról az eseményt megelőző napon adtak hírt.
Ezúton is jelezzük, hogy a buszpályaudvar Mészáros utcába helyezésének újbóli napirendre
véteie esetén az önkormányzat számíthat a lakossági tiltakozás legkülönbözőbb formáinak
masszív jele níétére a közelrjövőben is. Úgy látjuk, hogy ez egyik félnek sem lehet érdeke, ezért
kérjük, ne feledkezzenek meg rólunk, itt élőkről, az US tervezetéből kérjük törölni a projektet.
Kérjük, legyen szíves a fentieket lakossági észrevételként kezelni, észrevételeinket
természetesen, hivatalos, postai úton is éljuttattjuk a Budavári Önkormányzatnak.
Üdvözlettel,
A Naphegyért Csoport
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1.14Véleményezési szakasz tértivevényei (kimenő emailek, letöltés igazolások)
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I.2

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ SZAKASZ

A Tr. 37.§ szerinti előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezése, a tájékoztató levél, valamint az
adatszolgáltatás kérése 2020. január hónapjában megtörtént. Az államigazgatási, valamint az érintett
szervek és

önkormányzatok

részéről

beérkezett adatok,

észrevételek és vélemények az

új

településfejlesztési koncepció készítésének javaslatát tartalmazó véleményezési dokumentációjához
felhasználásra kerültek.
A partnerségi egyeztetés a Tr. 29/A.§-a, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (VI.26.)
számú

önkormányzati

rendelet

(a

továbbiakban:

partnerségi

rendelet) figyelembe

vételével

megtörtént.
A partnerek előzetesen tájékozódhattak
•

az önkormányzati hirdetőfelületen közzétett felhívás,

•

a www.budavar.hu honlapon közzétett hirdetmény,

•

a megtartott Lakossági Fórum1

útján. Az előzetes tájékoztatót követően, valamint a lakossági fórumon és az azt követő véleményezési
időszakban a partnerek részéről nem érkezett vélemény, észrevétel.

Megkeresett szervek, önkormányzatok és partnerek összefoglaló táblázata
I. ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

1.

2.

3.

SZERV MEGNEVEZÉSE

RÉSZVÉTEL

KHV
SZÜKSÉGESSÉGE

BFKH Állami főépítész

IGEN

nem nyilatkozott

IGEN

nem nyilatkozott

elektronikus adathordozón

IGEN

nem nyilatkozott

elektronikus adathordozón

NEM

nem nyilatkozott

nem nyilatkozott

DOKUMENTUM KÉRÉSE
elektronikus adathordozón és
papír formátumban

ME Építészeti és Építésügyi
Helyettes Államtitkár

Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság

Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság,

4.

Katasztrófavédelmi Hatósági
Osztály

(vízvédelem, vízgazdálkodás)

1 A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, rendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi,
valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV.22.) sz. Korm.
rendelet 3. § (2) értelmében a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést eló'író
szabályaitól eltérően a tájékoztatás, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le.
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I. ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK
SZERV MEGNEVEZÉSE
5.
5.

Országos Vízügyi
Főigazgatóság

RÉSZVÉTEL

KHV
SZÜKSÉGESSÉGE

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság válasza tartalmazza egyben az OVF
tárgyi megkeresésére vonatkozó választ is.

Közép-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóság

DOKUMENTUM KÉRÉSE

IGEN

nem nyilatkozott

elektronikusan

IGEN

nem nyilatkozott

elektronikus adathordozón

NEM

nem nyilatkozott

nem

NEM

nem nyilatkozott

nem nyilatkozott

NEM

nem illetékes

nem nyilatkozott

IGEN

nem nyilatkozott

elektronikus adathordozón

Fővárosi Katasztrófavédelmi

6.

7.

Igazgatóság

(tűz-, polgári védelem,
iparbiztonság)
BFKH Népegészségügyi
Főosztály
BFKH Országos Közúti és

8.

Hajózási Hatósági Főosztály
Gyorsforgalmi Útügyi Osztály

Honvédelmi Minisztérium

9.

Állami Légyügyi Főosztály

10.

Örökségvédelmi Főosztály

BFKH Építésügyi és

Örökségvédelmi Osztály
A tervezéssel érintett külterületi
termőföldterületek helyrajzi

11.

BFKHFöldhivatali Főosztály
Földügyi Osztály

nem nyilatkozott

IGEN

számait fel kell tüntetni , vagy a
dokumentációhoz papír alapú-,
érintett területet ábrázoló
térképkivonatot kell mellékelni

BFKH Földművelésügyi és

12.

Erdészeti Főosztály

nem nyilatkozott

IGEN

elektronikus adathordozón

Erdőfelügyeleti Osztály

13.

Honvédelmi Minisztérium

Fővárosi Rendőr

14.

nem érkezett előzetes tájékoztatás

Hatósági Főosztály

főkapitányság Rendészeti
Igazgatóság

NEM (csak
határrendészeti
szakterület
esetén)

nem nyilatkozott

nem

NEM

nem nyilatkozott

nem nyilatkozott

IGEN

nem nyilatkozott

elektronikusan

NEM

nem nyilatkozott

PMKH Környezetvédelmi,

15.

Természetvédelmi és
Bányafelügyeleti Főosztály
Bányafelügyeleti Osztály
PMKH Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és

15.

Bányafelügyeleti Főosztály
Bányafelügyeleti Osztály
(Zöldhatóság)

16.

Nemzeti Média - és
Hírközlési Hatóság Hivatala
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I. ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK
SZERV MEGNEVEZÉSE

RÉSZVÉTEL

KHV
SZÜKSÉGESSÉGE

DOKUMENTUM KÉRÉSE

Országos Atomenergia

17.

Hivatal Nukleáris Biztonsági

nem érkezett előzetes tájékoztatás

Igazgatósága

18.

Nemzeti Népegészségügyi

nem érkezett előzetes tájékoztatás

Központ
Nemzeti Földügyi Központ

19.

Vagyongazdálkodási

nem nyilatkozott

NEM

nem nyilatkozott

Főosztály

II. EGYÉB ÉRINTETT SZERVEK
SZERV MEGNEVEZÉSE
1.

RÉSZVÉTEL

KHV SZÜKSÉGESSÉGE

DOKUMENTUM KÉRÉSE

NEM

nem illetékes

digitális formában (CD)

NEM

nem illetékes

nem nyilatkozott

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Pest Megyei Igazgatóság
Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) -

Tájékoztatása megtalálható a

2.

BFKH Országos Közúti és
Hajózási Hatósági Főosztály
Gyorsforgalmi Útügyi Osztály
adatszolgáltatásában

3.

BFKH Földhivatali Osztály

nem érkezett előzetes tájékoztatás

III. ÉRINTETT ÖNKORMÁNYZATOK
SZERV MEGNEVEZÉSE

1.

RÉSZVÉTEL

KHV SZÜKSÉGESSÉGE

DOKUMENTUM KÉRÉSE

IGEN

nem illetékes

elektronikus adathordozón

IGEN

nem illetékes

elektronikus adathordozón

Budapest Főváros
Önkormányzata

Budapest Főváros
Önkormányzata

2.
Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Iroda

3.

Budapest II. Kerület
nem érkezett előzetes tájékoztatás
Önkormányzata

4.

Budapest V. Kerület
nem érkezett előzetes tájékoztatás
Önkormányzata
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Budapest XI. Kerület Újbuda

5.

nem érkezett előzetes tájékoztatás
Önkormányzata

Budapest XII. Kerület

6.

nem érkezett előzetes tájékoztatás
Önkormányzata

IV. PARTNEREK
SZERV MEGNEVEZÉSE

RÉSZVÉTEL

KHV SZÜKSÉGESSÉGE

DOKUMENTUM KÉRÉSE

NEM ÉRKEZETT VÉLEMÉNY, ÉSZREVÉTEL A PARTNEREK RÉSZÉRŐL

* A dokumentumban foglaltak szerint kifogást nem emel, észrevételt nem tesz, így a Tr.
alapján:
„37.§ (7) Azt az eljárásban érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban az (1)-(6)
bekezdésnek megfelelően megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül nem ad véleményt, nem
tesz

észrevételt,

vagy nyilatkozik

arról,

hogy az

az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni."

*
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PMKH Állami Főépítész
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Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkár

2.2. /3

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

2.2./4

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság

BUDAPEST

FŐVÁROS

ÖNKORMÁNYZAT

ÚJ

I.

KERÜLET

BUDAVÁRI

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
STRATÉGIÁJA

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.

TERVIRATOK

2.2./6

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2.2./7

BFKH Népegészségügyi Főosztály

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.
TERVIRATOK

BUDAPEST

FŐVÁROS

I.

KERÜLET

BUDAVÁRI

ÖNKORMÁNYZAT ÚJ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

2.2./8

BFKH Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály
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2.2./9

BFKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály

2.2./10 BFKH Földhivatali Főosztály Földügyi Osztály

2.2./11 PMKH Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály

2.2./12 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály
Nem érkezett előzetes tájékoztatás

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.
TERVIRATOK

BUDAPEST

FŐVÁROS

I.

KERÜLET

BUDAVÁRI

ÖNKORMÁNYZAT ÚJ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

2.2./13 Fővárosi Rendőr-Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság

2.2./14 PMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztály

2.2./15 Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság Hivatala

2.2. /16 Országos Atomenergia Hivatal
Nem érkezett előzetes tájékoztatás

2.2. /17 Nemzeti Népegészségügyi Központ
Nem érkezett előzetes tájékoztatás
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2.2./18 Nemzeti Földügyi Központ Vagyongazdálkodási Főosztály

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.
TERVIRATOK

BUDAPEST

FŐVÁROS

I.

KERÜLET

BUDAVÁRI

ÖNKORMÁNYZAT ÚJ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

2.3 II. Egyéb érintett szervek
2.3./1

2.3. /2

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóság

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.)

Nem érkezett előzetes tájékoztatás
2.3. /3

Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Osztály

Nem érkezett előzetes tájékoztatás
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2.4 III. Érintett önkormányzatok
2.4. /1

Budapest Főváros Önkormányzata

2.4. /2

Budapest Főváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda

2.4. /3

Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzata

2.4. /4

Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata

2.4. /5

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

2.4. /6

Budapest Főváros XII. Kerület Önkormányzata
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I.3

MELLÉKLETEK

3.1 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (II. 23.)
számú rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Kormányrendelet
29. §-a alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §
(1) A Budavári Önkormányzat területére vonatkozó településfejlesztési koncepció, az
integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi
arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének vagy módosításának
véleményeztetése a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel,
vallási közösségekkel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet partnerségi egyeztetési
szabályai és e rendeletben foglaltak szerint történik.

(2) Koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv, településképi rendelet
vagy azok módosítása partnerségi véleményezési eljárás lefolytatása nélkül nem
fogadható el, kivéve, ha a módosításra a magasabb szintű jogszabállyal ellentétes
helyi önkormányzati előírás hatályon kívül helyezése miatt van szükség.
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(3) E rendelet alkalmazásában az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban
Partnerek):
a) Budapest Főváros I. kerületének lakossága,
b) a Budavári Önkormányzatnál (a továbbiakban: Önkormányzat) az adott eljárás
előzetes tájékoztatása során, illetve amennyiben az egyeztetési eljárásban nincs
előzetes tájékoztatási szakasz, akkor az elfogadás előtti véleményezés során
bejelentkezett érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, egyházak, valamint a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98.§ (2)
bekezdés a) pontja alapján a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott,
politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő egyesületek (a továbbiakban
Környezetvédelmi egyesületek).

(4) Az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, egyházak, valamint a
Környezetvédelmi egyesületek az adott véleményezési eljárásba az Önkormányzat
polgármesteréhez a megadott határidőben benyújtott írásbeli kérelemmel
jelentkezhetnek be. A kérelemben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a
szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

2. A Partnerek tájékoztatásának módja és eszközei
2.§

(1) Az Önkormányzat a Partnerek tájékoztatása, valamint a településfejlesztési
koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a
településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet egyeztetési eljárásának
elősegítése céljából a honlapján (www.budavar.hu) folyamatosan közzéteszi a
hatályos dokumentumokat és terveket, valamint „Partnerségi Egyeztetés" címszó alatt
az aktuálisan véleményezhető tervezeteket.
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(2) A településfejlesztési és településrendezési dokumentum tartalmától és az
egyeztetési eljárás módjától függően a polgármester az értelmezéshez szükséges
részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó
tájékoztatást tölt fel az Önkormányzat honlapjára, mindezek megjelenéséről a
véleményezésre rendelkezésre álló, legkevesebb 8 napos határidő megjelölésével
felhívást tesz közzé a honlapon.

(3) A közzétett tájékoztató alapján - a felhívásban megjelölt időszakon belül - a
Partnerek az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala feladatkör szerinti szervezeti
egységétől tájékoztatást kaphatnak - akár személyes konzultáció keretében - a
településfejlesztési és településrendezési dokumentum tartalmával kapcsolatban.

(4) A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok egyeztetési eljárása
során a Partnerek tájékoztatása az egyeztetési eljárás módjától függően az alábbi
táblázatban meghatározottak szerint történik:
Tájékoztatási kötelezettség
Dokumentum

Az eljárás fajtája

előzetes tájékoztató

eszközei

közterületen
elhelyezett
hirdetőfelületen,
Településfejlesztési Koncepció
(TK)

helyi lapban,

készítése

önkormányzati

közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,

helyi lapban,

önkormányzati honlapon,

honlapon,
lakossági fórumon
lakossági fórumon
önkormányzati honlapon
TK módosítása

nincs
közterületen
elhelyezett
hirdetőfelületen,

Integrált

Településfejlesztési

Stratégia (ITS)

helyi lapban,

készítése

önkormányzati

közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,

helyi lapban,

önkormányzati honlapon,

honlapon,
lakossági fórumon
lakossági fórumon
ITS módosítása

4

nincs

önkormányzati honlapon

84

BUDAPEST

FŐVÁROS

ÖNKORMÁNYZAT

ÚJ

I.

KERÜLET

BUDAVÁRI

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
STRATÉGIÁJA

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.

Mellékletek

TERVIRATOK

közterületen
elhelyezett
hirdetőfelületen,

helyi lapban,

közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,

helyi lapban,

teljes
önkormányzati

önkormányzati honlapon,

honlapon,
lakossági fórumon
lakossági fórumon
közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
Településrendezési eszközök
helyi lapban,
(pl. Kerületi Építési Szabályzat -egyszerűsített

nincs

KÉSZ)

önkormányzati honlapon,

készítése és módosítása

lakossági fórumon
közterületen elhelyezett hirdetőfelületen1,

helyi lapbani,
tárgyalásos

nincs
önkormányzati honlapon,

lakossági fórumoni
önkormányzati honlapon
állami főépítészi

nincs

közterületen
elhelyezett
hirdetőfelületen,
Településképi

Arculati

Kézikönyv (TAK)

helyi lapban,

készítése és módosítása

önkormányzati

közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,

helyi lapban,

önkormányzati honlapon,

honlapon,
lakossági fórumon
lakossági fórumon
közterületen
elhelyezett
hirdetőfelületen,
Településképi rendelet

készítése és módosítása

helyi lapban,

önkormányzati

közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,

helyi lapban,

önkormányzati honlapon,

honlapon,
lakossági fórumon
lakossági fórumon

i Nem szükséges a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén,
valamint akkor, ha a kerületben a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása
vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt.
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(5) A lakossági fórumot a polgármester hívja össze úgy, hogy azt megelőzően legalább
8 nappal korábban az elkészült tervezeteket a közterületen elhelyezett
hirdetőfelületen, a helyi lapban és az önkormányzati honlapon meg kell jeleníteni.

3. A javaslatok, vélemények közlése, határideje és nyilvántartásának rendje
3.§

(1 )[2] A közzétett tájékoztató alapján a Partnerek a (2) bekezdésben megadott
határidőig véleményt nyilváníthatnak, javaslatot, észrevételt tehetnek a következő
módokon:
a) az Önkormányzat Polgármesterének vagy
megküldésével (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.)

Főépítészi

Irodának

történő

b) lakossági fórumon szóban.

(2) Az észrevételeket, javaslatokat
a) amennyiben településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési
stratégia készítése és módosítása miatt van lakossági fórum, a lakossági
fórumtól számított 15 napon belül,
b) amennyiben településrendezési eszköz, településképi arculati kézikönyv és
településképi rendelet készítése és módosítása miatt van lakossági fórum, a
lakossági fórumtól számított 8 napon belül,
c) ha nincs lakossági fórum, a honlapon történő közzétételtől számított 8 napon
belül
lehet papír alapon vagy elektronikusan megtenni.
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(3) Az írásban beérkezett javaslatokat, véleményeket a Polgármesteri Hivatal ügyirat
kezelési rendszere útján, iktatva a Főépítészi Iroda nyilvántartásba veszi. A lakossági
fórumon elhangzott észrevételeket a lakossági fórumon készült hangfelvétel alapján
jegyzőkönyvezéssel kell rögzíteni, és az iktatott jegyzőkönyvet a Főépítészi Iroda
nyilvántartásba veszi. A név és cím nélkül érkezett észrevételeket figyelmen kívül lehet
hagyni.

(4) A Főépítészi Iroda szakmai javaslatot készít az Önkormányzat polgármestere
számára az el nem fogadott javaslatokról, észrevételekről.

4. Az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának
módja, dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje
4.§

(1)[3] Az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását a polgármester a főépítész
szakmai javaslata figyelembevételével a Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elé terjeszti. A Képviselő-testületének átruházott
hatáskörében a Bizottság dönt az a vélemények elfogadásáról és el nem fogadásáról.
A vélemény el nem fogadása esetén a döntést a Bizottságnak indokolnia kell.

(2) A Bizottsági döntést és indokolást az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni a
döntést követő 10 napon belül.

(3) A Bizottsági döntést és indokolást a Főépítészi Iroda az adott dokumentációra
vonatkozó ügyirat részeként kezeli, valamint a Bizottsági döntést követő 15 napon
belül írásban tájékoztatja a véleményező partnert ez el nem fogadásról és annak
indokáról.

87

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.

BUDAPEST

FŐVÁROS

I.

KERÜLET

BUDAVÁRI

ÖNKORMÁNYZAT ÚJ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

TERVIRATOK

ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA
Mellékletek

5. Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv
és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések
5.§

(1) A polgármester gondoskodik a nyilvánosság biztosításáról. Az elfogadott
településfejlesztési koncepciót, az integrált településfejlesztési stratégiát, a
településrendezési eszközt, a településképi arculati kézikönyvet és a településképi
rendeletet vagy azok módosítását az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni az
elfogadást követő 15 napon belül rövid, közérthető összefoglaló kíséretében.

(2) Az elfogadott településrendezési eszközt vagy módosítását az elfogadást követő 15
napon belül az (1) bekezdésben foglaltakon túl közzé kell tenni
a) a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján, nyomtatott formában és
b) meg kell küldeni hitelesített pdf és szerkeszthető - jogszabályban
meghatározottak szerinti nyilvántartásra alkalmas - digitális formátumban a ba)
és bb) alpontban felsorolt szervnek, az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel
együtt
ba) a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság részére (a továbbiakban: Lechner
Tudásközpont),
bb) az állami főépítész
kormányhivatalnak,

hatáskörében

eljáró

fővárosi

és

megyei

bc) az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek vagy
c) a megküldés helyett digitális formátumban a jegyzőkönyvvel együtt, mint
elektronikus úton hitelesített dokumentumot, elérhetővé teszi a b) pont ba)-bc)
alpontja szerinti szerveknek.

(3) Az elfogadott kézikönyvet és településképi rendeletet, illetve ezek módosítását az
elfogadást követő 15 napon belül az (1) bekezdésben foglaltakon túl közzé kell tenni

BUDAPEST

FŐVÁROS

ÖNKORMÁNYZAT

ÚJ

I.

KERÜLET

BUDAVÁRI

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
STRATÉGIÁJA

PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.

Mellékletek

TERVIRATOK

a) a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján, nyomtatott formában és
b) meg kell küldeni hitelesített pdf és szerkeszthető digitális formátumban az
elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt
ba) a Lechner Tudásközpontba,
bb) az állami főépítészi
kormányhivatalnak,

hatáskörében

eljáró

fővárosi

és

megyei

bc) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala
építésügyi osztályának, vagy
c) a megküldés helyett szerkeszthető digitális formátumban a jegyzőkönyvvel
együtt, mint elektronikus úton hitelesített dokumentumot, elérhetővé teszi a b)
pont ba)-bc) alpontja szerinti szerveknek.

(4) A polgármester gondoskodik a kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása
érdekében az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felület működtetéséről. Az
önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett véleményeket
kiértékeli és ismerteti az Önkormányzat Képviselő-testületének átruházott
hatáskörében eljáró Bizottsággal.

6. Záró rendelkezések
6.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendeletet a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
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PRO RÉGIÓ NONPROFIT KFT.
TERVIRATOK

BUDAPEST

FŐVÁROS

I.

KERÜLET

BUDAVÁRI

ÖNKORMÁNYZAT ÚJ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA
Mellékletek

3.2 Partnerek előzetes tájékoztatója (felhívás, lakossági fórum)
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