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06 ELŐSZÓ

Az EU népességének közel 70 százaléka él városias területen/01./. Jelen 

korunkra jellemző, hogy a technika fejlődésével felgyorsult a világ, 

ez pedig az élet minden területére hatással van. Ez alól a városok 

sem kivételek, sőt, mivel a városok az emberi tevékenységek és 

interakciók térbeli koncentrációi, így fokozottan érvényes hatásokról 

beszélhetünk. Ennek köszönhetően a települések /02./ folyamatos 

átalakuláson esnek át. Ahhoz, hogy ezen változások pozitív hatással 

legyenek városainkra fontos, hogy megpróbáljuk kontrol alatt tartani a 

különböző hatásokat, irányított beavatkozásokkal megfelelően reagálni 

a kor újdonságaira, adottságaira. A városok múltjának és jelenének 

elemzése és jövőképének meghatározása a megalapozott, tudatos 

városfejlesztés. Ez komplex, összetett tervezési feladat, rengeteg 

diszciplína összehangolását igényli. Építészként a városfejlesztés 

építészeti vetületeivel foglalkozom főként, azok építészeti eszközeire 

fordítom a hangsúlyt, vagyis az épített környezet átalakításának 

hatásait vizsgálom a város fejlődésére, fejlesztésére. 

A gazdasági világválság hatására a városfejlesztés területén is 

változásokat figyelhetünk meg. Az „élhető” város eszméje került 

előtérbe, mely racionalizáltabb, zöldebb, egészségesebb, a lakók 

számára vonzóbb városok kialakítását tűzte ki célul. Ehhez főként a 

városokban a nagyobb tömegek által használt területek fejlesztésére 

kell hangsúlyt fektetni. Ilyen területek főként a közösségi- és 

kerékpáros közlekedés, a közterületek, a közintézmények és azok 

környezete, a zöldterületek.

/01. /
Európai Bizottság: 
Integrált fenntartható városfejlesztés, 2014

/02./ Település fogalma (Kovács Zoltán, 
2007): olyan, az ember által ideiglenesen 
vagy állandóan lakott hely, amely lakó- és 
gazdasági célú épületekből, valamint a 
hozzájuk tartozó egyéb építményekből áll. 
Eszerint a település kiszolgálja a benne 
lakók fizikai és szellemi igényeit, tükrözi a 
lakóinak múltját és jelenét, a helyi kultúra 
sajátosságait.
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Budapest életében is fontos szerepet játszik a városfejlesztési 

koncepció. Budapest a nemzet fővárosaként kiemelkedő 

szerepet tölt be Magyarország életében, mind kulturális, mind 

gazdasági szempontok tekintetében. Emellett jelentős történelmi 

hagyományokkal és karakteres identitással rendelkezik. Ezek olyan 

adottságok, melyek megőrzése és kiaknázása fontos a tudatos 

városfejlesztés tekintetében. 

Jelen doktori értekezés során a nagyvárosok fejlődésével járó épített 

környezetre ható globális problémákat, valamint ezek megoldását 

szolgáló fenntartható városfejlesztés építészeti eszközeit szeretném 

általánosan bemutatni Budapest példáján keresztül.

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ SZEREPE MAGYARORSZÁGON
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09TÉMAVÁLASZTÁS BEMUTATÁSA01.

Doktori kutatásom témájának megválasztásakor egyetlen biztos 

dolgot tudtam, Budapesttel szeretnék foglalkozni. Ebben a városban 

nőttem fel, így az évek során rengeteg impulzust adott számomra. A 

város épített és természetes környezete minden benne élőre hatással 

van, ez Budapestre talán fokozottan is igaz, így nem véletlen, hogy 

lakosai mellett a turisták egyik kedvenc városa is. Biztos vagyok 

benne, hogy tudat alatt befolyásoló tényező volt szakmaválasztásom 

során is, így építésszé válásom első lökését is adta. Kialakulása és 

történelme pedig a városi lépték iránti kíváncsiságom ébresztette fel. 

Egyetemi éveim alatt az építész tárgyakat oktató kiváló tervezők 

mellett kiemelkedő tudású városépítészetben jártas tervezőkkel 

is találkozhattam, mint Dr. Nagy Béla vagy Dr. Lukovich Tamás. 

Hatásukra tovább nőt érdeklődésem az építészet mellett az 

urbanizmus irányába is. Így Pécsett a Breuer Marcel Doktori Iskola 

DLA képzése mellett elvégeztem a Műszaki és Informatikai karon 

a Településmérnöki mesterképzést, ahol újabb mester segített 

ismereteim bővítésében, Dr. Hübner Mátyás személyében. 

„A város számomra: lény. Lény, melynek szelleme egyesíti az általa 

elfoglalt hely szellemét, az egymást követő korok szellemét és a teremtő 

emberi szellemet. Lény, melynek fizikuma a házak sokasága, az utak 

hálózata, a telkek osztása. Szellem és anyag bonyolult struktúrája, 

térben és időben egyaránt létező, egzakt és elvont elemekből egyaránt 

építkező összetett szövedék – városlény.”

Cságoly Ferenc

SZEMÉLYES INDÍTTATÁS

01. kép
Az inspiráló nagyváros;
Dunai látkép, Budapest

BEVEZETÉSI.
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Az építész és az urbanista tanulmányok során gyűjtött 

ismeretanyagnak köszönhetően egyre inkább tudatosodtak a város 

hibái, hiányosságai, kihasználatlan lehetőségei. Ezen problémák 

többsége nem egyedi jelenség, hanem megfigyelhető a világ, 

valamint - inkább azonos léptéket tekintve - más európai városok 

esetében is. Témaválasztásom során ezért is döntöttem a város 

hosszú távú fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata mellett, hiszen 

szeretném, hogy Budapest megőrizze csodálatos atmoszféráját és 

egy sokszínű, lehetőségektől hemzsegő, a lakosai számára élhető, 

valamint turisztikai szempontból még inkább vonzó, a régió vezető 

nagyvárosává váljon.

Témavezetőim, Dr. Gyergyák János és Zoboki Gábor DLA habil. is 

olyan építészek, akik az épületeken túlmenően komplex szemlélettel 

közelítenek a tervezési feladataikhoz és a városi környezet és 

lépték figyelembevételével alkotnak. A doktori képzés jelentős 

részében volt szerencsém Zoboki Gábor műtermének életébe 

aktívan bekapcsolódnom. Az irodában töltött időszak során készült 

egy tanulmány, mely budapesti kiemelt beruházásokat gyűjt össze 

és mutat be. A megvalósult projektek bemutatása mellett a fő 

hangsúly a tervezett beruházások közti kapcsolatokon volt. Az anyag 

összeállításában és előzetes kutatómunkájában aktívan részt vettem.

Az urbanisztikai kutatásaim eredményeit igyekszem felhasználni 

tervezői munkám során is. Fontosnak tartom, hogy a megszerzett 

elméleti tapasztalatok a gyakorlatba is átültetésre kerüljenek. Ennek 

szemléletében készült el a ferencvárosi József Attila-lakótelep 

megújítására kiírt településrendezési és építészeti tervpályázatra 

készített győztes pályamunka is, mely Dr. Gyergyák János vezetése 

mellett született. 

I. 01. TÉMAVÁLASZTÁS BEMUTATÁSA
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Az elméleti kutatás mellett ez a két munka tekinthető 

mestermunkámnak. A városi lépték problémáinak megvizsgálásától 

és fejlesztési lehetőségek feltárásától eljutottam egészen egy 

konkrét tervezési akcióterület beépítésének koncepciójáig.

A globalizáció korában a közlekedési és kommunikációs 

infrastruktúra fejlődésével a világ bármelyik városa elérhetővé 

vált az emberek, cégek, gyárak szempontjából. „Jelenleg a világ 

nagyvárosai fokozódó versenyben törekednek arra, hogy látható 

és láthatatlan globális hálózatok csomópontjaiként, önmagukat 

állandóan újradefiniálva, jelentős pénzügyi, fogyasztási és szórakoztató 

központokká váljanak”./03./ Igyekeznek olyan fejlesztéseket létrehozni, 

lehetőségeket kiaknázni, amivel versenytársaikkal szemben előnybe 

kerülhetnek. Ugyanakkor, ha egy város nem foglalkozik a fejlesztés 

kérdéskörével, vagy nem megfelelő döntések miatt rossz irányba 

halad, könnyen pótolhatatlan veszteségeket eredményezhet és tartós 

lemaradáshoz vezethet a felgyorsult világban.

TÉMA FONTOSSÁGA, AKTUALITÁSA

02. kép
Városi közterek fejleszése;
A felújított Kossuth Lajos tér

/03. /
Lukovich Tamás: 
A mi Budapestünk;
Pallas Stúdió, Budapest, 2002
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A városok komplexitása miatt azonban korántsem egyértelmű, hogy 

milyen úton kell haladni a megfelelő fejlődés eléréséhez és ezáltal 

a versenyképesség növeléséhez. A városok fejlődéséhez egy előre 

meghatározott irány, célkitűzés szükséges. Ahhoz, hogy ez az irány 

valóban egy sikeres irány legyen, alapos és körültekintő, széles 

spektrumú előzetes vizsgálat alapján meghatározott koncepción kell 

alapulnia. Elmondható, hogy nincs egy általános recept, minden város 

a saját lehetőségeihez igyekszik alkalmazkodni. Fontos ugyanakkor, 

hogy a sikeres fejlesztések mellett a város megőrizze identitását, 

egyediségét, arculatát, ne váljon „jellegtelen” várossá. Óvatosan kell 

bánni a gyors sikerrel kecsegtető rövid távú fejlesztésekkel, melyek 

meggondolatlan, tervezés nélküli alkalmazással hosszabb távon 

inkább hátrányt tudnak okozni.

Érdemes példaként megvizsgálni a 80-as években létrejött, Európa 

egyik legnagyobb volumenű városrekonstrukciós beruházást, a londoni 

Docklands kiépítését /03.kép/. A globális nagyvárosok versenyében 

London szeretett volna a vezető amerikai és ázsiai városok mellé 

csatlakozni és visszanyerni régi hírét és újból befolyást szerezni, 

ehhez mértéktelen fejlesztéseket hajtott végre az irodaház-piacon. A 

politikai vezetők a várostervező szakembereket a fejlesztés gátlóinak 

gondolták, így különösebb szakmai tervezés és vizsgálat nélkül 

történt a hatalmas léptékű beruházás. Ennek következménye azóta 

ismert, az új városnegyed irodaházainak nagy része funkcióját tekintve 

nem megfelelően sikerült és utólagos beavatkozásokkal igyekeztek 

működőképes városnegyeddé változtatni. Emellett számomra London 

további negatív mintaként is szolgál, ugyanis a rengeteg építkezés és 

rohamtempóban történő fejlesztések következtében az előbbiekben 

említett arculatát, identitását folyamatosan veszíti el, egyre inkább 

jellegtelen formát ölt. Ikonikus helyei, épületei veszélybe kerülnek az 

elnyomó új beruházások végett.

I. 01. TÉMAVÁLASZTÁS BEMUTATÁSA
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Budapest tekintetében is hasonló kihívásokról beszélhetünk. A nemzet 

fővárosaként kiemelt szerepet tölt be Magyarország gazdaságában. 

Emellett Kelet-Közép-Európa régió egyik vezető fővárosa is, 

folyamatos versenyben a többi európai nagyvárossal, mint például 

Pozsonnyal vagy Béccsel, melyek léptékükben, népességükben 

hasonlóak. Budapest jelentős történelmi hagyományokkal és 

karakteres identitással rendelkezik, mely vonzerejének egy jelentős 

eleme, éppen ezért ennek megőrzése az egyik legjelentősebb 

cél a további fejlesztési lehetőségek kiaknázása mellett. Földrajzi 

elhelyezkedésének köszönhetően az európai közlekedési hálózatban 

kiemelkedő fontosságú csomóponti szerepet tölt be. A fejlesztési 

irány meghatározásához Budapest esetében is fel kell deríteni 

azokat a tényezőket, amelyek meghatározzák a város természetes 

fejlődését és ezeket úgy kell alakítani, hogy a kitűzött céloknak 

megfelelő legyen. A végső cél az élhető város kialakítása, mely 

kiegyensúlyozott városi atmoszférát és harmóniát jelent. Ennek 

elérését csak az arányos és organikus fejlődés alapozhatja meg. 

03. kép
Átgondolatlan városfejlesztés;
Docklands, London
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Hajógyári-sziget

Podmaniczky utca

Rákosrendező

Józsefvárosi pályaudvar

Keleti pályaudvar környezete

Kőbányai MÁV Járműjavító

Józsefvárosi GANZ-telep

Bólyai-terület

Észak-Soroksár

Ferencvárosi pályaudvar

Budafoki út környezete

Észak-Csepel

I. 01. TÉMAVÁLASZTÁS BEMUTATÁSA
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Találhatunk olyan bevált európai példákat, amelyeket érdemes 

lekövetni úgy, hogy közben a helyi igényekhez és adottságokhoz 

igazítjuk. Bár nem lehet teljes mértékben általánosítani, de bizonyos 

problémakörökkel minden fejlődő nagyvárosnak meg kell küzdeni. 

Ezek közül több a tudomány és technika, az ipar fejlődésével áll 

összefüggésben. Ilyenek például a városok barnamezős területei, 

melyek jellemzően az elhagyatott, használaton kívüli ipari területek. 

Ezekről elmondható, hogy a város növekedése miatt az eredetileg 

külvárosi lokációjuk egyre inkább a város belseje felé tevődik 

át, valamint az ipari fejlődés miatt a legtöbb ilyen terület egyre 

elhagyatottabb, funkcióját vesztett. Európában több ilyen terület 

rehabilitációjára, revitalizációjára láthatunk példákat. 

Budapest esetében a rozsdaterületeket megtalálhatjuk a régi 

pályaudvarok (Józsefváros, Ferencváros) közelében, Csepel és Észak-

Soroksár térségében, az Óbudai-sziget valamint Kőbánya bizonyos 

területein. Ha jól megfigyeljük, akkor ezek a területek nagyjából 

egy körgyűrűn helyezkednek el, hozzávetőleg a Hungária körút 

mentén /04. kép/. A barnamezős területek amellett, hogy jelenleg 

szégyenfoltjai a városnak hatalmas lehetőséget rejtenek magukban.

Az élhető város egyik alapfeltétele a megfelelő mennyiségű és 

minőségű zöldfelület, mely a várost használók komfortérzetének 

kielégítésének fontos eleme. Éppen ezért a világ vezető nagyvárosai 

igen nagy gondot fordítanak a közparkjaik megóvására és 

fejlesztésére, hogy a városlakók élvezhessék minden előnyüket. 

Példaként említhetjük a new york-i Central Parkot vagy a londoni 

Hyde Parkot. Bizonyított tény a városi közparkok népjóléti 

hasznossága, mely az aktív kikapcsolódás helyszínén túl a város 

mikroklimatikus viszonyait is befolyásolja. Az épített környezet 

velejárója, hogy a burkolt felületek miatt magasabb hőmérsékletet 

04. kép
Kiaknázatlan lehetőségek;
Budapest jelentős rozsdaterületei
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tapasztalhatunk a városokban. Ezen a negatív hatáson a zöldfelületek, 

vízfelületek jelentősen képesek javítani. Arról a triviális tényről nem 

is beszélve, hogy a városi levegő tisztításáért mennyit tesznek a 

közparkok fái. Ezen nagy közparkok mellett nem elhanyagolható 

tényezők a köztereken, útvonalak mentén található zöldfelületek. 

Bár kisebb mértékben, de így is döntő szerepet játszanak a helyi 

klimatikus viszonyok és levegő minőségének javításában. 

Sajnálatos módon Budapest esetében az elmúlt időben nem 

fordítottak kellő figyelmet a közparkok állagának, minőségének 

megóvására. A Városliget és a Népliget esetében is elmondhatjuk, 

hogy éltek meg szebb időszakot. Ugyanakkor a városvezetés 

felismerte a problémákat és a lehetőségeket, így a parkok fejlesztése 

napirendre kerülhet. 

Az általános nagyvárosokra jellemző fejlesztési lehetőségek mellett 

kiemelten kell kezelni az egyedi jelenségeket minden város esetében. 

Budapesten ilyen a világörökség részeként is nyilvántartott pesti 

belváros. Első sorban a meglévő értékek megőrzésére kell hangsúlyt 

fektetni, de emellett igyekezni kell új lehetőségeket feltárni és 

kihasználni. 

Ezek azok az elemek, amelyek a fenntartható városfejlődésben 

főként építészettel kapcsolatosak, így építészként döntően ezek 

segítségével lehet a fejlesztésben segítséget nyújtani. Természetesen 

a leglényegesebb, hogy a különböző fejlesztéseket összhangban 

kezeljük és nem önálló beavatkozásokként. Ugyanis a projekteknek 

rendszerszinten kell megfelelően működniük ahhoz, hogy egy 

városból kihozzák a maximumot. Kis léptékű, lokális beavatkozásokkal 

nem lehet városszintű eredményt elérni. Az egyes fejlesztési opciók 

csak irányt mutatnak, de a végső koncepciónak a különböző 

I. 01. TÉMAVÁLASZTÁS BEMUTATÁSA
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beruházások összehangolása a lényegi feladata, kiegészítve 

különböző infrastrukturális fejlesztésekkel. Az egész alapja pedig 

egy részletes, széles spektrumú, különböző szakágak bevonásával 

készített tanulmány, mely társadalmi, gazdasági szempontok szerint 

határozza meg a szükségeket, potenciálokat.



18



19ÁTALAKULÓ VÁROS, 
VÁROSRÉSZEK POZÍCIÓINAK ALAKULÁSA

NAGYVÁROSOK ÉPÍTETT KÖRNYEZETÉNEK 
GLOBÁLIS PROBLÉMÁI ÉS A VÁROSFEJLŐDÉS 
ÉPÍTÉSZETI VETÜLETEI

01.

II.

05. kép
Városi jelkép;
Budavári palota, Budapest

A világ nagyvárosai, köztük Budapest is hosszú történetre tekinthet 

vissza. A több száz, néhol ezer év elteltével folyamatosan és 

fokozatosan növekedtek a települések és alkalmazkodtak a 

kor kihívásaihoz és igényeihez a kor adta technikai fejlesztések 

segítségével. Eleinte organikus, majd egyre inkább tervezett 

növekedésről, fejlődésről beszélhetünk. Általánosságban elmondható, 

hogy ez a folyamat nem kevés időt vett igénybe, bármilyen változás 

és a hozzá tartozó alkalmazkodás viszonylag hosszan történt. 

Fordulópontnak tekinthetjük a második világháborút, amelynek 

befejeztével olyan hirtelen lakosságszám növekedés történt, aminek 

következménye, hogy radikálisan felgyorsultak az urbanizációs 

folyamatok. A városszerkezet a tervezés ellenére is sok esetben 

organikus változásokat mutat a mai napig. Gondoljunk csak az egyes 

területek funkcióváltásaira, lakóinak, felhasználóinak kicserélődésére. 

Ezen folyamatok általában negatív hatással bírnak a város életére, 

ezért fontos, hogy megfelelően kezeljük a kialakuló problémákat 

és előrelátó tervekkel, víziókkal megalapozzuk városaink jövőjét. A 

várostervezés ugyanakkor nem egyszerű feladat. Bár a világ számos 

FOLYAMATOSAN ÁTALAKULÓ VÁROSOK
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országában egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az urbanisztikai 

kérdésekre, és átfogó stratégiák születnek a városok jövőjének 

meghatározására, hazánkban az építészet mellett kisebb, kevésbé 

megbecsült szerep jut a várostervezésre. Budapest esetében továbbá 

elmondható, hogy „a várostervezés iránti szkepszist jelentősen növelte 

a korábbi időszakok egységes várostervezésének alapján épület új 

városok, városrészek, lakótelepek negatív megítélése. (… )A várostervezést 

azonosították a nagy lakótelepek megépítésével, a helyükön korábban 

álló hagyományos városrészek lerombolásával, az erőszakos 

beavatkozások nyomán létrejött sivár környezetek kialakulásával”./04./ 

Emellett a rendszerváltást követő privatizáció okozta spekulációk, 

valamint az azt követő politikai játszmák sem tettek jót a 

várostervezés presztízsének.

Budapest életében a rendszerváltást követően a piacgazdaság 

megjelenésével olyan átalakulások mentek végbe, melyek az addig 

kialakult városrészek pozícióinak hirtelen megváltozását idézték elő. 

Ez a folyamat megfigyelhető Budapest és külső kerületei, valamint 

az agglomerációja viszonyában. A rendszerváltást megelőzően a 

Budapest környéki települések főként a fővárosban dolgozó, ám 

ott lakást maguknak nem megengedhető emberek lakhelyéül 

szolgáltak. A 90-es években azonban megindult az a folyamat, 

hogy az addigi városlakók költöztek ki az agglomerációs területekre 

az egészségesebb lakókörnyezet igénye miatt. Emellett a 80-as 

évek végétől az állam és az önkormányzatok kivonták magukat a 

lakásépítésből, így a piaci igényeknek megfelelően a lakásépítési 

tevékenység a nagyobb területigényű magánlakás-építés felé fordult 

és az elegendő szabad területet a külsőbb kerületekben, valamint az 

agglomerációban találta meg /06.kép/. 

VÁROSRÉSZEK POZÍCIÓINAK ALAKULÁSA

/04. /
Schneller István: 
Az építészeti tér minőségi dimenziói;
TERC, Budapest, 2005
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A belváros állandó lakónépessége a felére csökkent, így 

szükségszerűen a lakások, lakóépületek jelentős része funkcióváltáson 

esett át és ideiglenes szálláshelyeknek, szállodáknak, valamint 

szolgáltatásoknak, bankoknak, irodáknak adott új helyet. Így bár 

az állandó népesség csökkent, de a várost használó népesség 

jelentősen nőtt. A lakók-használók arányának változása, valamint a 

motorizáció korlátok nélküli fejlődése erőteljes gépjárműterhelést 

hozott a város útjaira, köztereire. Ugyanakkor érdemes megfigyelni, 

hogy a közvetlen belvárostól kintebb eső részeken már nem ennyire 

erőteljes a funkcióváltás. A Nagykörúton kívüli városrészekben 

megmaradtak a lakófunkciók, viszont ezeken a területeken is 

kicserélődött a lakónépesség. A tehetősebb külterület felé mozduló 

réteg helyét átvette egy szegényebb csoport, mely a környezet 

romlásával is járt, városrészek hanyatló állapotát idézték elő.

A lakónépesség városi perifériák felé történő mozdulása azt is 

eredményezte, hogy a külső kerületek lakófunkció bővítést hajtottak 

létre. A korábbi zöldfelületek, biológiailag aktív felületek egy része 

beépítésre került, ennek következménye, hogy a külső kerületek és a 

Budapesttel szomszédos agglomerációs területek szinte egybenőttek, 

külső gyűrűt alkotva a főváros körül. Budai oldalon északról indulva a 

következő félkörben elhelyezkedő településeket találjuk: Szentendre, 

Pomáz, Üröm, Solymár, Budakeszi Budaörs, Érd, míg a pesti oldal 

tekintetében Göd, Dunakeszi, Fót, Mogyoród, Kistarcsa, Gyömrő, 

Vecsés, Dunaharaszti településekkel zárul be a kör. „Hozzávetőlegesen 

ugyanannyi lakás épült a 600 000-es lakosú agglomerációban, mint a 

több mint háromszor akkora lakosszámú Budapesten, azaz fajlagosan 

háromszoros a városkörnyéki lakásszaporulat túlsúlya”./05./

06. kép
A lakónépesség számának változása, 
(2001-2011),
forrás: KSH

86,8 - 100,0
100,1 - 110,0
110,1 - 120,0
120,1 - 218,8
(2001 = 100%)

/05. /
Schneller István: 
Az építészeti tér minőségi dimenziói;
TERC, Budapest, 2005
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A várostervezéssel szembeni szkepticizmus és ellenállás, valamint 

a politikai-gazdasági érdekek előtérbe kerülésének köszönhetően 

szinte koordinálatlan, spontán szétterülés zajlott. Ennek folyamata 

komoly veszélyforrást rejt magában, ugyanis a lakóterületek létrejöttét 

nem kísérte megfelelő léptékű infrastrukturális és intézményi 

fejlesztés. A közművek és telekommunikációs szolgálatatások, 

valamint az úthálózat kialakítása viszonylag gyorsan lekövetik 

a változást, ugyanakkor a közösségi közlekedés fejlesztése, az 

oktatási létesítmények és egyéb városi szolgáltatások hiányoznak 

és nehézkesen, komoly erőforrások ráfordításával létesíthetők 

csupán. Emellett félő, hogy a hirtelen létrejött lakórészek hasonló 

gyorsasággal kiürülnek, hiszen a városból az egészséges környezetbe 

menekülő réteg a város növekedésével újból kintebb eső területekre 

vándorolhat. 

A lakófunkciójú területek átalakulásán kívül egyéb változásokat is 

hozott a rendszerváltással beköszöntő piacgazdaság. Megjelentek 

a különböző kereskedelmi áruházak és ezeket kiszolgáló logisztikai 

központok, raktárbázisok. Megfelelő helyszínt találtak maguknak a 

városszéleken, a korábban az önkormányzatok tulajdonában lévő 

mezőgazdasági területeken. Ezen területek építési területté való 

nyilvánítása igen gyorsan történt. Az önkormányzatok érdekeltek 

voltak a folyamat gyors lezajlásában, hiszen az adóbevételek 

mellett lokális infrastrukturális fejlesztések és közeli munkahelyek 

megjelenésével is jártak a befektetések.

Az elszigetelt fejlődés jelensége nem csupán városrészekre 

értendő. A városok kialakulása is csomópontokban történt, és ezen 

ELSZIGETELT FEJLŐDÉSEK
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csomópontok ma a világ vezető nagyvárosai, melyek jellemzően 

elmaradottabb részek környezetéből emelkedik ki. Ebből kivételt 

képez a városok növekedéséből adódó összenőtt nagyvárosok, mint 

a Boston-Washington tengely. Ugyanakkor ez a jelenség még inkább 

megfigyelhető a kevésbé gazdag, fejlődő országok esetében. Így 

Budapest tekintetében is elmondható, hogy bár a régió kiemelkedő 

városáról van szó, a környezete messze elmarad tőle, jellemzően 

elszegényedett területek veszik körül.

Ez a szigetszerű városfejlődés a városrészek esetében is 

megfigyelhető. Általánosságban elmondható, hogy a nagyvárosok 

belső, történelmi városmagja rendezett, felújított, az őt körülvevő 

városrészek kevésbé. Emellett a világban a 80-as évektől jellemző 

tematikus parkok megjelentek Budapest életében is a 90-es években. 

Eleinte az ipari és logisztikai parkok tűntek fel a városba bevezető 

forgalmas útvonalak mentén. Ezt követően idővel a bevásárló- 

és szórakoztatóparkok, mint a Duna pláza vagy Pólus center, 

technológiai- és irodaparkok, mint a Graphisoft irodapark Óbudán 

vagy a lágymányosi INFO-park, valamint a lakóparkok /07., 08.kép/. 

08. kép
D épület függönyfalának részlete;
Infopark, Budapest

07. kép
IBS Residence;
Graphisoft park, Budapest
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Összességében elmondható jellemző, hogy több épületegyüttesből 

álló, a külvilágtól, közterülettől elzárt területekről van szó, mely város 

a városban elven védelmet kíván nyújtani. Egyúttal nem titkoltan azt 

az érzést igyekszik kelteni, hogy a parkokon kívüli, a köztereken zajló 

élet veszedelmes, és az ottani tartózkodást minimalizálni szükséges, 

parkokból parkokba történő átjutásra célszerű csupán használni. Ez 

a szemlélet sajnálatos módon szükségszerűen magával hordozza a 

közterületek leromlását, az emberi találkozások eredendő színterének 

elhanyagolását. Ez a modern nagyvárosok egyik legfőbb problémája, 

ugyanis „a város lényege a találkozásban rejlik, méghozzá a szemtől 

szembe találkozásban”./06./ Egy várost az jellemzi leginkább, hogy 

köztereinek milyen állapota, környezeti minősége, használati módja. 

A városi funkciók koncentrálódása egy-egy ilyen park esetében a 

város kiegyensúlyozott létét veszélyezteti. A kereskedelmi funkciók 

egy pontban sűrűsödve a szétterült kiskereskedelmi egységek végét 

okozzák. Megfigyelhető, hogy a belváros főútvonalai mellett - pl.: 

Nagykörút, Rákóczi út - található kereskedelmi üzlethelyiségek 

többsége bezárt, funkciót váltott. Emellett a különböző plázák olyan 

városi funkciókat is kínálnak, mellyel városi alközpont szereppel 

is felruházzák. Ez a bevásárlóközpontok használói számára pozitív 

lehet, ugyanakkor a meglévő városi alközpontok hanyatlásához vezet. 

Az eredeti tradicionális központi és csomóponti helyek a városi 

szövetben funkciójukat vesztik, hiszen az új kereskedelmi szolgáltató 

és szórakoztató központok átveszik a városközpontok hagyományos 

szerepét. A szuburbanizáció miatt létrejött külső kerületek óriási 

lakóterületeihez csak lassabban kerültek kialakításra intézményi és 

szolgáltató funkciójú központi területek. Ennek a folyamatnak igen 

erős kerékkötője az ezen a területen megjelenő bevásárlóközpontok. 

Példaként tekinthetünk a kispesti Europarkra vagy az újpalotai 

lakótelepen található Pólus Centerre. 

/06. /
Schneller István: 
Az építészeti tér minőségi dimenziói;
TERC, Budapest, 2005
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Egy másik igen jelentős városrészi átalakulás következtében eleinte 

fokozatosan, majd a rendszerváltást követően drasztikus gyorsasággal 

alakult ki a budapesti barnaövezet. A barnamezős területek a 

nagyvárosok fejlődésének globálisan megjelenő problémája, mely 

Budapest esetében kiemelkedően meghatározó. Éppen ezért ezzel a 

témakörrel kicsit bővebben is érdemes foglalkozni, így ennek külön 

fejezetet szántam dolgozatomban.

 

A barnamező fogalma eredendően az elhagyott ipari területek 

gyűjtőnevéül szolgált az 1980-as évek amerikai szakirodalmában. 

„Az Európai Unióban a CLARINET (Contaminated Land Rehabilitation 

Network Technologies) munkacsoport megfogalmazása szerint a 

barnamező, azaz brownfield az a hely, amelyet előzőleg használtak már, 

jelenleg elhagyott, vagy kevésbé hasznosított; feltárt vagy feltételezett 

szennyezettségi problémákkal küszködik; főként a városi térségben 

található; a hatékony újrahasznosítása érdekében beavatkozásra van 

szükség.”/07./

GAZDASÁGI VÁLTOZÁSOK KIVETÜLÉSE A VÁROSSZÖVETRE

/07. /
Kukely György, Barta Györgyi, Beluszky Pál, 
Győri Róbert: 
Barnamezős területek rehabilitációja 
Budapesten, 
Tér és Társadalom XX. évfolyam, 2006
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Budapesten a történelmi város körül már a XIX. század közepén 

kialakultak azok az ipari zónák, negyedek, melyek egészen a 

rendszerváltásig, sőt zsugorodva bár, de a mai napig helyet adnak 

a főváros ipartelepeinek, raktár- és közlekedési területeinek. Ezen 

területek egy szinte egybefüggő gyűrűt alkotnak, mely gyűrű 

igen szépen kirajzolódik a pesti oldalon a Hungária körút menti 

területeken. Hogy milyen méretű területről is van szó, azt jól jellemzi, 

hogy a város közigazgatási területének nagyjából 15%-át teszik ki 

ezen iparnegyedek összessége.

A rendszerváltást követően a piacigazdaság megjelenésével 

az addig az állam által főként mesterségesen életben tartott, 

ráfizetéses vállalatok megszűntek, felszámolásra kerültek, erőteljes 

dezindusztrializáció játszódott le Budapesten. A megjelenő ipari-, 

kereskedelmi igények az előzőekben említett okoknál fogva inkább 

fordultak a város külsőbb, zöldmezős beruházást nyújtó területei felé, 

mintsem a barnamezős rehabilitáció költséges és időigényes formája 

felé. A kezdeti hirtelen összeomlás azonban a 90-es évek közepére 

lelassult, az ipari termelés privatizálásával új formában életre kelt, 

így a főváros barnamezős területei nem váltak teljes egészében 

elhagyatottá, hanem mozaikos jelleggel felváltva találhatók meg a 

leépült és az életképes gazdasági-munkahelyi területek.

09. kép
Elhagyatott ipari csarnok;
Csepel, Budapest

II. 02. ROZSDAÖVEZETEK
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A világ nagyvárosai jellemző módon ment végbe a barnaövezetek 

félig-meddig spontán funkcióváltásai Budapest esetében is. Új 

tevékenységek jelentek meg az ipari, vasúti vagy katonai területeken. 

A létrejövő funkciók igen vegyesek, de jellemzően kereskedelmi, 

irodai. Típusukat a városon belüli pozíciójuk határozza meg. 

Az átalakulás üteme és a kialakuló funkciók igen változatosak, 

a városon belüli elhelyezkedés döntő befolyással bír ennek 

tekintetében. A városközponthoz vagy a Dunához közelebb eső 

területeken gyorsabban zajlottak le ezek a folyamatok, valamint 

jellemzően inkább a magasabb hozzáadott-értéket termelő funkciók 

nyertek teret, mint a banki, pénzügyi szolgáltatások, informatika, 

kereskedelem, illetve sok esetben az igen magas kategóriájú 

lakófunkciók, melyek akár új építéseket, akár rehabilitáció által 

loft-lakások kialakítását jelentette. Ezeken a területeken döntően a 

teljes bontás és új építés volt a jellemző, kevésbé volt szempont 

a telephelyek eredeti hangulatát meghatározó építészeti emlékek 

megőrzése. Így jött létre a pesti és budai oldalon több irodaház és 

bevásárlóközpont, mint a MOM park, Mammut, illetve West End. /10., 

11.kép/

11. kép
Magyar Optikai Művek továbbélése;
MOM Park, Budapest

10. kép
Vasúti terület helyén bevásárlóközpont;
Westend City Center, Budapest

GAZDASÁGI VÁLTOZÁSOK KIVETÜLÉSE A VÁROSSZÖVETRE
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Ezek a területek a belvárosban, vagy annak közelében találhatóak, 

jó közlekedési kapcsolatokkal, metró- és villamosvonalak mentén. 

Az infrastruktúra fejlesztések kedvezően hatottak a kevésbé központi 

területekre, mint például Észak-Pesten a Váci út mentén kialakult 

és folyamatosan bővülő irodaterületek vagy a Lágymányosi-híd 

budai lábánál elterülő Infopark. A funkcióváltással létrejövő területi 

átalakulás pozitív hatással volt a térség fejlődésére is, hiszen jelentős 

kisugárzást gyakorolt a környékek presztízsének növekedésében, így 

ingatlanpiaci szempontból értékes területek jöttek létre.

Szerencsére nem minden esetben történt bontás, hanem fontos 

kérdéssé vált az ipari emlékek megőrzése, hangulatának átmentése. 

Egyre jelentősebb a korábbi ipari épületek kulturális célú 

hasznosítása, melyek közül is kiemelkedő színvonalú és példaértékű 

a budai Ganz Villamossági Művek helyén felépített Millenáris Park 

/12.kép/. Emellett említésre méltó az Óbudai Gázgyár területén 

létrejött Graphisoft park, vagy a nemrég átadott Bálna és környezete 

a Közraktárak helyén.

II. 02. ROZSDAÖVEZETEK

12. kép
Ganz-telep példaértékű revitalizációja;
Millenáris Park, Budapest
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A kedvezőtlenebb pozíciójú területek esetében ugyanakkor nem 

egybefüggő módon történt az átalakulás, hanem a már említett 

zárványos, mozaikos, esetleges módon. A tulajdonjogok bonyolult 

helyzete miatt igen nehéz átfogó változást eszközölni. Így több olyan 

rozsdaterület is található a város középső sávjában, mely elhanyagolt 

és fejlesztésre váró terület. Ilyen részek sokasága fekszik Dél-

Pesten, a Soroksári Duna-ág mentén, valamint a volt Csepel Művek 

területén. Ezek mellett, ezekhez igen közel a Ferencvárosi pályaudvar 

alulhasznosított területe.

13. kép
Nagyvásártelep elhagyott épülete;
Észak-Soroksár, Budapest
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Westergasfabriek Park Amsterdam, Hollandia

Egy korábban gázgyárként működő ipari telephely került megújításra 

Amszterdamban. Rengeteg eredeti épületet megőriztek, felújítottak, 

melyekbe új funkciókat költöztettek. A többségük irodaként született 

újjá, méghozzá az inspiráló környezetnek megfelelően főként kreatív 

szakmák kaptak helyet. Az egész területet egy hatalmas parkká 

alakították, amelyben az irodák mellett lakófunkció is települt, 

a hozzá tartozó intézményi rendszerrel (iskolák, boltok, kávézók 

stb). A parkot minőségi zöldfelületként hozták létre, több helyen 

vízfelületekkel, különböző fásításokkal, növényekkel. Kellemes 

környezetet teremtve az itt lakók és itt dolgozók számára. A 

vegyes funkcióknak köszönhetően a terület folyamatosan vibrál, 

pezsgő, élettel teli, így ösztönözve az embereket a közösségi terek 

használatára /14.kép/.

II. 02. ROZSDAÖVEZETEK

PÉLDÁK A VILÁGBÓL

14. kép
Gázgyárból izgalmas új városnegyed;
Westergasfabriek Park, Amsterdam
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Olympic Sculpture Park Seattle, USA

Seattle korábbi ipari kikötőjének átalakítása során jött létre ez a 

közpark és kulturális negyed. A terület erősen szennyezett volt, így 

minden munkálatot megelőzött egy talajcsere. A projekt gazdája 

Seattle Szépművészeti Múzeuma, mely meglévő épületének 

bővítésével párhuzamosan alakították ki ezt a területet is, így az 

ott kitermelt földet helyezték át. A megvalósítás során egy zárt 

kiállítóterem mellett fontos volt, hogy létrejöjjön egy nagyobb 

műalkotások bemutatására szolgáló szabadtéri kiállítási helyszín. Így 

egy olyan közpark született, amelyben hatalmas szobrok és egyéb 

művészeti alkotások kaptak helyet. A környezetrendezés kiemelt 

fontosságú volt a projekt tervezésének folyamatában. A tervezők célja 

volt, hogy egy olyan cikk-cakkos útvonalat jelöljenek ki a területen, 

amelyen végig haladva folyamatosan új impulzusok, más és más 

látványok fogadják az embert. Így egy igen izgalmas formavilágú 

tájépítészeti megoldás született. A projekt hasznos példája továbbá 

a vízparti kapcsolat kialakításának is a barnamezős újrahasznosítás 

mellett /15.kép/.

15. kép
Átalakítás előtt és után;
Olimpic Sculpture Park, Seattle
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17. kép
Járdákat elfoglaló parkoló autók;
Belváros, Budapest

16. kép
Jelentős mértékű közterületi parkolók;
Belváros, Budapest
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Az előzőekben már érintőlegesen említésre kerültek a közlekedéssel 

kapcsolatos változások. A legszembetűnőbb jelenség, amely a 

szuburbanizáció egyik katalizátora is volt, hogy a rendszerváltást 

követően az emberek sokkal mobilabbak lettek. A szocialista 

tervgazdálkodásban korlátozva volt az autók tulajdonlása, emellett 

az emberek nagy része állami gyárakban, állami munkahelyeken 

dolgoztak, az állam által épített tömegek lakhelyéül szolgáló 

lakótelepeken éltek. Így a mainál sokkal tisztább körülmények voltak 

adottak a közlekedéstervezők számára. A rendszerváltás után ez 

mind megváltozott. Korlátlan autóhasználat, rengeteg kis vállalkozás 

a város bármely részén, magántulajdonú lakás- és házépítések a 

város külső kerületeiben. Ezen okokból fakadóan megváltozott a 

közlekedési szokás, az emberek mobilabbak lettek, az autóhasználat 

szerepe felértékelődött. A gépkocsihasználat ilyen mértékű 

robbanásszerű növekedését (Közép-Magyarország: 340,5 db/1000 

fő /08./) a város közúthálózatának fejlesztése, de ami talán még 

fontosabb a parkolóhelyek száma és minőségi kialakítása a mai napig 

nem tudta lekövetni /18., 19.kép/. Ennek következménye, hogy a 

KIINDULÁSI HELYZET

/08./ 
Közép-Magyarország: 340,5 db/1000 fő
Forrás: KSH, 2013

18. kép
Személygépjármű-állomány, Budapest
Forrás: KSH

19. kép
Személygépjármű-állomány, Magyarország
Forrás: KSH
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városkép állandó elemei lettek a parkoló autók, több esetben elvéve 

a gyalogos forgalom elől a járdákat /16., 17.kép/. Ez a jelenség nem 

csupán közlekedési kérdés, hiszen közterek csökkenését is jelenti. 

A közterek csökkenésével pedig a város találkozási pontjai, a 

városlakók élettere csökkent, márpedig így a város egyik alapvető 

funkciója csorbult.

Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a városi közlekedés nem csupán 

az autósok, gyalogosok közlekedéséből áll. Egy nagyváros életében 

minden közlekedési elemet rendszerben kell vizsgálni. Nem véletlen, 

hogy az Európai Unió jövőjével foglalkozó Fehér könyv közlekedésre 

vonatkozó részében is kiemelt célkitűzés a következő: a közlekedési 

módok maximálisan egymásra épített együttműködésével egy 

integrált, hatékony és egységes, de az érintett környezet jellegével 

harmonizáló közlekedési rendszer létrehozása. 

A Főváros közlekedésére általánosan elmondható, hogy jelenleg 

szerkezet- és eszközhiányos. Emiatt a város megújulásának nem tud 

szerves segítője lenni úgy, mint a már sokat emlegetett XIX. század 

végén, XX. század elején. Ezzel kapcsolatosan érdekes kettősség 

figyelhető meg, hiszen a régóta kitűzött városfejlesztési célokat 

úgy igyekszik a városvezetés elérni, hogy közben a vele szorosan 

összefüggő közlekedésfejlesztési kérdésekkel kevésbé foglalkozik. 

Erre a következő példákat gyűjtötte össze Molnár László 

közlekedésmérnök, aki többek között részt vett a Budapest 

Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terv több változatának 

megalkotásában, és tanácsadóként segítette munkánkat a tanulmány 

közlekedési munkarészében:

”Budapest legyen jó földrajzi hely, fontos regionális központ, tűzi célul 

II. 03. KÖZLEKEDÉS
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a várospolitika, de az egyre fontosabb repülőtér városi kapcsolatainak 

javítása várat magára, Európa legjelentősebb vízi útja, a Duna 

kihasználatlan, nemzetközi vasúti pályaudvaraink állapota siralmas, 

a közutakon pedig Budapest határáig világ színvonalú az eljutás, a 

városhatártól befelé azonban egyre kaotikusabb.

Budapest legyen egy kooperatív várostérség tagja, tűzi célul a területi 

politika, de a főváros és környéke integrált közlekedéséhez hiányoznak 

az intézményi feltételek, a hálózatok és a szolgáltatók nem alkotnak 

együttműködő rendszert, nincs megfelelő P+R hálózat, nincs menetrendi 

harmonizáció, nincs közös információs- jegy-és tarifa rendszer.

Budapest legyen a kis távolságok kompakt városa, hirdeti a fejlesztési 

politika, eközben az elmúlt két évtized városfejlődését koordinálatlan 

szétterülés jellemezte, a munkavégzés, a vásárlás, a szabadidő eltöltése 

mind több és hosszabb utazást követel, a laza területhasználat 

ugyanakkor ellene hat a nem motorizált közlekedésnek és a hatékony 

közösségi közlekedésnek.

Budapest közlekedése legyen az élhető város letéteményese, tűzi célul 

a közlekedéspolitika, de a város közösségi közlekedése Európában 

egyedülálló finanszírozási gondokkal küzd, járműparkja

infrastruktúrája leromlott, az autós forgalom – külső elkerülő utak 

hiányában - a történelmi belvárost terheli, a városi terek jelentős 

részének arculatát – garázsok hiányában - parkoló autók terrorizálják, 

a közlekedők nem együtt, hanem egymás ellenére használják 

mindannyijuk közös közösségi tereit.”/09./

/09. /
Molnár László: 
Kiemelt jelentőségű budapesti projektek, 
Zoboki Építésziroda, 2015
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Szerves eleme a fenntartható városnak a nagyon fejlett, hatékony, 

megfizethető, biztonságos és mindenki számára hozzáférhető 

tömegközlekedés. A megbízható tömegközlekedési szolgáltatásoknak 

fontos szerepük lehet a forgalmi dugók, a levegőszennyezés és a zaj 

mérséklésében. Ugyanakkor a közösségi közlekedés nem egyedül 

a városi tömegközlekedést jelenti. Fontos elem lehet a jövőben 

az úgynevezett „osztott város” elv, mely a megosztáson alapuló 

mobilitási megoldásokat foglalja magába. A legjobb példa erre a 2014 

óta működő Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer, 

elterjedtebb nevén a Bubi. A városlakók rövidtávú útvonalainak 

megtételéhez tökéletes választás, így egyre többen használják. A 

rendszer folyamatosan bővül, újabb és újabb állomások létesítése 

történik. 

A hasonló megosztási elven működő car-sharing szolgáltatás a 

nyugati országokban már régebb óta működik, de szerencsére már 

Budapesten is egyre több vállalkozás foglalkozik gépkocsik ilyen 

jellegű bérbeadásával. Az elektromos autók elterjedésével ez a 

szolgáltatás is egyre inkább tér át a környezetkímélőbb megoldásra, 

hiszen a rövid, városi útvonalakon tökéletesen alkalmazhatóak. 

A technológia fejlődésével az önjáró autók sem számítanak már 

fikciónak. Így vélhetően nem is olyan sokára egy újabb közlekedési 

mód fog megjelenni a város életében. Kérdés ugyanakkor, hogy 

mennyire közösségi vagy egyéni közlekedési eszközként fogják 

alkalmazni.

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS

II. 03. KÖZLEKEDÉS
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Ahogy már korában említésre került egy várost leginkább a közterei 

definiálnak, azok minősége, használati módja, állapota tökéletesen 

jellemzi. Hagyományos értelmezés szerint, ha az ember a városban 

van, akkor a városi közterek vagy közösségi funkcióval bíró épületek 

valamelyikében találja magát. Ezek a területek adják a találkozás 

lehetőségét, ezektől a területekről lesz élettel teli egy település. 

Az előzőekben bemutatott pozicionálás változások okozta 

városfejlődési-jelenségek a közösségi terek átalakulásával szorosan 

összefügg, azok módosulásával szintén tökéletesen szemléltethetők. 

A rendszerváltást követően az 1990-es években a közterek használati 

módja is drasztikusan megváltozott. Legszembetűnőbb változás a 

felhasználók kicserélődése. A korábban ismertetett módon a legtöbb 

városi funkció szigetszerű, zárt területeken alakult ki. A közterületek 

által nyújtott kereskedelmi, szolgáltatási funkciók új helyet találtak 

maguknak koncentrált módon egy-egy bevásárlóközpontban, vagy 

tematikus parkban. A lakóhelyek módosulása is kihatott a közterek 

felhasználására. A 90-es évekig a várostervezés egyik fő elve volt, 

KÖZÖSSÉGI TEREK MINŐSÉGI ÚJRAÉRTELMEZÉSE
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hogy az embereknek biztosított legyen a megfelelő mennyiségű 

és minőségű közterület. Sajnálatos módon a panelek építésével 

egyesítették ezt a várostervezési szemléletet, így a rendszerváltást 

követően a zárt, magán-jellegű társasházak, tömbházak, lakóparkok 

nyertek teret, tovább erősítve a szigetszerűséget a városfejlődésben. 

A köztereken azok az emberek jelentek meg egyre nagyobb 

számban, akik ebben az átalakult város „szigeteiben”, lakó-, 

szórakoztató-, kereskedelmi- vagy munkahelyek világából kirekedtek, 

vagyis a szegények, koldusok, alkalmi árusok, hajléktalanok /20.

kép/. A forgalmas közterek utcabútorai, aluljárók, kapualjak, 

lépcsők, árkádok a szegénység birtokába került. Ez a folyamat 

sajnálatos módon jelenleg is érezteti hatását, a mai napig komoly 

problémát jelent, hogy egyszerre legyen biztosítva ennek a rétegnek 

a boldogulása, élettere úgy, hogy a többi városlakó és turista 

komforttere se sérüljön. Igen komoly kihívást jelent ez a városvezetők, 

jogvédők, civilek életében. 

A fejlettebb nyugati országok településfejlesztési példáit követve 

Budapesten is egyre több köztérmegújítást célzó fejlesztés történik. 

20. kép
Szegénység köztéri lenyomata;
Metróaluljáró, Budapest

II. 04. KÖZÖSSÉGI TEREK
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Főként a belváros, turizmus által frekventált helyeken már kezd az 

élet visszatérni az utcákra, terekre. Fontos, hogy ezek a pontszerű, 

általában más fejlesztésekhez (irodaházak, kereskedelmi negyedek) 

kapcsolódó megújulások tovább folytatódjanak és egy várost átfogó, 

nagyobb léptékű stratégia részeivé váljanak. Ezek a hazai és más 

külföldi példák is azt mutatják, hogy a kedvezőbb feltételeket kínáló 

városi tér a város intenzívebb használatára ösztönzi az embereket, 

igaz ez a város nagyobb és kisebb tereire egyaránt. Az egyes tereken 

a fizikai fejlesztésekkel jelentősen befolyásolhatók a használati módok. 

„Általánosan elmondható, hogy minden szinten szoros összefüggés van 

a városi tér minősége, az emberi dimenzióval való törődés mértéke és a 

városi tér használata között”/10./ 

Általánosan elfogadott tény, hogy Budapesten a zöldfelületek 

száma és mérete igen kevés (mindössze az összterület 3%-a /11./), 

a főváros közhasználatú zöldfelületi rendszere szigetesen tagolt, a 

rendszer elemeit képző egységek között a kapcsolat nem vagy csak 

csekély mértékben jelenik meg. Ráadásul a város zöldfelületének 

jelentős részét a nyugati kerületek budai hegyoldalán elterülő 

erdőségei adják, így a városban található zöldfelületek aránya még 

rosszabb. A nagyobb közparkok, kertek minősége alacsonynak 

tekinthető, így közepes zöldfelületi értéket képviselnek.

A belső kerületek felületi egységeinek jelentékeny részét a belvárosi 

közparkok és közkertek adják. Az elemzések jól szemléltetik, hogy a 

város zöldfelületi rendszerének, zöld infrastruktúrájának fejlesztése 

során nem csak a mennyiségi, hanem a minőségi szempontokra is 

jelentős hangsúlyt kell fektetni. 

/10. /
Jan Gehl: 
Élhető városok, 
TERC, Budapest, 2014

/11./ 
Budapest területének 3%-a zöldfelület
Forrás: Budapesti városfejlesztési koncepció, 
2011

KÖZPARKOK

kondícionáló zöldfelület
városi park
szabadtéri sportterület
közpark
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Számos olyan zöldfelülettel rendelkezik a város, például a 

lakótelepeken, mely bár a zöldfelületi rendszer része, de minősége 

miatt nem járul hozzá a lakossági rekreációs igények kielégítéséhez. 

A zöldfelületek minőségük miatt sem töltik be mikroklimatikus javító 

szerepüket és így nem alakul ki a városi zöld infrastruktúra alapvető 

haszna. A meglévő egységek növényfelületeinek, burkolt és épített 

területeinek minőségi javítása mind ökológiai, mind városképi, mind 

pedig turisztikai szempontokból jótékony hatást gyakorolna nem csak 

a közvetlen lakókörnyezet, hanem a teljes település egészére is.

A fővárosi lakosság jelentős része lakótelepen él /12./. Az elkövetkező 

20 évben nem látszik lehetőség ezeknek a lakótelepeknek a 

kiváltására. Ebből következően, városi élet szempontjából kiemelt 

jelentőséggel bírnak a település nagyobb lakótelepeinek szabadterei, 

zöldfelületei. Ezek a lakótelepek állami beruházásokban épültek és 

így az épületek környezetének, parkolóinak, játszótereinek, parkosított 

környezetének egységes, szakszerű kezelése, szinten tartása nem 

képzelhető el hatékonyan szimplán kerületi finanszírozásban. Ilyen, a 

teljes lakótelepi környezetet egy egységben kezelő, pályázati úton 

elnyerhető programok rendkívül magas lakossági elérést tesznek 

lehetővé, minden más infrastruktúrafejlesztési eszközhöz képest 

viszonylagosan alacsony áron.

21. kép
Zöldbe ágyazott lakótömbök;
József Attila lakótelep, Budapest

/12./
Budapest lakossága 1 732 530 fő
Lakótelepen élők száma: 621 268 fő (35,8%)
Forrás: KSH, 2001

II. 04. KÖZÖSSÉGI TEREK



41

Mennyiség tekintetben elmondható, hogy Budapest rendelkezik 

számos olyan potenciális területtel, ahol zöldfelület létesülhet, mint 

például a barnamezős területek/13,/. A lineáris zöldfelületi elemek 

létrehozásával és rendszerbe integrálásával is jelentősen javítható az 

egyes területegységek fizikai, ökológiai értéke és vizuális kapcsolata.

Az elmúlt évtizedek nemzetközi és hazai településfejlesztési 

gyakorlatában is egyértelműen visszaigazolódni látszik a települési 

zöldfelületek, zöldinfrastruktúra fejlesztésének lakókörnyezetre 

gyakorolt pozitív gazdasági hatása. A zsúfolt városi beépítés és az 

egyre csökkenő arányú természetközeli felületek következtében a 

zöldfelületek kiemelt hajtóerőként funkcionálnak napjaink irodaházi, 

lakóparki fejlesztéseiben, jelentősen hozzájárulva a telkek és 

környezetük ingatlanárainak növekedéséhez is.

A településfejlesztés során szükség van egy olyan átfogó stratégiára, 

mely segítségével a város fejlődni képes, valamint pozitív, 

előremutató eredményeket tud elérni. A stratégia a teljes várost érinti, 

miközben priorizálja a legfontosabb, fejlesztésre legérdemesebb 

területeket. 

Bár a rendszerváltás óta nem született túl sok új közpark, de 

néhány példaértékű megoldást mégis megemlíthetünk. Talán 

az egyik legjobban sikerült és a városlakók által is közkedvelt a 

Kopaszi-gátnál létrehozott rekreációs terület. A zöldfelület mellett 

kiemelkedő építészeti minőségű pavilonok segítik a pihenni 

vágyók kikapcsolódását. Emellett a már korábban az ipari emlékek 

megőrzésével kapcsolatosan emlegetett Millenáris Park is követendő 

példa lehet a közparkokat, közkerteket illetően.

/13./ 
Budapest barnamezős területe 2804,6 ha
Forrás: Budapest barnamezős területek 
katasztere, 2015
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KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BUDAPESTI 
VÁROSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK - 
MESTERMUNKA

01.

III.

22. kép
Az inspiráló nagyváros;
Gresham Palota, Budapest

Szerzők:
dr. Zoboki Gábor,
Besey Judit
Gál Bence 30%
Oláh Éva

A Kiemelt jelentőségű budapesti projektek című tanulmány Zoboki 

Gábor vezetése mellett több építész és társtervező (környezettervező, 

közlekedéstervező, turisztikai szakértők stb.) részvételével készült 

2015-ben, így az akkor állapotokat mutatja be, a benne említésre 

kerülő projektek 2015-ös stádiumban szerepelnek. A tanulmány 

egyfajta segítségül kíván szolgálni egy hosszabb városstratégia-

alkotó folyamatban. A munka készítése során a vezérelv a 

városról való átfogó gondolkodás volt. Feladatom a projektben a 

koncepció alkotást segítendő és alátámasztó kutatómunka mellett a 

különböző társtervezőkkel való egyeztetéseken való részvétel, közös 

gondolkodás. A korábban említett Molnár László közlekedésmérnök 

vezetése mellett főleg a közlekedési koncepció létrejöttében és 

feldolgozásában vettem részt. 

A továbbiakban a tanulmány rövid ismertetése következik, melyben 

az elkészülés munkamódszere mellett a kiinduló adatgyűjtés alapján 

készített szervezési és rendezési elveket mutatom be. A konkrét 

végeredményből szemléltetéskép egy részt fogok ismertetni a 

BEVEZETÉS

„Ne készíts kicsinyes terveket; azokban nincs mágikus erő, hogy 

megpezsdítse az ember vérét, s minden bizonnyal soha nem is válnak 

valóra. Nagyszabású terveket készíts, reményeidben és munkáidban 

magasra helyezd a mércét, emlékezve arra, hogy az a nemes és ésszerű 

városi mintázat, amelyet egyszer rögzítettek, soha nem fog elenyészni.” 

Daniel Burnham
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teljesség igénye nélkül. Betekintés jelleggel, hiszen a disszertáció 

szempontjából fontosabbnak tartom a koncepcióalkotás és fejlesztési 

terv kialakítás folyamatát, az munka során szem előtt tartandó 

elveket, szemléletet, mintát mutatva ezzel az előrelátó, szinergiákat 

figyelembe vevő, kooperatív tervezésre

Az átfogó gondolkozás kiemelése nagyon fontos, hiszen a tudatos 

városfejlesztéshez egy hosszútávú vízióra van szükség, mely 

egészében foglalkozik a fővárossal. Így válik elérhetővé, hogy az 

egyes elképzelések ne ad hoc módon valósuljanak meg, hanem 

egységes rendszerbe szerveződött projektekké váljanak, így szolgálva 

a város jövőjét, felemelkedését. Problémát jelent, hogy a válságot 

megelőző időszakban, illetve a válságot követően az elmúlt pár 

évben olyan mértékű „építési boom” megy végbe, mely Budapest 

történetében az 1873-1914 közötti időszak hatalmas lendületéhez 

hasonlítható. A piac és a spontán jelentkező érdekek útján fejlődik 

a város, külön-külön, egyedi projektek mentén. Varga-Ötvös Béla 

városfejlesztő közgazdász eképpen foglalja össze a jelenlegi 

helyzetet: „A tehetséges és ambiciózus zenészeket nem fogja össze sem 

egy új mű igézete, sem egy karmesteri pálca. Nem csoda, ha a város 

szétesőben van.”/14./

Az előbb említett történelmi időszakban elmondható volt, hogy a 

Közmunkák Tanácsa által irányított és felügyelt, tudatos városstratégia 

mentén zajlott a város fejlesztése, a tervezés, a megvalósítás és a 

működés finanszírozásának egységes rendszerében. Ez alatt a virágzó 

korszak alatt jött létre lényegében a mai főváros legtöbb építészeti 

értéke, jelentős közterek, közlekedési csomópontok, közintézmények 

/14. /
megjelent: Lukovich Tamás: 
A mi Budapestünk;
Pallas Stúdió, Budapest, 2002

HOSSZÚTÁVÚ BUDAPESTI VÍZIÓ
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és környezetük. Ekkor vált olyan kiemelkedő színvonalú európai 

nagyvárossá, melynek eredményeit ma is élvezzük.

Feladat tehát, hogy létrehozzunk egy egységes, megvalósítható 

városfejlesztési koncepciót, melyet megfelelő átfogó irányítás és 

finanszírozási rendszer mellett megfelelő minőségű és mennyiségű 

fejlesztéseket hozzon a főváros életébe.

A több hónapos kutatási munka, egyeztetések és koncepció alkotás 

végeredménye különböző formában került prezentálásra. Az általam 

a későbbiekben részletesen bemutatott fő anyag egy összefoglaló 

tanulmány, mely egy A3-as füzetből és egy vetíthető prezentációs 

kivonatból áll. A fejlesztési helyszíneket egy 1:10 000 léptékű 

helyszínrajz részleteiben tartalmazza a füzet. Ezt a térképet egy A0-ás 

méretű plakát formájában is elkészítettük.

A MUNKA VÉGEREDMÉNYE

23. kép
XIX. századi városfejlesztés;
Oktogon, Budapest
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A tanulmány eredményeinek közérthető bemutatásához egy 

1:3333 léptékű Budapest makett is készült, amelyre projektoros 

vetítéssel egy interaktív bemutatót is összeállítottunk a tanulmány 

forgatókönyve alapján /24.kép/.

Munkánk célja volt, hogy az aktuális városfejlesztési törekvéseket 

összefoglaló anyagot készítsünk, mely Budapest jelenlegi helyzetében 

hiánypótló szerepet tölt be. Jól prezentálható, széles körben 

bemutatható anyagot állítottunk össze – tanulmány, vetítés, plakát 

formájában –, melynek eredményeit látványosan, közérthető módon is 

bemutathatjuk egy interaktív makett segítségével. Célunk, hogy időről 

időre megújítható és megújítandó anyag keletkezzen.

24. kép
Kiemelt jelentőségű projektek;
Budapest makett, M = 1:3333

III. 01. FELADAT ISMERTETÉSE
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Egy olyan sokszínű, izgalmas és összetett város esetében, mint 

Budapest a városfejlesztéssel foglalkozni igen összetett feladat. Csak 

abban az esetben lehet megfelelő eredményt elérni, amennyiben 

biztosított különböző szakterületek széleskörű együttműködése és 

nagytudású szakemberek sokéves tapasztalata.

Esetünkben a munkákat segítette az építész-városépítész szakmán 

kívül közlekedéstervező, környezetrendező-tájépítész, városfejlesztő 

és ingatlanfejlesztő közgazdász, turisztikai szakértő. A megfelelő 

városszintű közlekedési infrastruktúra víziójának kialakításában a MÁV 

és a BKK szakembereinek gondolatai adtak támpontot. A széles 

spektrumot lefedő szakemberek konzultatív módon vettek részt a 

feladat megoldásában. A koordinációt és a munka összegzését egy 

szűkebb tervező csapat végezte, melynek részese voltam én is.

A tanulmány készítésének első fázisaként az aktuális információk 

beszerzése történt. Ez az adatgyűjtés és kutatómunka tette ki az 

összmunka igen jelentős részét, mivel ezelőtt nem létezett olyan 

KIINDULÓ ADATGYŰJTÉS
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összefoglaló munkaanyag, amelyben Budapest egészére vonatkozóan 

össze lett volna gyűjtve a folyamatban lévő és a tervezett 

közberuházások összessége. Ezekről együttes adat, rajz, térkép nem 

állt rendelkezésre.

A kormányzati beruházások mellett igyekeztünk a fővárosi, sőt 

bizonyos esetekben a kerületi közberuházásokat is a kialakított 

rendszerbe illeszteni, hiszen az átfogó vízióhoz szükség van minden 

komolyabb fejlesztésre. Így szoros együttműködés alakult ki a 

kormányzati beruházásokért felelős tisztségviselők mellett a kerületi 

fejlesztésekkel foglalkozó szakemberek és több esetben kerületi 

főépítészekkel is. Több esetben igyekeztünk nem külön-külön, hanem 

többükkel közösen egyeztetni, hogy rálátással bírjanak a különböző 

fejlesztéseire, melyek esetlegesen hatással is lehetnek egymásra. 

A városrendezési és stratégia-alkotási munkát a fejlesztési igények 

és lehetőségek összegyűjtésével kellett kezdeni. A várostörténet 

alapjain nyugvó funkcionális és infrastrukturális kereteket össze 

kellett hangolni a fejlesztési elképzelésekkel. A projektek térképre 

helyezésével, az alternatívák elemzésével meg kellett keresni a 

városfejlesztés szempontjából minőségi többletet hozó megoldásokat, 

melyek biztosíthatják a város hosszú távú fejlődését.

A munka első fázisában a legfontosabb budapesti közberuházások, 

városfejlesztési projektek és fejlesztési elképzelések összegyűjtését, 

azaz a kiinduló adatgyűjtést végeztük el. Nemcsak a jövőben

megvalósítandó, elindított vagy elképzelt fejlesztéseket, hanem a 

közelmúltban megvalósított legfontosabb projekteket is tartalmazza 

III. 02. MUNKAMÓDSZER, KÖZREMŰKÖDŐK
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az anyag. Ennek összefoglalásaként állt elő az a körülbelül 100 

elemből álló projektlista, amely a munkánk idején jellemezte a város 

legfontosabb törekvései. A második fázisban történet az összegyűjtött 

projektek különböző szempontok szerinti elemzése, majd rendszerbe 

foglalása. Elsődlegesen a térbeli összefüggéseket vizsgáltuk, 

a projektek városi helyzetük, szerepük és egymásra hatásuk, 

infrastrukturális kapcsolataik szerint. 

A tanulmány két fő részre bontható. Az első fejezet (Városfejlesztés) 

a projektek összefüggéseivel, városszerkezeti szerepekkel foglalkozik, 

míg a második fejezetben (Projektismertetések) az egyes fejlesztési 

helyszínek és beruházások bemutatása történik.

A Városfejlesztés fejezetben átnézeti helyszínrajzokon kerül 

bemutatásra a kiemelt projektterületek– projektzónák rendszere, 

a városi összefüggések, a vezérprojektek városhoz és egymáshoz 
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Városszerkezeti összefüggések;
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való viszonya. 12 kiemelt projektterületet, 3 belső (A-B-C) és 9 

külső kiemelt projektzónát különböztettünk meg. Megneveztük – a 

városfejlesztés szempontjából – a projektzónák húzóprojektjét képező 

vezér- vagy vezető projekteket, és az ezekhez kapcsolódó projektek

csoportját, azaz a projektfürtöket. A fejezetben az építészeti, 

városépítészeti javaslatokat városi összefüggésben, a területek 

infrastrukturális ellátásának lehetőségeivel együtt vizsgáltuk. 

Összefoglaltuk a városfejlesztés infrastrukturális vonatkozásait, a 

közlekedési és a zöld infrastruktúra fejlesztésének javaslatait külön 

fejezetben mutatjuk be. 

III. 02. MUNKAMÓDSZER, KÖZREMŰKÖDŐK
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Budapest története egészen a Római korig nyúlik vissza. A hosszú 

évszázadok lenyomata szervesen beépült a mindenkori városi 

életbe, ezek is hozzájárulnak Budapest sokszínű karakteréhez. 

Mégis a mai Budapest főként a reformkor idején alakult ki, az igazi 

fejlődés akkor vette kezdetét. A nemesség tehetősebb tagjai sorban 

építették palotáikat Pesten és Budán egyaránt. A város kulturális 

központtá vált. Ekkor jött létre a Széchenyi Ferenc által alapított 

könyvtár, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Nemzeti Színház, a Magyar 

Tudományos Akadémia. Az intézmények mellett infrastrukturális 

fejlesztések is folytak. Az addigi földutakat több helyen gránitköves 

utcák váltották fel, elkezdett kiépülni a Sugárút, a mai Andrássy út. 

Megépült a Lánchíd, mely a korszak jelképévé is vált. Megindult a 

vasúti közlekedés, az 1800-as évek végén a kontinens első földalatti 

vasútvonala is kiépület. Felsorolni is nehéz a rengeteg fejlesztést, 

melyek alig néhány évtized alatt új szintre emelték a várost. Az 1873-

as egyesítést követően méltó európai színvonalú fővárossá vált.

VÁROSTÖRTÉNET
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Budapest természeti adottságait épített környezete is egyedi módon 

gazdagította. A várost kettéosztó Dunafolyam partjai a többi Duna 

menti nagyvároshoz képest más arcot mutatnak. Egyik város sem 

fordult annyira markánsan és sokrétűen a folyó felé, mint Budapest. 

A Duna-tengely mentén itt minden városi humán és műszaki funkció 

megtalálható: oktatási (közép- és felsőfok), tudományos (MTA, 

egyetemek), művészeti, gazdasági/üzleti/kereskedelmi, egészségügyi, 

egyházi, irodai, rekreációs, sport, turisztikai, gasztronómiai, 

vendéglátóipari, hajózási, infrastrukturális, katonai, stb.

A XIX. század végén a rekreációs célú zöldterületi övezetek az 

akkori városias beépítés határán kerültek kialakításra. Ennek egyik 

legfőbb eleme a kulturális tengelyt képviselő Andrássy út végén 

található Városliget lett. A zöldterületek újabb és újabb elemekkel 

gyarapodtak, mint Istvánmező vagy a Kerepesi temető. Létrejött egy 

markánsan megmutatkozó zöld gyűrű a város körül, mely ma város 

középső felében található, összekötve a belső városrészeket a külső 

kerületekkel. Ez a „Kék tengely – Zöld gyűrű” adja a rendező elvet a 

városfejlesztés térbeli szervezésében. 

A VÁROS TOVÁBBI FŐBB KARAKTEREI

Budapest különleges karakterei a történelmi zónák /26.kép/. A Budai 

Várnegyed („A” zóna) Európában, de talán a világon is, egyedülállóan 

összetett és kompakt történelmi városi miliővel rendelkezik, a 

világörökség része. A városegyesítést követően Budapest, mint 

egy folyton virágzó, szaporodó bokor terjedt szét a Duna tengelye 

mentén, ill. attól keletre és nyugatra, mely kiteljesedést a rakpart-, 

KÉK TENGELY - ZÖLD GYŰRŰ
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körút- és sugárútépítkezések alapozták meg. A Kossuth Lajos tér („A” 

zóna) a XIX. sz. végén még Tömő tér volt, ahova a pesti építkezések 

törmelékeit hordták, és alig néhány évtized alatt emblematikus 

hellyé vált: a törvényhozás, az igazságszolgáltatás és a kormányzati 

intézmények helyszíne.

Az Andrássy út helyén lévő kertek „átrendezése” után („B” zóna) a 

Városligetig kiépült promenád Budapest egyik legjellegzetesebb 

kulturális tengelye lett Operával, színházakkal, művészeti 

egyetemmel, kávéházakkal, az út végén pedig multifunkcionális 

városi közparkkal, fürdővel, múzeumokkal, állatkerttel, jégpályával. 

A zóna nagy fejlesztési potenciált hordoz az Andrássy úttal 

párhuzamos Podmaniczky út kulturális tengellyé formálásával, 

szerves kapcsolatban a Nyugati pályaudvar melletti területek 

funkcióváltásával.
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26. kép
A-B-C zóna;
A történelmi belső zónák a térben három 
pólust képeznek, melyek központjai:
- a Szent György tér - szakrális, történeti 
központ,
- a Hősök tere - polgári, civil központ és
- a Kossuth tér - politikai, igazgatási központ.
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Budavári Palota
Szent György tér

Iparművészeti Múzeum

Istvánmező
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NKE Ludovika Campus

Olimpiai Központ

MÜPA - Konferencia Központ

Nemzeti Emlékhely

Vizes VB

Szépművészeti Múzeum
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A történelmi belső zónák („A-B-C” zónák) a térben egy óriási 

háromszöget képeznek, melynek sarokpontjai: Budai Vár Mátyás 

templom, Hősök tere, Iparművészeti Múzeum. A triád a KÉK TENGELY 

– ZÖLD GYŰRŰ szerkezet inspiratív kisugárzó és vonzó magja, mely 

megtermékenyítőleg hat a többi beavatkozási övezetre. A város 

„keletkezik”, folytatva az egyesítést követő évtizedeket.

A jelenleg futó, az előkészített és a közeljövőben induló fővárosi 

kiemelt kormányzati beruházások egy jól körülírható városfejlesztési 

koncepciót rajzolnak ki. A projektek egységes városfejlesztési 

stratégiává állnak össze. A térképeken jól kirajzolódnak a városnak 

azok a területei, amelyeken az elkövetkezendő évtizedek fejlesztései 

koncentrálódnak, így a hagyományosan fókuszban lévő belvárosi 

területeken – Budai vár, Kossuth tér, stb. – kívül új fejlesztési zónák 

is hangsúlyt kapnak, mint az Északi és a Déli Duna-kapu térsége és 

a külső körút menti zónák. A projektek mintegy fele található a belső 

városközponti projektzónákban – kulturális háromszög területe –, a 

projektek másik fele – a Hungária körút vonalára illeszkedő – „zöld” 

gyűrűre rendeződve, az 1-9 projektzónában helyezkedik el /27.kép/.
27. kép
Projektzónák elhelyezkedése;

A - Budai Vár, Kossuth tér
B - Andrássy út, Városliget
C - Belső-Ferencváros
1. - Északi Duna-kapu
2. - Rákosrendező
3. - Istvánmező
4. - Fiumei sírkert térsége
5. - Ludovika, Népliget
6. - Millenniumi városrész
7. - Déli Duna-kapu
8. - Lágymányos
9. - Őrmező - Etele

SZERKEZETI JELLEMZŐK MA
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Az összegyűjtött projektek rendszerezését, a területi rendezés és 

hierarchia megtartása mellett, további szempontok alapján folytattuk. 

Három további elv szerint vettük számba őket, a projekt státusza, a 

megvalósítás időtávja és a projekt funkciója szerint.

A könnyebb kezelhetőség és érthetőség végett a projekteket 

egyedi kóddal láttuk el. A projekteket alapvetően a funkciók szerint 

számoztuk sorba, de egy elő-karakterrel megjelöltük, hogy melyik 

kiemelt projektzónához tartoznak /28.kép/. Tehát a projektkód első 

betűje a kiemelt fejlesztési zóna jele (A), a kötőjel utáni második 

betű a funkciót jelöli (G), a pont utáni szám pedig a funkció 

szerinti sorszám (01). Pl. az A-G.01 projektkód az A projektzónában 

elhelyezkedő 01-es sorszámú G funkciójú projektet jelent.

A projekt státuszán azt értjük, hogy a fejlesztés a megvalósításnak 

melyik fázisában tart. Az összegyűjtött projektek között vannak már 

megvalósult, lezárult fejlesztések, vannak elindított, folyamatban 

28. kép
Projektek rendszere;

 Megvalósult projektek
 Folyamatban lévő projektek
 Vizsgálandó projektek
 Javasolt projektek

A PROJEKT STÁTUSZA
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lévő beruházások és vannak javaslati vagy csak ötlet szinten 

létező elképzelések. A projektek státusz szerinti rendezésénél négy 

kategóriát különböztettünk meg, ezek a következők:

megvalósult projektek; folyamatban lévő projektek; vizsgálandó 

projektek; javasolt projektek.

A megvalósult projektek közé azokat soroltuk, melyek a tanulmány 

készítése előtt elkészültek, lezárultak, vagy a tervezett befejezés 

alapján 2015-ben elkészülnek. 

A valamilyen formában elindult, de még be nem fejezett projekteket 

két kategóriába – folyamatban lévő és vizsgálandó – soroltuk be. A 

folyamatban lévők közé azokat a projekteket soroltuk,

melyek eldöntött, elindított fejlesztések. Ezek vagy olyan fejlesztések, 

melyek előrehaladott, megvalósítás közeli állapotban vannak, így 

már nem lehet befolyásolni a megvalósulásukat, tehát gyakorlatilag 

megvalósultnak tekintendők. Vagy olyan, konszenzuson alapuló, 

támogatott fejlesztések, melyeknél nincs szükség alternatív javaslatot 

tenni, más helyszínben vagy megoldásban gondolkodni, mert a 

választott megoldás széles körű támogatást élvez.

A vizsgálandó projektek szintén valamilyen formában elindultak 

(pl. tervezés, előkészítés szintjén), de még nincsenek eldöntött 

vagy nagyon előrehaladott állapotban, és valamilyen szempontból 

átgondolandók, tovább vizsgálandók. Ezekkel a projektekkel 

kapcsolatban valamilyen szempontból nincs teljes konszenzus, 

pl. vitatható a helyszín, a funkció, a nagyságrend vagy a projekt 

létjogosultságának kérdése. A vizsgálandó projektek közé soroltunk 

néhány olyan hosszabb távú fejlesztést is, melyek első lépései ugyan 

folyamatban vannak, de további ütemeit még befolyásolni lehet, 

azokra érdemes új javaslatokat tenni.

III. 04. PROJEKTEK RENDSZEREZÉSE
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A javasolt projektek közé azokat a fejlesztési javaslatokat soroltuk, 

melyek mindenképpen a jövő projektjei. Egyelőre javaslat vagy ötlet 

szinten léteznek, és csak nagyon kevés előkészítő munka, legfeljebb 

előkészítő terv vagy tanulmány készült velük kapcsolatban. Ezek 

között új felvetések, új ötletek is szerepelnek. A vizsgálandó és a 

javasolt projektek esetében gyakran több helyszínjavaslatot is adunk 

egy-egy fejlesztésre, melyek mindegyike elképzelhető, megfelelő 

lehet városépítészeti szempontból. Ezek közül a konkrét fejlesztés 

indításánál lehet választani, az egyéb befektetői szempontok alapján. 

A projektek státusz szerinti kategóriáját négy különböző színnel 

jelöltük, mely megjelenik a projektkódban és a térképes ábrázolásban 

is. Vannak projektek, amelyek több kategóriába is besorolhatók, mert 

több ütemben készülnek, és az egyes ütemek státusza különböző. 

Így pl. már van megvalósított ütemük, de még további fejlesztésük 

is tervbe van véve. Ezeket több kategóriában is megjelöltük, pl. 

Millenáris park I-II. ütem. Ezek a projektek az összesítő helyszínrajzon 

a rájuk jellemzőbb kategória alapján vannak feltüntetve.

A projekteket a megvalósítás tervezett ütemezése, a megvalósítás 

időtávja szerint is rendeztük: megvalósult (2015-ig); rövidtávon 

megvalósítandó (2015-2018 között); hosszú távon megvalósítandó 

(2018-2025 között).

A MEGVALÓSÍTÁS IDŐTÁVJA
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A projekteket a fejlesztésre leginkább jellemző, fő funkció szerint is 

rendeztük, az alábbi kategóriák szerint: állam- és közigazgatás (G); 

kulturális projektek (K); oktatás, tudomány (O); sport, egészségügy (S); 

turisztika, kereskedelem (T); vegyes városfejlesztés (V); közterületek, 

zöldfelületek (Z); közlekedési infrastruktúra (I).

A fő funkció betűjele megjelenik a projektkódban, és ez alapján 

vannak sorszámozva a projektek /29.kép/.
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A Budai Vár, illetve a Várnegyed, a főváros kiemelt történelmi, 

kulturális, intézményi együttese, az Andrássy út, e történelmi 

lenyomat pesti kisugárzása. E város identitásában meghatározó 

történelmi helyszínek méltó közlekedéssel történő feltárása, illetve 

összekapcsolása, árnyalt megközelítéseket igénylő, érzékeny 

feladat, ahol a közlekedéssel szemben elvárás a forgalom szűrése, 

szelektálása, humanizálása, forgalomcsillapítása.

A Budai Vár illetve Várszoknya környezetének közvetlen feltárását 

kedvező formában biztosítja a villamoshálózat (18-as; 19-es villamos, 

illetve közeljövőben a budai fonódó villamos). Kedvezőtlenek viszont 

a pesti oldali kapcsolatok. Az Andrássy út létesítményeinek vonali 

feltárásában a Millenniumi Földalatti Vasútnak van meghatározó 

szerepe, míg egyes metszeteit, a 4-es, 6-os villamos, valamint a 

meghosszabbításra javasolt 24-es, 47-es, 49-es villamosok érintik. 

A Budai Vár térsége - Történelmi Belváros – Andrássy út – Hősök 

tere - Városliget közvetlen kapcsolatának kialakításához eszköz 

lehet a Millenniumi Földalatti Vasút budai irányú meghosszabbítása, 

PROJEKTZÓNÁK KÖZLEKEDÉSI FELTÁRÁSA

29. kép
Összesített projekttérkép;
Megvalósult

Folyamatban

Vizsgálandó

Javaslat

projektek / projektterületek / közterületek

projektek / projektterületek / közterületek

projektek / projektterületek / közterületek

projektek / projektterületek / közterületek

projektek  /  projektterületek  /  közterületek, zöldfelületek

Megvalósult

projektek  /  projektterületek  /  közterületek, zöldfelületek

Folyamatban

projektek  /  projektterületek  /  közterületek, zöldfelületek

Vizsgálandó

projektek  /  projektterületek  /  közterületek, zöldfelületek

Javaslat

projektek  /  projektterületek  /  közterületek, zöldfelületek

Megvalósult

projektek  /  projektterületek  /  közterületek, zöldfelületek

Folyamatban

projektek  /  projektterületek  /  közterületek, zöldfelületek

Vizsgálandó

projektek  /  projektterületek  /  közterületek, zöldfelületek

Javaslat

projektek  /  projektterületek  /  közterületek, zöldfelületek

Megvalósult

projektek  /  projektterületek  /  közterületek, zöldfelületek

Folyamatban

projektek  /  projektterületek  /  közterületek, zöldfelületek

Vizsgálandó

projektek  /  projektterületek  /  közterületek, zöldfelületek

Javaslat

projektek  /  projektterületek  /  közterületek, zöldfelületek

Megvalósult

projektek  /  projektterületek  /  közterületek, zöldfelületek

Folyamatban

projektek  /  projektterületek  /  közterületek, zöldfelületek

Vizsgálandó

projektek  /  projektterületek  /  közterületek, zöldfelületek

Javaslat
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opcionálisa kiegészítve a Lánchíd fenti célok szerinti 

átfunkcionálásával /30.kép/. 

A 2014 - 2020-as periódusban a Duna partokat érintő várható 

közlekedési fejlesztések közül a budai fonódó villamos part menti 

ága megvalósult már, ezzel kötöttpályás kapcsolat jött létre Óbuda 

és Újbuda között. Az egyik legfontosabb cél a budai- és pesti 

felső rakpartok, illetve a pesti alsó rakpart forgalomcsillapítása, 

humanizálása.

A 2020 - 2025 közötti periódusban várható közlekedésfejlesztési 

beavatkozások közül kiemelendő a 2-es villamos déli összekapcsolása 

a 24-es villamossal, illetve opcionálisan a vonal északi partmenti 

meghosszabbítása Angyalföld irányába.

2025 után javasolható közlekedésfejlesztés az Észak – Déli regionális 

gyorsvasút szakaszos megvalósítása, a Duna menti HÉV vonalak 

összekapcsolásával egy attraktív, kötöttpályás, interoperábilis rendszer 

létrehozása a város- és városkörnyék, folyó térségi területeinek, 

fejlesztési zónáinak feltárására, valamint a budai alsó rakpart 

Világörökség zónáját érintő szakaszának a jelenlegi rakparti pályaszint 

alá helyezése, ezzel a felszíni szakasz, illetve a felső rakparti zóna 

forgalmi mentesítése.

A helyszínek egymással való kapcsolatát, a fejlesztési zóna külső 

határoló kötöttpályás vonalaként a korszerűsített 1-es villamosvonala 

biztosítja. A zóna belső határoló vonalaként, adódik a 24-es villamos 

meghosszabbított vonala, a Haller utca– Fiumei út – Thököly út – 

Dózsa György út – Dráva utca vonalon való vezetéssel. E külső és 

belső harántoló villamosvonalak kiváló kapcsolatrendszert biztosítanak 

a zóna kulturálissport- és szabadidős helyszínei között. E városi 

M1

M2

M2

M3

M3

M5

M5

M4

M4

V6-61

V2-24

V1

M1

30. kép
Budapest fő közlekedésének sémaábrája
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kapcsolatokat kiegészíti, illetve a városkörnyék és az ország felé 

kiterjeszti a belső Körvasút vonala, tervezett új megállóival és az 

S-bahn közlekedés fokozatos bevezetésével /31.kép/.

A helyszínek belvárossal való kapcsolatát négy, belváros irányú 

metróvonal már ma is biztonsággal ellátja, az 5-ös metró 

megvalósításával és MILLFAV, valamint a 4-es metró távlati 

meghosszabbításaival pedig teljessé teszi. 
Sz

éll

 Kálmán tér

Etele tér

M
ór

icz
 Zs

igmond körtér

Danubius

Határ út

Mexikói út

Újpalota

Bécsi út

Bla
ha Lujza tér

Ke
leti pályaudvar

1

24

14

4-6

47
49

219

3

69

37

50
30

47

49

59

61

17

2,61

6,24

61

3,50,52

Ideiglenes villamos viszonylatok (Olimpia)

Főbb csomópontok

Villamos vonalak

Új villamos vonalak

Fogaskerekű

Jelmagyarázat

31. kép
Villamoshálózat fejlesztés



64

A vonalak és helyszínek kapcsolatai:

• Millenniumi Földalatti Vasút: a Városligetet, illetve tervezett 

meghosszabbításával Rákosrendező fejlesztési területét, a történelmi 

Andrássy út vonalában kapcsolja a belvároshoz, Budára vitele esetén 

a Budai Várhoz.

• 2-es metró (M2): Istvánmezőt, a Puskás Ferenc Stadion és a Papp 

László Aréna térségét kapcsolja a belvároshoz, a Kossuth térhez és 

Budához.

• 3-as metró (M3): A Népligetet kapcsolja a belvároshoz, illetve távlati 

hosszabbítása esetén a Liszt Ferenc repülőtérhez.

• 4-es metró (M4): A Baross térnél, jelenleg a fejlesztési zóna belső 

határoló peremét éri el közel Istvánmezőhöz, távlatban átszeli a zónát.

• 5-ös metró (É-D-i regionális gyorsvasút): Távlati megvalósítása a 

fejlesztési zóna legmarkánsabb Duna menti déli és északi területeit 

kapcsolja egybe és köti össze a belvárossal.

Fentiek mellett, a 24-es villamos javasolt vonalhosszabbítása, 

összhangban a 2-es villamos, északi meghosszabbításával és 

a Soroksári úton, illetve a Dráva utcánál összekapcsolva, egy 

olyan körjáratot valósít meg, amelyik a Népliget kivételével érinti 

valamennyi fejlesztési helyszínt, és azokat kapcsolatba hozza a 

belvárossal, a Kossuth térrel, lényegében egy új határoló elemeként a 

kiterjesztett belvárosnak.

III. 05. KÖZLEKEDÉS
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Vasút, megállóval

HÉV, megállóval

Fogaskerekű / sikló

Villamos

Hajó, megállóval

Villamos fejlesztés

Körvasúti körút

Vasút fejlesztés

Metró fejlesztés

Villamos felújítás

Metró, megállóval

Metró felújítás

Intermodális
mezo kapcsolati pont

Intermodális
csillapított kapcsolati pont

Jelmagyarázat

Középtávú kötöttpályás közlekedési fejlesztések 2015-2025

Középtávon, elsősorban a villamoshálózat fejlesztése és az S-Bahn 

elővárosi üzem részleges megvalósítása reális, mindemellett, az 

M1 első ütemű meghosszabbítását, a városfejlesztés szempontjai 

is indokolnák. Az intermodális kapcsolódások – a feltételezett 

M1 hosszabbítás kivételével – a meglévő hálózat csomópontjain 

valósulnak meg /32.kép/. 

32. kép
Középtávú kötöttpályás közlekedési 
fejlesztések, 2015-2025
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I.19

I.23I.23

Vasút, megállóval

HÉV, megállóval

Fogaskerekű / sikló

Villamos

Hajó, megállóval

Villamos fejlesztés

Körvasúti körút

Vasút fejlesztés

Metró fejlesztés

Villamos felújítás

Metró, megállóval

Metró felújítás

Intermodális
mezo kapcsolati pont

Intermodális
csillapított kapcsolati pont

Jelmagyarázat

33. kép
Hosszútávú kötöttpályás közlekedési 
fejlesztések, 2025 után

III. 05. KÖZLEKEDÉS

Hosszútávú kötöttpályás közlekedési fejlesztések 2025 után

Távlatban – egy feltételezhető komplex gondolkodás eredményeként 

– kiteljesedik, valós feladatkörének betöltésére alkalmassá válik a 

városi gyorsvasúti hálózat, ezzel a közösségi közlekedés vonzereje és 

hatékonysága nagyságrendben nő. Az S-bahn elővárosi közlekedés 

fejlett állapotába lép.E fejlesztéseknek megfelelően, az intermodális 

kapcsolódások meghatározó csomópontjai egy zónával kijjebb 

kerülnek, a belső területek autós és átmenő forgalomtól való 

mentesítése kiterjed és hatékonyabbá válik /33.kép/.
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Minőségi szempontból a projektzónák mindenképp fejlesztésre 

érdemesek, mind az épületállományt és szabadtereket tekintve, 

valamint a zónák közötti kapcsolatok fejlesztendők, építészeti és

szabadtérépítészeti eszközök segítségével. A zónán belüli kapcsolatok 

megteremtéséhez fontos eszköz a szabadterekkel és zöldfelületi 

elemekkel való összekapcsolás, így a zöldinfra fejlesztése.

A Hungária körút a városnak olyan gyűrűje, mely nagy lehetőséget 

hordoz magában, hiszen olyan területekkel rendelkezik, melyek 

alapvető morfológiai tulajdonságuk miatt értékesek és fejlesztésre 

érdemesek. A gyűrű menti projektzónák közül néhány minőségi 

javítását, néhány teljes újragondolását lehet célul kitűzni. Amennyiben 

ezek a projektzónák fejlesztésre kerülnek, úgy a városnak egy 

meglévő körgyűrűje élhetőbbé, hasznosabbá válik.

A projektzónák közül két fókuszpont található a Déli és az Északi 

területen, ott ahol a körút átível a Dunán. Ezek a területek fontos 

indítópontjai a városnak, a funkcióbővítések során mindkét területen 

előtérbe kerül a sport, valamint a déli térrész a kultúra és tudomány 

zónája is. 
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A belváros tekintetében a zöldfelületek aránya kicsi, itt a burkolt 

felületek minősége, használhatósága igen fontos. Természetesen cél, 

hogy a belváros zöldfelületeit is növeljük, amennyire lehetséges, de a 

meglévő zöldfelületek minőségi javításával kimagasló eredményeket 

lehetne elérni városökológiai szempontból.

A külső zónák esetében már magas zöldfelületi arányról 

beszélhetünk, így itt megfelelő fejlesztésekkel létrejöhet egy 

zöldgyűrű, melynek ökológiai és rekreációs értéke rendkívül 

megnőhet. A Pesti oldalon létrejövő zöldgyűrű szakasz kialakulásával 

Budapest városszerkezete javul, a városi mobilitás nő a nem 

motorizáltan közlekedő városlakók számára is, a mikroklimatikus 

viszonyok javulnak, a rekreálódási lehetőségek nőnek /34.kép/.

III. 06. KÖZÖSSÉGI TEREK, ZÖLDFELÜLETEK

A-V.09

A-Z.14

1-S.12

4-V.06

7-S.15 7-V.08
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B-Z.07

3-S.09

2-V.05

5-O.04

1-S.10

B-V.03

1-Z.09

4-Z.10

4-Z.13

A-Z.08

5-Z.11
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34. kép
Középtávú zöldinfra fejlesztés és 
a kiemelt projektek kapcsolatai
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07.

A Projektismertetések fejezetben elhelyezkedés szerint rendezve – 

azaz a kiemelt fejlesztési zónák szerint csoportosítva – bemutattuk 

a legfontosabb projektzónákat és projekteket. A bevezető lapon a 

projektzónákról egy rövid összefoglaló ismertetést adunk, felsorolva 

a területen található beavatkozási lehetőségekkel, valamint kiemelve 

a projektek közül a terület húzó, vezérprojektjeit. Ezt követően egy 

1:40 000 léptékű térképen bejelöltük a projektlistában szereplő 

azon elemeket, melyek a fejlesztési zónában helyezkednek el. 

Léptéket váltva egy 1:10 000-es részletesebb rajzon ábrázoltuk a 

fejlesztési elképzeléseket, a közlekedési és a zöld infrastruktúrával 

való összefüggésekkel együtt. Amennyiben a területen található 

komolyabb közlekedésfejlesztési projekt, úgy az egy külön lapon 

kerül kifejtésre, magyarázatra. a fejlesztési elképzelések részletesebb 

megjelenítésével, a közlekedési és a zöld infrastruktúrával való 

összefüggésekkel együtt. Ezeken felül külön kigyűjtöttük és 

rangsoroltuk a közös gondolkodás során felmerült elhelyezési 

alternatívákat az egyes fejlesztések vonatkozásában, ezt mind 

táblázatos, mind helyszínrajzos formában összefoglaltuk.
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A különböző projektzónákból a következőkben egyet bemutatok. 

Ennek felépítése megegyezik a többi projektzónáéval is.

3 - ISTVÁNMEZŐ

Istvánmező történetileg kialakult legfőbb karaktere a sportkultúra. 

A helyszín az élsport és a sportigazgatás központja, és amelyhez 

legendás események és sportemberek emléke kötődik. A városrész 

ismertsége, területhasználati lehetőségei, megközelíthetősége, 

emblematikussága kitüntetett város- és ingatlanfejlesztési faktor. 

Beavatkozási lehetőségek

- Millenáris velodrom rekonstrukció,

- Gyalogos zöld sétány a Keleti pu-tól a Puskás Ferenc stadionig,

- Dózsa György út kiváltása, integrálása Istvánmezőhöz,

- Zöld kapcsolat, lovagló út a Nemzeti Sírkert irányába.

Vezérprojektek

- Puskás Ferenc stadion

Közlekedés /36.kép/

Istvánmező és térsége feltárásának meghatározó kötöttpályás eleme 

az M2 metróvonal, illetve áttételesen, némi rágyaloglással az M4 

metróvonal. Míg a metrók a térség városközponttal és Budával való 

kapcsolatában visznek fontos szerepet, addig a villamosvonalak, az 

1-es villamos és a meghosszabbítani javasolt 24-es villamos az egyes 

projekt térségek, akcióterületek közötti kapcsolatokat biztosítják. E két 

vonal lányegében valamennyi belváros peremi akcióterületet felfűzi,

összekapcsolja. Középtávon tervezett az un. Újpalota villamos, 
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4-K.15

3-S.07

4-S.08

4-V.06

5-S.18

5-S.06

3-S.09

5-K.28
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3-S.01
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5-O.10

4-Z.04
4-Z.04

3-Z.04

5-Z.12

4-Z.10

5-Z.11

4-Z.13

4-Z.13 4-S.18

4-K.16

4-K.274-K.26

Istvánmező, Puskás Stadion

NKE és Orczy-kert

Nemzeti Emlékhely

3

4

5

M2

M2

M4

U

U

124

Baross tér

Keleti pályaudvar

Istvánmező

Nemzeti Sírkert

24 1

37. kép
A magyar sport emblematikus helyszíne, 
élsport és sportigazgatási központ;
3. Projektzóna - Istvánmező

35. kép
3-4-5. projektzóna áttekintő ábrája

36. kép
3. projektzóna közlekedési sémaábrája

3-4-5 KELETI FEJLESZTÉSI ZÓNA

III. 07. PROJEKTZÓNÁK, PROJEKTEK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA, PROJEKTLAPOK FELÉPÍTÉSE
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amely az Astoriától, a belvárosi kapcsolatokat erősítve, a Thököly 

úton érinti a térséget. Távlatban, az M4 metró továbbépítése 

után, ez a villamosvonal kissé változó szerepben, a 3-as és a 24-

es villamosokkal alkot fonódó rendszert. A térség meghatározó 

intermodális csomópontja a vasutat, két metrót és két villamosvonalat 

befogadó Baross tér, amely a Keleti pályaudvarral együtt makro, 

mezo, és mikro kapcsolati szereppel bír. A tér, illetve a pályaudvar, 

a 24-es villamosvonalán át, nem csupán Istvánmező feltárásában, 

hanem a többi, belváros peremi akcióterület feltárásában is fontos 

szerepet visz. Kiemelt jelentőségű kapcsolati pont a Hungária 

körút – Kerepesi út csomópontja is, valamint kisebb jelentőséggel a 

Thököly útnak a Dózsa György úttal és a Hungária körúttal alkotott 

csomópontjai. Istvánmező elővárosi – városi S-bahn rendszerbe 

való bekötését szolgálja, ha vasúti megálló létesül az ún. Százlábú 

híd térségében, a Keleti pályaudvarhoz tartozó, ma alulhasznosított 

vasútüzemi területeken.

4 - KEGYELETI PARK – NEMZETI EMLÉKHELY

A terület fő funkciója, hogy nagyvonalú teret kínál az emlékezésnek, 

a kegyeletnek. A városrész a jelenleginél nagyságrenddel jobb 

lehetőségeket hordoz magában: az emlékezés ökumenikus, egyedi 

karakterisztikus helyszínévé fejleszthető. A Nemzeti Sírkert NEMZETI 

PANTEON-ná, kulturális zarándokhellyé fejleszthető nemzeti nagyjaink 

mauzóleumainak, sírjainak és életművük, hatásuk bemutatásával.

Beavatkozási lehetőségek

- Új főkapuk nyitása, látogató infrastruktúra fejlesztése, lovagló út 

kialakítása

Vezérprojektek

- Nemzeti Panteon kialakítása

39. kép
Kegyeleti park-Nemzeti panteon;
4. Projektzóna - Fiumei sírkert

38. kép
Projektet bemutató lap, infobox, képek;
Projektlap minták

A műemlék főépület Ludovika téri főhomlokzataA parkrekonstrukció látványtervei - ZDA

Nagyvárad téri főbejárat látványterve - Finta Stúdió

5 - O.04 / I.  

125
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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI 
EGYETEM - 
LUDOVIKA CAMPUS

A „Ludovika Campus” Nemzeti Közszolgálati Egyetemet 
három oktatási intézmény - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem, Rendőrtiszti Főiskola, BCE Közigazgatás-
tudományi Kar - összevonásával, a felsőfokú közszolgálati 
szakemberképzés céljára alapították, 2012-ben. 
Az Egyetem létesítményei számára a kormány  
a VIII. kerületi Orczy-kert területét jelölte ki. Az új campus 
elhelyezéséhez felújításra került az egykori Ludovika 
műemlék főépülete, és több új épületet is emelnek: egy 
új oktatási épületet, egy sportközpont uszodával és egy 
kollégium épületet. A területen egy lovarda is elhelyezést 
nyer, melyhez felújításra kerül az egykori fedeles lovarda 
épülete. Ezen felül megújul a környezet, a történeti 
kertként védett Orczy-kert a tóval, és az intézmény 
előterét képező Ludovika téri közpark is. 
A főépület megújítása és a Ludovika tér rendezése 2014-
ben elkészült.

Cím 1083 Ludovika tér 2.

Projektcsoport Ludovika - Orczy-kert

Projektgazda Magyar Állam

Funkció Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Beruházás összege 4,6 Mrd Ft (főépület)
38 Mrd Ft (campus)

Műszaki adatok 73.000 m2 (épületek)
27 ha (Orczy-park)

Építés ideje, stílus
védettség

főépület: 1836, klasszicista

Eredeti tervező főépület: Pollack Mihály

Beavatkozás típusa,
ideje

Felújítás, új építések
2012-2015

Átépítés tervezője főépület: Mányi István, Szalay 
Tihamér, campus: KÖZTI, Finta 
Stúdió, ZDA

4 - Z.13 / II. 

I. Világháborús emlékhely, Canberra

Világháborús emlékhely látványterve, Kanada Első világháborús megemlékezés, Törökország

121
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I. VILÁGHÁBORÚS 
KÖZPONTI EMLÉKHELY

Az országban több helyen találhatók elszórtan I. 
Világháborús emlékhelyek, emlékművek. Ugyanakkor 
szükség lenne egy központi emlékhelyre Budapesten, 
amellyel az első világháborúban elesett összes hősi 
halottnak méltó módon emléket állít az ország. 

Az emlékmű elhelyezésekor fontos szempont lehet az 
esetleges történelmi kapcsolat, valamint egy nyugodt, 
békés, bensőséges hangulatot nyújtó helyszín, ahol 
meghitt körülmények közt lehet emlékezni. Emiatt 
megfelelő helyszín lehet a Nemzeti sírkert környéke. 

Elsődleges javaslatként a Telei teret jelöljük meg, amely 
a Fiumei sírkert főbejáratával szemben helyezkedik 
el. További lehetséges alternatív helyszín lehet a 
Józsefvárosi pályaudvar területe, mely szintén a Sírkert 
közelében található és a világháború során fontos 
helyszín volt.

Cím Alternatív helyszínek

Projektcsoport

Projektgazda Magyar Állam

Funkció Emlékmű, emlékhely

Beruházás összege

Műszaki adatok

Helyszín 1.
Beavatkozás típusa

Teleki tér, Fiumei Sírkert előtt
új építés

Helyszín 2.
Beavatkozás típusa

Józsefvárosi pályaudvar területe
új építés

A stadion avatóünnepsége A stadion

A stadion előtti Sas szobor

5 - S.04 / I.  
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Magyarország legismertebb és legnépszerűbb labdarúgó 
egyesülete méltó új stadiont kapott. Erre az építményre 
nem csupán a csapat szurkolói, hanem minden 
sportszerető büszke lehet. 

Az épület tervezésekor fontos célkitűzés volt  
a fenntarthatóság, mind pénzügyi mind környezetvédelmi 
szempontból. Az építkezés legelejétől kezdve szelektíven 
gyűjtik a hulladékot, megújuló energiákat használnak fel 
és a keletkező szennyvízhőt újrahasznosítják.  
Az FTC stadion megfelel a legmagasabb szintű UEFA-
előírásoknak, és a FIFA ajánlásainak is. Az épület 
színvonalához méltó technológiai berendezések kerültek 
elhelyezésre, ezek a legmodernebb, világviszonylatban is 
kiemelkedő műszaki innovációkat jelentik. 

FTC - STADION 
GROUPAMA ARÉNA

Cím 1091 Üllői út 129.

Projektcsoport Népliget

Projektgazda Magyar Állam

Funkció Stadion, rendezvény

Beruházás összege 15 Mrd Ft

Műszaki adatok 29.000 m2

Építés ideje 2013-2014

Tervező Strelt Ágnes, Kormos Szabolcs
(S.A.M.I. Tervező és Ing. fejl.)
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Galvani hídÚj déli közúti Duna híd
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3-as villamos
meghosszabbítása

Angyalföld irányába

I.08

3-as villamos
meghosszabbítása

Angyalföld irányába

I.08

S-bahn közlekedés

fokozatos megvalósítása

I.15

24-es villa
mos

meghosszabbítása

m
egszűntetésre

javasolt viszonylat

m
egszűntetésre

javasolt viszonylat

I.11

MÁV

MÁV

Népliget integrált megújítása

Nemzeti Sírkert rehabilitációja

Belvárosi
Duna partok

Belvárosi
Duna partok

Fűvészkert
rekonstrukció

5-Z.12

4-Z.10

A-Z.08

Bel-Budai zöldterület
fejlesztése

A-Z.14

A-Z.08

5-Z.11

Podmaniczki tengely,
barnamező fejlesztése

Rákosrendező
területfejlesztése

Ferencvárosi rendezőpályaudvar
funkcióváltása

Déli Duna kapu,
Danubius Városkapu

Déli pályaudvar
felújítása és

területfejlesztése

B-V.03

2-V.05

7-V.08

Északi járműjavító és
Józsefvárosi pu.
funkcióváltása

4-V.06

6-V.04

A-V.09

Citadella fejlesztése

Kossuth Lajos utca
revitalizációja

Nagykörút
revitalizációja

Andrássy út -
turisztikai főutca

revitalizációja

Rózsadomb gyógyszálló

C-T.04

A-T.06

B-T.07

B-T.08

1-T.03

Budapest - Fürdőprogram
1-T.05

Hajógyári-sziget 
déli része

Soroksár, Észak-Csepel
Olimpiai területek

Soroksár, Észak-Csepel
Olimpiai területek

BVSC
Sportcentrum

1-S.12

7-S.15

7-S.15

2-S.17

Sporttudományi
Egyetem

Országos Széchényi
Könyvtár elhelyezése

Országos Széchényi
Könyvtár elhelyezése

Sporttudományi Egyetem

A-O.10

8-O.09

6-O.09

Sporttudományi
Egyetem

5-O.10

5-O.10

Párizsi Nagy Áruház

Fővárosi Nagycirkusz
elhelyezése

Néprajzi Múzeum
elhelyezése

Vajdahunyad vára

Magyar
Természettudományi

Múzeum

Mezőgazdasági Múzeum
elhelyezése

Építészeti Múzeum

Fotó Múzeum

Játékmúzeum
gyerekmúzeum

Fővárosi Nagycirkusz
elhelyezése

Zene Háza

B-K.06

5-K.28

B-K.23

C-K.24

Néprajzi Múzeum
elhelyezése

C-K.24

A-K.26

6-K.29

B-K.28

Miniszterelnökség
elhelyezése
FVM épület

Budapesti Központi
Városháza fejlesztése

Kormányzati irodaház
elhelyezése

A-G.04

B-G.07

1-G.06

Kormányzati irodaház
elhelyezése

1-G.06

Budapest szíve
Belváros új főutcája:

Károly körút

Budapest szíve
Belváros új főutcája:

Széchenyi tér

Budapest szíve
Belváros új főutcája:

Március 15 tér,
Ferenciek tere

Kossuth Lajos tér
rekonstrukciója

Bikás park

Kálvin tér

Fővám tér

Rákóczi tér

Baross tér

Kopaszi gát

II. János Pál
 pápa tér

A-Z.05

C-Z.04

C-Z.04

C-Z.04

4-Z.04

4-Z.04

3-Z.04

8-Z.01

B-Z.03

A-Z.03

A-Z.03

Bálna
C-T.01

Papp László 
Budapest 
Sportaréna

Hajós Alfréd Nemzeti
Sportuszoda bővítése

FTC-stadion
Groupama Aréna

Tüskecsarnok

Városligeti
Műjégpálya 

rekonstrukciója

1-S.02

3-S.01

5-S.04

8-S.05

B-S.03

MTA Természettudományi 
Kutatóközpont

SOTE Elméleti 
Orvostudományi Központja

BudapestiCorvinus
Egyetem

Infopark I-II. és
Lágymányos

Campus

C-O.02

C-O.03

8-O.01
8-O.06

Nemzeti 
Színház

Terror Háza

Sorsok Háza
Emlékhely

Akvárium Klub és
Design Terminál

Parlamenti
látogatóközpont
Országgyűlési

Múzeum

Várkert bazár

Erkel színház

Zeneakadémia

Mátyás templom
felújítása

Pesti
Vigadó

Budapest
Music Center

Művészetek
Palotája

Holokauszt
Emlékközpont

Szent István
Bazilika felújítása

6-K.01

B-K.02

4-K.15

B-K.14

A-K.13

A-K.12

4-K.11

B-K.10

A-K.09

A-K.08

C-K.07

6-K.05

C-K.04

B-K.03

Erzsébet tér
B-Z.02

KEH
Sándor Palota
helyreállítása

A-G.01

Margitsziget
integrált megújítása

1-Z.09

Őrmező - Etele
intermodális- és

kereskedelmi központ

Szabolcs utcai tömb
fejlesztése

9-V.01

B-V.10

Konferencia
Központ

6-T.02

Normafa
Nemzeti Sportcentrum

Istvánmező,
Puskás Ferenc 

Stadion és
területbővítés

Népligeti 
Sportlétesítmények

Honvéd Akadémia

Illovszky Rudolf Stadion
2-S.16

7-S.14

9-S.11

3-S.09

5-S.06

Súlyponti kórház
elhelyezése

A-S.18

I. világháborús
központi emlékhely

4-Z.13

I. világháborús
központi emlékhely

4-Z.13

Kocka Kreativitás
Központ

Kocka
Kreativitás

Központ

8-O.08

A-O.08

Közlekedési és Műszaki
 Múzeum elhelyezése

Fővárosi Állat- és
Növénykert fejlesztése

Szépművészeti Múzeum,
Múzeum - Liget

Magyar Nemzeti Galéria 
elhelyezése

Budavári Palota
megújítása

Budai Várnegyed
megújítása

Millenáris park
I. és II. ütem

Operaház
felújítása

Városliget megújítása

2-K.27

B-K.22

B-K.21

A-K.20

A-K.19

A-K.18

A-K.17

B-K.16

B-Z.07

Közlekedési és Műszaki
 Múzeum elhelyezése

B-K.27

Széll Kálmán tér
rekonstrukció

A-Z.06

Nyugati pályaudvar
felújítása

B-V.02

Hidegkúti Nándor 
Stadion

Bozsik Stadion

Vizes VB
fejlesztései-Északi

Duna-kapu

Nemzeti 
Lovarda,
Tattersall

7-S.13

1-S.10

4-S.08

3-S.07

Nemztei Közszolgálati Egyetem,
Ludovika Campus

MOME Campus, új épület

MTA Humán Tudományok
Kutatóháza

5-O.04

9-O.05

6-O.07

Iparművészeti Múzeum
felújítása

C-K.25

Miniszterelnöki Kabinet
elhelyezése,

Karmelita Kolostor 

Legfelsőbb Bíróság
elhelyezése
Kúria épület

Országgyűlési
irodaház, volt

METESZ-székház

A-G.02

A-G.03

A-G.05

Közlekedési és Műszaki
 Múzeum elhelyezése

4-K.27

Nagyvásártelepi csarnok

Operaház üzemházak
létesítése

4-K.16

Súlyponti kórház
elhelyezése

B-S.18

Súlyponti kórház
elhelyezése

4-S.18

Magyar
Természettudományi

Múzeum
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Rákóczi
tér

Mátyás
tér

Kálvária tér

Golgota tér

Deák Ferenc
tér
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Tökhöly út

Kerepesi út

A
sztalos Sándor utca fejlesztése

Aréna Pláza

Récsei 
Center

Hungária körút
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Lehel ú
t

Vá
ci

 ú
t
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ci

 ú
t
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ci
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t

Lehel
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51, 51A villam
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Baross kocsiszín

Sz
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rk

Hősök tere

Vasúttörténeti
Park

Déli pu.

Bakáts tér

Széll Kálmán tér

Ko
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-
C
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.

Vasúti terület

Horváth
Mihály

tér

Corvin Sétány

Pa
la

tin
us

 S
tr
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df

ür
dő

Váci utca

Kodály körönd 3.
saroképület

Szépművészeti 

Múzeum

Műcsarnok

Magyar
Képzőművészeti

Egyetem
Epreskert

Lendvai utca 28.

Andrássy út 116.

Kogart
Galéria

Hopp
Ferenc

Kelet-Ázsiai 
Művészeti Múzeum

Ráth György-villaVI. Andrássy út 82.

egykori MÁV székház

Magyar Képzőművészeti Egyetem

Liszt Ferenc Emlékmúzeum

Andrássy út 63-65.

Hunyadi téri
vásárcsarnok

Magyar
Fotográfusok

Háza

Robert
Capa

Fotográfiai
Központ

Hadtörténeti
Intézet és
Múzeum

Magyar Országos
Levéltár épülete

MTA épülettömbje

MTA Bartók Archívum

Fortuna ház

Olof Palme ház

Almássy-
palota

Balettintézet 

Gül Baba
türbéje

Lónyay u. 30-32.

Wenckheim
palota

Régi budai
városháza

Központi

vásárcsarnok

Belvárosi

plébániatemplom

Ferences-

templom

Kálvin téri
református
templom

Egyetemi

templom

Corvinus

Egyetem

MTA

Gresham-
palota

BM
E

Magyar
Nemzeti 
Múzeum

Gellért fürdő

Rudas Fürdő

Rácz fürdő

Lu
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cs
 fü

rd
ő

Király
Gyógyfürdő

Volt
dohánygyári
épülettömb

Széchenyi gyógyfürdő

Fővárosi
Nagycirkusz

Fővárosi Állat-
és Növénykert
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5 - LUDOVIKA – NÉPLIGET

Az övezet az egészségügy, a szellemi épülés és a testilelki 

rekreáció régi-új tematikus városrésze, amelynek fő potenciális 

tartalma, hogy egészségügyi és rekreációs klaszterré (különböző, 

azonos ágazatban működő cégek együttműködése) fejleszthető. Az 

egészségügyi és rekreációs funkciók ilyen sokrétű koncentrálódása 

a zóna legfőbb karakterisztikus vonása. A lehetőségek kiaknázása 

céljából javasolt a budapesti egészségügyi és rekreációs 

klaszterzóna továbbfejlesztésének kidolgozása az egyetemek, 

intézetek bevonásával. A terület előnye kiváló városi elhelyezkedése, 

megközelíthetősége, a Corvin-sétánnyal és a Népligettel történő 

gyalogos-sétáló és zöldövezeti jellegű összekapcsolása, a jó 

ingatlanfejlesztési adottságok.

Lehetséges beavatkozások

- NKE fejlesztése,

- Népligeti Nagyvendéglő rekonstrukciója,

- Nagycirkusz alternatív helyszíne.

Vezérprojektek

- NKE bővítése,

- Budapest Nemzetközi Főpályaudvar (pesti állomás)

Közlekedés /40.kép/

A Népliget és tágabb térségének feltárásában a felújítás és megújítás 

előtt álló M3 metróvonal visz kulcsszerepet. Az M3 metró jelentőségét 

erősíti, hogy állomásai a város és a belváros több pontjával 

létesítenek kapcsolatot, valamint a repülőtér elérésében is szerepet 

visz (Kőbánya-Kispesttől, buszkapcsolat). A fejlesztési zónát különböző 

területein metszi az 1-es villamos (Népliget), a 3-as villamos (közvetve 

Népliget) és a 24-es villamos (NKE Ludovika Campus, Orczy kert).

M3

M3
S-BAHN

S-
BA

HN

NKE - Ludovika Campus

Népliget

Groupama
Volán

Fejlesztési
terület

124

24

1

3

3
Népliget

Ecseri út

41. kép
Szellemi épülés, testi-lelki rekreáció;
5. Projektzóna - Ludovika, Népliget

40. kép
5. projektzóna közlekedési sémaábrája
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MÁV

MÁV

MÁV

M3

M3

M3

37, 37A villamos

28-as villamos

1, 1A
 villamos

24-es villa
mos
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os
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lla
m

os

1, 
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mos

Népliget integrált megújítása

Fűvészkert
rekonstrukció
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A térség kapcsolati jelentőségét erősíti a Népliget VOLÁN távolsági 

autóbusz pályaudvar és a belső Körvasúton középtávon megvalósítani 

tervezett Népliget vasúti megálló. Ez a megálló az M3 metró Ecseri 

úti állomásával létesíthet kedvező kapcsolatot, feltéve, ha ehhez – a 

vonal felújítása során – a megálló „befordításra” kerül.

Fenti vonali infrastruktúrák a Könyves Kálmán körút – Üllői út 

csomópontban (M3 metró, 1-es villamos, VOLÁN pályaudvar), valamint 

az Ecseri út – Üllői út csomópontban (M3 metró, 3-as villamos, 

Körvasút megálló) létesítenek fontos intermodális kapcsolati pontot, 

míg a Nagyvárad tér kisebb jelentőségű kapcsolati pontot ad (M3 

metró, 24-es villamos).

ALTERNATÍV JAVASLATOK /42.kép/

A felmerülő fejlesztési igények esetében kedvező metódus, ha 

már projektötlet szintjén több lehetséges helyszínt vizsgálunk. A 

projekt szempontjából alkalmasnak ígérkező helyszíneket különböző 

szempontok szerint osztályozzuk, és ez alapján rangsorolunk a 

fejlesztési helyszínek között. Ki kell emelni az első helyen javasolt 

– városépítészeti szempontból legkedvezőbb – helyszínt, de ezen 

túl meg kell jelölni további, szintén javasolható helyszíneket, 

alternatívákat is. Fontos, hogy mindig legyen több javaslat, mert 

nem mindig látható előre, hogy az egyes fejlesztések közül melyik 

indul el végül, és milyen időrendben. Így a javasolt változatok között 

átrendezésre van lehetőség.

Alternatív helyszín javaslatokat a megvalósítás fázisa, ill. a projekt 

státusza alapján a még csak javaslati szinten létező projektek, 

projektötletek, illetve a vizsgálandó projektek esetében tudunk 

tenni. Gyakran több helyszínjavaslatot is adunk egy-egy fejlesztésre, 

melyek mindegyike elképzelhető, megfelelő lehet városépítészeti 
42. kép
Alternatív helyszín-javaslatok

III. 07. PROJEKTZÓNÁK, PROJEKTEK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA, PROJEKTLAPOK FELÉPÍTÉSE
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szempontból. Ezek közül a konkrét fejlesztés indításánál lehet 

választani, az egyéb befektetői szempontok alapján.

Az alábbiakban összefoglaljuk a konkrét fejlesztési igényekre adott 

javaslatainkat. Kigyűjtöttük és

rangsoroltuk a közös gondolkodás során kialakított elhelyezési 

alternatívákat az egyes fejlesztések

vonatkozásában, ezt mind táblázatos, mind helyszínrajzos formában 

bemutatjuk.

A táblázat /43.kép/ soraiban az egyes projektek, oszlopaiban 

a lehetséges helyszínek vannak. Ezek összekapcsolása adja az 

elhelyezési változatokat. Színezéssel minősítjük az alternatívákat, 

megkülönböztetünk javasolt, lehetséges és nem javasolt elhelyezést. 

A rajz lényegében a táblázat Budapest térképén való megjelenítése. 

Hangsúlyosan, megnevezésükkel feltüntetve szerepelnek az első 

helyen javasolt helyszínek (sötétkék jelölés), a további lehetséges, 

javasolható helyszínek kevésbé hangsúlyosak (világoskék jelölés). 

PROJEKTEK ELHELYEZÉSI JAVASLATA
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K.28 Fővárosi Nagycirkusz
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O.08 Kocka Kreativitás Központ

O.09 Országos Széchényi Könyvtár

O.10 Sporttudományi Egyetem
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FEJLESZTÉSI HELYSZÍNEK / PROJEKTZÓNÁK

43. kép
Alternatív helyszín-javaslatok;
Elhelyezési mátrix

III. 07. PROJEKTZÓNÁK, PROJEKTEK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA, PROJEKTLAPOK FELÉPÍTÉSE
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A kiemelt jelentőségű budapesti projektek megvalósítása évtizedes 

program, a projektek városfejlesztésre gyakorolt tovagyűrűző 

hatása pedig további évtizedekre terjed ki. Ha a projektek egymást 

erősítő, szinergikus hatást képesek gerjeszteni Budapesten, akkor új 

minőségű városi (közösségi), gazdasági és kulturális dimenzió jöhet 

létre. A keretfeltételek kiválóak, hiszen Budapest páratlan természeti, 

geomorfológiai, gazdaságföldrajzi adottságai és történeti-kulturális 

potenciálja változatlanul rendelkezésre áll.
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JÓZSEF ATTILA LAKÓTELEP REVITALIZÁCIÓJA - 
MESTERMUNKA

01.

IV.

44. kép
Mintalakótelep az 50-es évek végéből;
József Attila lakótelep, Budapest

A József Attila Lakótelep Budapest IX. kerületében helyezkedik el, az 

Üllői út, az Ecseri út, a Gyáli út és a Határ út által körülzárt területen. 

A terület kezdetben beépítetlen legelő volt, melyet az 1840-s évektől 

egyre több alkalommal használtak lóversenyek megrendezésére. A 

XIX. század végén marha- és sertéstelep állt itt, mivel a vágóhídra 

érkező állatokat ideiglenesen a területen helyezték el. Az első 

világháború előtt gyakorló- és lőtérnek, valamint honvédségi 

kórháznak adott helyet.

MÚLT

Tervezők:
dr. Gyergyák János 
Gál Bence 40%
Gál-Mózes Anett 
dr. Zoltán Erzsébet
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Az első világháború során olyan nagyszámú sebesült katona 

érkezett a főváros kórházaiba, hogy a telep helyén álló honvédségi 

kórházat ideiglenes barokkok építésével bővítették és Mária Valéria 

főhercegnőről nevezték el.  A területen fából és téglából épületek 

barakkok, előbbi a hadifoglyok, míg utóbbi a katonák számára 

szolgált. A háború után a barakkokat lakásokká alakították, melyeket 

a frontról visszatérő fővárosi katonák kaptak. Az idő előrehaladtával 

a telepre a szegény munkáscsaládoknak biztosítottak otthont, majd 

menekültek befogadására is sor került /45.kép/.

Az első időben 1033 egyszobás, komfort nélküli lakásban 8 ezer 

ember talált otthonra. Az 1930-as évek második felében a telep 

bővült, a lakások a száma 1940-ben már 1776. A telepen három, 

jól elkülöníthető rész alakult ki: délkeleten, a Határ út felé a 54 

fabarakkot téglaépületté alakítottak át (kislakásos telep), amely a 

József Attila lakótelep építésének idejében is sokáig fennállt. A 

telep középső része 80 fabarakkból állt, ahol a legnagyobb nyomor 

volt tapasztalható, s itt voltak a legrosszabbak az életkörülmények. 

A telep harmadik része az Ecseri útnál elhelyezkedő 16 nagyobb 

téglaépületből állt. 1927-ben a Székesfővárosi Mérnöki Hivatal 

engedélyezte, hogy a barakkok előtt, a lakások hosszának megfelelő, 

másfél méternél nem szélesebb területeket a lakók előkertként 

használatba vegyék. A kertek körülkerítése révén szűk utcák alakultak 

ki a barakksorok között. 

IV. 01. VÁROSRÉSZ RÖVID TÖRTÉNETI BEMUTATÁSA

45. kép
Szegények bódéi a 40-es évek körül;
Mária Valéria telep, Budapest
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A háborúk végeztével a hangsúly az újjáépítésre tevődik, így sokáig 

nem kerül napirendre a nyomortelep megszűntetésének kérdése. 

A közállapotok konszolidációját követően a Kádár korszakban a 

lakásépítések száma növekedni kezd, több helyütt államilag irányított 

és támogatott lakótömb építés kezdődik. Egyrészt a városokba való 

áramlás gyorsuló folyamata követel meg új építkezéseket, másrészt 

a szükséglakótelep az egyik szégyenfoltja a rendszernek. A bontás 

1957-ben kezdődik meg, párhuzamosan pedig el kezd épülni az új 

lakótelep, melyet József Attiláról neveznek el /46., 47.kép/. 

Így a Mária Valéria telep bontása 1957-ben megkezdődik és a 

bontással párhuzamosan elkezd épülni az új lakótelep is, mely a IX. 

kerületben a József Attila Lakótelep nevet kapta.

47. kép
Üllői út felől a meglévő barakk házak, 
háttérben az épülő lakótelep;
József Attila lakótelep, Budapest

46. kép
Pontházak építése az 50-es évek végén
(mai Hurok utca mentén);
József Attila lakótelep, Budapest
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A lakótelep rendkívül jó közlekedési adottságokkal rendelkezik, 

közösségi közlekedéssel a belváros és Budapest más része is 

könnyen megközelíthető. A gazdag növényzet kellemes szinte 

kertvárosi környezetet biztosít. E kettős hatás felismerése okán már 

most is nagyon népszerű az ingatlanpiacon a József Attila-lakótelepi 

lakás, viszont a kormányzat által támogatott háromgyermekes 

családok számára szűkös a meglévő alaprajzi struktúra. A 

többgyermekes családok helyben tartása érdekében

célszerű lenne nagyobb lakásokat is kialakítani, de jelentős igény van 

az olcsóbb kis alapterületű lakásokra is, főleg albérlet céljára.

A feladat igen aktuális, hiszen lakótelepeink jövője mindennapos 

kérdés a közéletben. A pályázat örvendetes, hiszen egyfajta 

megoldási javaslatot keres a kérdésre. A bővítés az értékteremtés 

mellett azért is lehet jobb és hasznosabb út, mivel jelen körülmények 

között a másik alternatíva, a lakóépületek visszabontása nem 

megoldható. A lakók magántulajdonának védelme a pályázat során is 

kiemelt hangsúlyt kapott.

VÁRHATÓ FEJLŐDÉS

11

részletes tervezési program

2.4.3 Településrendezési eszközök
A pályázat célja a településrendezési eszköz, az új Kerületi Építési Szabályzat meg-
alapozása a fővárosi településrendezési eszközökben (TSZT, FRSZ) meghatározott 
paraméterek mentén. A településrendezési eszköz készítése a pályázat eredménye 
szerint megrendelésre kerül. A felülvizsgálat része az elmúlt években hatályba lépett, 
ill. módosult magasabb szintű terveknek és jogszabályoknak való megfeleltetés is.

2.4.4 Építészeti karakter
A 21. század arculatához illeszkedő friss, korszerű, gazdaságos építészeti karakter 
kölcsönzése a megújítandó/építendő épületeknek, építményeknek. Cél az igényes 
vizuális kultúra kialakítása a tervezési területen.

2.4.5 Közterületek
A területen meglévő közterületek rendszere és logikája a tervezési koncepció  
függvényében szabadon módosítható és átgondolható, de egyrészről figyelembe 
kell venni a területen meglévő közműhálózatok rendszerét és másrészről a környező 
közúthálózathoz való kapcsolódás lehetőségét.

2.4.6 Tulajdonviszonyok
A tervpályázat által érintett terület részben állami, részben kerületi illetve fővárosi 
önkormányzati tulajdonban illetve részben magánkézben van a 3.3.6 melléklet szerint.

2.4.7 Örökségvédelem
A tervpályázat által érintett területet az örökségvédelem szempontjából fontos  
területek nem érintik.

2.4.8 Közművek 
A területen minden közmű rendelkezésre áll.

2.5 TERVI ELŐZMÉNYEK
2.5.1 INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

A hatályos településrendezési eszközöket lásd a 3.3.7 mellékletben.

2.5.2 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV
A hatályos településrendezési eszközöket lásd a 3.3.8 mellékletben.

2.5.3 TÍPUSÉPÜLETEK TERVEI
Néhány jellemző lakóház levéltári terveit lásd a 3.3.9 mellékletben.

2.6 A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEI, FORMAI KÖVETELMÉNYEK
•	Ha a beadott pályaterv a szerző szabadalmi oltalom vagy szabadalmi bejelentés 

alatt álló műszaki megoldását tartalmazza, úgy erről – a megoldás tartalmának 
megnevezése nélkül – a műleírás elején kell a szerzőnek nyilatkoznia.

•	Ha a pályázó a díjazásban vagy megvételben nem részesült tervének nyilvános 
bemutatását nem engedélyezi, úgy erről a műleírás végén, külön oldalon kell 
nyilatkozatot tennie.

•	BORÍTÉK (A/4 szabvány fehér boríték, mindenféle felirat és jelige nélkül lezárva)  
 benne: kitöltött ADATLAP a pályamű szerzőjének/szerzőinek adataival  
  (3.2. sz. melléklet)
 benne: kitöltött NYILATKOZAT (3.4. sz. melléklet)
 benne: a teljes pályázati anyag kép (doc, jpg, pdf) formátumban digitális   
  adathordozón (CD vagy DVD)
 benne: az (esetleges) szabadalmi oltalom megnevezése

A pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A pályaművet tartalmazó csomagot,  
az egyes munkarészeket névaláírással, jeligével, a szerzőkre utaló emblémával, 
jellel ellátni nem szabad. A pályamű semmilyen, a szerzők vagy azok munkahelyére 
vonatkozó utalást nem tartalmazhat. A titkossági szabályt megszegő pályaművet  
a bírálóbizottság az értékelésből kizárja.

IV. 01. VÁROSRÉSZ RÖVID TÖRTÉNETI BEMUTATÁSA

48. kép
Aktív közösségi élet a nagyjátszó területén;
József Attila lakótelep, Budapest



85TERVPÁLYÁZATI FELADAT02.

Budapest egyik legkedveltebb lakótelepe megépítése óta nem sokat 

változott, miközben kifejlődött jelentős növényzete komoly értékké 

vált. A lakosság átlagéletkora a sok ideköltöző ifjú családoknak 

is köszönhetően fiatalodik. Az jövendő új generációk érkezése 

miatt is elodázhatatlan a lakótelep megújítása. A műszakilag 

elöregedő típusépületek energetikai korszerűsítése, a lift nélküli 

épületek felvonóval történő bővítése a társasházak jogos igénye, 

melynek anyagi forrását a lapostetők ráépítési lehetősége rejtheti 

magában. Az épületek külső megújítása hozzájárulhat a lakótelep 

21. századi vizuális elvárásaihoz. A zöldfelületi, közterületi rendszer 

sokszor esetlegesen kialakult állapota hozzáigazítandó a tényleges 

igényekhez. A parkok és pavilonok kialakítása szintén a kor igényeinek 

szintjére emelendő a gazdaságosság szempontjai mellett. A tervezési 

terület további funkcióváltó területek bevonását is potenciálisan 

lehetővé teszik fejlesztések céljára. Többek között a lakótelep 

hiányzó közösségi központjának rendezését, valamint az Üllői 

út zajvédelmének és a parkolás problémáinak lehetőség szerint 

megoldását.

PÁLYÁZAT CÉLJA
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A tervpályázat célja az volt, hogy feltárja a tervezési terület 

megújítási lehetőségeit és az annak alapján elkészítendő új kerületi 

építési szabályzat hosszútávon biztosítsa a tervezési terület jövőjének 

fenntartható megújítását, illetve az épületállomány típuslakóházainak 

és pavilonjainak esztétikus megújításának mintaterveit bemutassa, 

amelynek alapján elindulhat az egyedi létesítmények tervezése.

A városnyi lakosságú lakótelepnek nincs közösségi központja, amely 

a lakók lakóhelyük iránt érzett kötődését tovább erősíthetné. A 

tervpályázatban cél volt a főtérként funkcionáló közterület javaslata, 

távlatban középület átalakításának/elhelyezésének lehetőségével.

 

TERVEZÉSI PROGRAM

IV. 02. TERVPÁLYÁZATI FELADAT

49. kép
Aktív közösségi élet a nagyjátszó területén;
József Attila lakótelep, Budapest
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A tervezési területen a lakótelep meglévő szövetéhez igazodva 

biztosítani kellett olyan minőségi és kortárs szabadtereket, melyek a 

lakótelep valós funkcionalitásához szükséges és zöldfelületi igényeket 

biztosítani tudja. A szabadterek rendszerének összhangban kellett 

lennie a javasolt közterületek és magánterületek megközelítésével, 

feltárásával. A zöldfelületi, gyalogos és kerékpáros hálózatoknak 

illeszkedniük kellett a meglévő szövethez.

A műszakilag elöregedő típusépületek energetikai korszerűsítése, a 

lift nélküli épületek felvonóval történő bővítése a társasházak jogos 

igénye, melynek anyagi forrását a lapostetők ráépítési lehetősége 

rejtheti magában. Az épületek külső megújítása hozzájárulhat a 

lakótelep 21. századi vizuális elvárásaihoz. A meglévő lakásállomány 

a magántulajdon védelme érdekében nem csökkenhetett, a meglévő 

lakásalapterület viszont – pl. utólagos erkéllyel – növekedhetett. Az 

energetikai szintet emelendő javítandó az épületek hőszigetelése.

50. kép
Tömbök közötti kihasználatlan zöldterület;
József Attila lakótelep, Budapest
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A lakótelep építési idejében a lakásszámhoz képest kevesebb 

parkolóhely lett kialakítva, az eltelt időszakban megszaporodó 

gépkocsiszám a helyzetet tovább rontotta. A közelmúltban bevezetett 

fizetőparkolási övezet a helyben lakók javára javította az arányokat, a 

csupán szokásjogon alapuló P+R használat az Üllői út menti sávból 

kiszorult. A parkolás újragondolása része volt a tervpályázatnak.

A lakótelep arculatának talán legfontosabb eleme a köztéri pavilonok, 

amelyek jelenleg a településképet negatívan befolyásolják. Cél volt 

egy egységes, arculatteremtő, gazdaságos pavilonmegújítási program, 

amely egyensúlyt teremt az igényes településkép vizualitása és a 

kiskereskedők funkcionális igényei között /51.kép/.

IV. 02. TERVPÁLYÁZATI FELADAT

51. kép
Meglévő alacsony színvonalú pavilonok;
József Attila lakótelep, Budapest
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A tervezés során igyekeztünk a kiírásban szereplő tervezési program 

minden részletére odafigyelni és megoldást találni. Igen bonyolult, 

összetett feladatról volt szó, hiszen a városrész átfogó rendezésétől 

kezdődően az épületek építészeti kialakításáig sokrétű, különböző 

léptékű tervezési feladatokat kellett megoldani. 

A koncepció kialakítása során a következő általános elveket tartottuk 

szem előtt:

1. Meglévő zöldfelület megőrzése és aktivizálása: 

A lakótelep többször hangsúlyozott legfőbb értékének, a fás, ligetes 

zöldfelületek megőrzése és új telek struktúrával és közösségi 

funkciókkal a terület használatának növelése – a külső határtalan terek 

„lehatárolása”.

TERÜLETFEJLESZTÉS ÁTFOGÓ KONCEPCIÓJA
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2. Közösségi felületek többszintű kialakítása – Aktív közösségek 

létrehozása (közösségi fejlesztések illetve közösségi építések)

A szomszédsági viszony erősítése több szintű térhasználattal: 

lépcsőházközösség - lakótömbközösség (önkormányzattól ideiglenes 

időre átadott területen); külső közösségi tér (lakótelepi - önkormányzati 

terület); városi tér (kerületi közösség - önkormányzati terület).

3. Hiányzó vagy alulméretezett lakótelepi funkciók kiépítése

A lakótelep (közel 20.000 ember) számára szükséges kulturális 

(közösségi ház + tudásközpont), rekreációs és kereskedelmi (piacok) 

felületek létrehozása, illetve egy nagyobb, kerületi szintű zöldfelület 

kialakítása.

4. Közösségi közlekedési hálózat és annak csomópontjainak 

fejlesztése

A közösségi, a megosztott, valamint a gyalogos és biciklis közlekedés 

infrastruktúrájának fejlesztése, intermodális helyi csomópontok kiépítése 

annak érdekében, hogy a lakótelepen az autófüggőséget csökkentsük.

5. Magántulajdon (lakások) védelme, illetve az egységesített bővítési 

lehetőségek biztosítása (építési helyek kijelölése, településképi 

arculati elemek meghatározása)

A magántulajdon tisztelete, annak bővítési lehetőségének előkészítése, 

mely azonban minden esetben a helyi közösség egyetértésében 

valósulhat meg (más magántulajdon védelme), a lakótelep egységes 

arculati iránymutatása mellett.

6. Kortárs, magas építészeti minőségű, fenntartható 

lakókörnyezet kialakítása

IV. 03. TERVEZÉSI KONCEPCIÓ
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A lakótelep építésének idejében (1956-1963) korának mintaprojektje 

volt (telepítése, belső terek, új szerkezetek, új anyagok, 

szalagrendszerű szervezési módszer) mely az elmúlt 50 évben 

elavult. Célunk a kommersz, középszerű megoldások helyett olyan 

építészeti gondolkodás alkalmazása mellyel a lakótelep ismét mintául 

szolgálhat, illetve értékét növelheti. 

ÁLTALÁNOS ELVEK

A lakótelep legfőbb értékének, a fás, ligetes zöldfelületek megőrzése 

volt az elsődleges gondolatunk. A zöldfelületek és a fák megőrzése 

mellett a zöldfelületek szeparálására és aktivizálására került sor az 

alulhasznosított, üres, gazos felületek felszámolásával. Itt azonban 

meg kell jegyeznünk, hogy a zöldfelület kiterjedése rendkívül jelentős, 

állapota elavult, fenntartása komoly terheket róhat az önkormányzatra. 

KÖRNYEZETALAKÍTÁS KONCEPCIÓJA

52. kép
A lakótelep környezete helyenként igényes, 
rendezett, megőrzésre méltó;
József Attila lakótelep, Budapest
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Ennek tudatában javasoljuk a meglévő zöldfelületi rendszer, illetve 

közterületrendszer többszintű felosztását és azok fenntartását 

átadni a helyi lakosoknak, így létrehozva a terület többszintű 

és közösségi fenntartását. Ezért a telekrendszer átalakítására is 

javaslatot adtunk/54.kép/. így lehetővé válhat az úszótelkek szűk 

bővítése, annak érdekében, hogy a lakóházak saját hatáskörükben, 

szabadon dönthessenek az épület és annak közvetlen környezetének 

fejlesztéséről. A telekméret átalakításánál minimálisan 6,00m 

szélességet adtunk a meglévő külső falaktól (2,00 utólagos erkély 

+ 4,00 konyhakert, fűszerkert, stb.). Olyan kert alakul így ki, melyet 

a tömb lépcsőházai közösen építenek ki és tartanak fenn. Az 

önkormányzati fenntartású közterületből kivett területek minden 

esetben több lépcsőház közös területeként jelennek meg. A külső 

tereket „zöld építészettel” választottuk le, mesterséges dombok, 

süllyesztett felületek kialakításával és növényfalak telepítésének 

segítségével. Oldalirányból minden esetben rézsűsen kialakított 

terület (1,20m magas mesterséges dombok), melyek a fák körül 

tölcsérszerűén elfogynak, a belső térhasználatnak kerítések nélkül is 

intimitást adnak. A terven általánosan játszóteret, grillteraszt, illetve 

kertet jelöltünk, de bármilyen, nem zavaró funkció elhelyezhető a 

lakóközösség igénye szerint. Ennek az átalakításnak köszönhetően 
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IV. 03. TERVEZÉSI KONCEPCIÓ

53. kép
Tájépítészeti elemekkel kialakított intimebb 
tömbbelső

55. kép
A koncepció átfogó helyszínrajzának észak-
nyugati részlete

54. kép
A tömbközösségek használatára kijejölt 
területek és az új telekosztás kialakítása
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különböző szintű külső terek jöttek létre, megkülönböztetve a 

szűkebb, egy-egy tömb vagy lépcsőházak lakói által használt 

területeket a nagyobb forgalmú városi közösségi terekből. 

Összességében pedig igyekeztünk szolgáltatásokban és attrakciókban 

gazdag gyalogos- és biciklisbarát környezetet létrehozni. 

A városnyi lakosságú lakótelep fejlesztésének egyik kulcskérdése 

a helyi identitás erősítésének módja, illetve az ehhez kapcsolódó 

minimális programként egy közösségi tér és egy későbbi ütemben 

közösségi épület kialakítása. Koncepcióinkban ezt a programot 

tágan értelmezve egy „zöld” fejlesztési övre fűztük a közösségi 

funkciókat. A lakótelep súlypontjában, a tengelyének és a zöld övnek 

a metszéspontjában egy „burkolt” közösségi központot javasoltunk 

kialakítani /56.kép/. 

A „burkolt” közösségi központ a Dési Huber és a Pöttyös utca 

találkozásánál jön létre, melyet a már meglévő szolgáltatások és 

kereskedelmi funkciók is megerősítenek. A teresedést déli irányba 

KÖZÖSSÉGI KÖZPONT KIALAKÍTÁSÁNAK KONCEPCIÓJA
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IV. 03. TERVEZÉSI KONCEPCIÓ

56. kép
A közösségi tér ideális helyének 
megállapítása: a terület centrumában, 
tengelyeinek metszéspontjában

57. kép
Az új közösségi épület a Napfény utcában, 
ideális helye lehet a termelői piacnak is
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folytatva, a Dési Huber utca másik oldalán, a Napfény utcával 

párhuzamosan egy új fásított közösségi teret terveztünk, mely a 

későbbiekben egy közösségi épülettel egészülne ki déli irányból /57.

kép/. Az É-D irányú térrendszer déli eleme, az új fásított és burkolt 

teresedés a Pest-Buda mozi és a későbbiekben megvalósítandó 

közösségi ház között létesít kapcsolatot azon kívül, hogy önállóan is 

karakteres eleme lesz a területnek.

 

A „burkolt” közösségi központnak egy K-NY tengelyt is javaslunk 

kialakítani, mely a Dési Huber és a Pöttyös utca találkozásánál 

működő és felújítandó teret keleti irányba a rendelőintézettel és a 

rekreációs és gyermek játszóház funkciókkal bővítendő „pártház-

üzletházzal” köti össze /58.kép/. Az új tengely így a terület 

súlypontjában, de a házak között elrejtett funkciókat jobban 

elérhetővé teszi, csakúgy, mint a babák rózsaparkját. Egy második 

ütemben javasoljuk a K-NY tengelyt a Harsányi János Gazdasági 

Szakközépiskola és Szakiskolával összekötni, ahol közösségi 

fejlesztéssel, az iskola és a helyi lakóközösség számára épülhetne 

egy nagyobb mozgásközpont, tornaterem.

58. kép
A jelenlegi közösségi ház-pártház bővítése 
és átalakítása rekreációs központtá, fiatalok 
és idősek számára programhelyszín
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A „zöld” közösségi központ (nagy burkolt felületek helyett természetes 

megjelenés) a területen egy „övként”, körcikkelyként húzódik a 

terület É-D-i súlypontjában. Két végpontjában új villamosmegállókkal, 

fontosabb közbenső csomópontjaiban buszmegállókkal, szélén pedig 

parkolóhelyekkel. Nyugatról keletre haladva kisebb zöld sétányt 

találunk, ami majd a megvalósítandó közösségi ház déli kertjét 

is adja, ezt követően egy gyerekeknek és szüleiknek tervezett, 

állatfigurákkal színesített „állatpark” következik, majd a „sportpark” 

idősebbeknek, végén pedig keleten, az új parkerdő az erdei 

kalandparkkal zárja le a területet.

Míg a „burkolt” közösségi felületek inkább a helyi igényeket kívánják 

szolgálni, addig a „zöld” fejlesztés nagyobb szintű, esetlegesen 

kerületi, vagy városi funkciókat (rekreációs) látja el.

TOVÁBBI FONTOSABB TERÜLETEK BEMUTATÁSA

Az Ecseri úti metrómegálló, valamint a Pöttyös utcai metrómegálló 

és környezetük esetében új városkapu és közösségi közlekedési 

csomópont kialakítása volt a cél, gyalogos- és biciklisbarát 

környezettel, megújuló zöldfelülettel és kereskedelmi, vendéglátó 

pavilonokkal. Ezen felül a Pöttyös utcai megálló közvetlen 

szomszédságába egy P+R parkolóházat terveztünk, elősegítve ezzel 

az eszközváltó csomópont létrehozását. A Pöttyös utca metrómegálló 

és az új lakótelepi „burkolt” és „zöld” központ között karakteres, 

akadálymentesen használható gyalogos kapcsolatot létesítettünk, 

sétány alakítottunk ki új pavilonok telepítésével.

A Dési Huber utcai bölcsőde megközelítésének és forgalmának 

javítása érdekében körforgalmat alakítottunk ki, az odavezető bekötő 

út menti üzletsort felújítását, környezetének rendezését javasoljuk.

59. kép
A koncepció átfogó helyszínrajzának észak-
keleti részlete
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Az Ifjúmunkás utcában lévő CBA üzlet telkének jelentős növelésével 

egy a földszinten nagyobb üzletközpont épülhet ki, emeletén 3 

vagy 4 szinten lakófunkciókkal. A telek beépítésének követelménye 

a kétszintes mélygarázs kiépítése, biztosítva ezzel az új, illetve a 

meglévő, alacsony számú parkolóhelyek növelését. Az utca nyugati 

felén található jelenleg egyszintes épületek bővítését terveztük 

maximum 2 szintes emeletráépítéssel.

A csigapark mintájára a központi zöldfelületet gyerekparkként kívánjuk 

átalakítani híres gyermekmesék állatfiguráinak megelevenítésével, 

mászókák vagy ügyességi játékok formájában. A terület elsődlegesen 

a kisgyermekes családokat látja el, de természetesen bárki által 

használható zöldfelület alakul ki.

A fiatalabbaknak, illetve a sportbarátoknak egy nagyobb sportparkot 

terveztünk a Nyúl-domb környezetében, ahol egy helyen szinte 

minden sportág megtalálható. A területen jelenleges is található 

egy futópálya és néhány sportpálya, ezek felújítása, környezetének 

rendezése és bővítése a cél.

A terület keleti oldalán elhelyezkedő parkerdő egy részét rekreációs 

céllal a terepszinten gyalogos utakkal pihenőtérként képzeljük el, míg 

magasabb szinten egy kalandparkot javaslunk kiépíteni.

A tervezés során fontos szempont volt, hogy a meglévő 

épületállomány feljavításával, bővítésével a 21. század arculatához 

illeszkedő friss, korszerű, gazdaságos építészeti karakterben 

szülessenek újjá a lakónegyed házai. Ahogyan a pályázati kiírás is 

megfogalmazta, a cél a családok itt tartása, hiszen a többségében 
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2 szobás lakóegységek egy többgyermekes család számára nem 

tudnak hosszútávú lakhatási megoldást biztosítani. Az energetikai 

korszerűsítés mellett a 4 emeletes házak esetében egy részleges 

szintráépítést javasolnánk, ami lift létesítését is indokolná, emellett 

igényes anyaghasználattal, flexibilis, egyénre szabható kialakítással a 

változatos lakókörnyezet elérése a célunk a tervezési területen.

A bővített lakások jellemzően több gyermekes családok élettereként 

kell megfelelniük, amit egy könnyűszerkezetes, moduláris bővítéssel 

biztosítanánk. A karakter alapvetően hasonló, mint eddig - főként 

lodzsás kialakítással, ám a különféle igényeknek megfelelő bővítés 

mégis oldottabb, kevésbé repetitív épülettömeget eredményezne. Bár 

van egy kis „trendi”, „patchwork”-ös hangulata, mégis az egységes 

arculat egyediséget tud kölcsönözi a lakótelepnek.

Célkitűzésként tehát olyan bővítési rendszer tervezését 

fogalmaztuk meg, mely alátámasztja a leírtakat. Vizsgálataink során 

megállapítottuk, hogy mely épületek bővíthetők a legcélszerűbben 

és leggazdaságosabban. Így példaként ezek közül mutattunk be 

elképzelhető bővítési szcenáriókat /60.kép/. A pontszerű épületek 

esetében a jellegük révén a legváltozatosabban bővíthetők, 

elhelyezkedésüktől függően szinte bármelyik irányba /61.kép/.

60. kép
Javasolt megújítási program a „K” jelű 
épületre;

Bővített lakások I.

Bővített lakások II.

Eredeti lakások I.

Eredeti lakások II.

Lakás tetőterasz

Közösségi tetőterasz



100

A többi épülettípusnál főként a hossztengelyük mentén a két szélső 

lépcsőházból elérhető szélső lakások bővíthetők könnyen az általunk 

javasolt acélvázas rendszerrel. Az igények szerint a bővítésre szánt 

30 négyzetméternyi terület vagy teljesen beépíthető, vagy a lakás 

fűtött területének növelése nélkül akár teljes egészében erkélyként 

használható /62.kép/. A két véglet között pedig flexibilisen alakítható 

az alaprajzi vázlatokon szemléltetett módon. A vázszerkezet 

megépítése egy ütemben történne, azoknál a lakásoknál is, ahol még 

nincs igény az alapterület növelésére, a későbbiekben viszont igény 

szerint, szerelve, felvonulási terület kialakítása nélkül beépíthető. Ez 

mindenképpen a lakások értékének növekedését generálja. A tető 

hasznosítására több lehetőség között lehetne választani: az egyik 

esetben a tetőszigetelés felújításának költségeit is csökkentve a 

lépcsőház és a lift tovább építésével egy plusz lakószint kialakítható, 

ill. elérhető lenne egy közösségi használatú tetőterasz. A közösségi 

tetőfelület egy részén az energetikai szempontok figyelembevételével 

zöldtető kialakítását javasolnánk, mely akár közösségi kiskertként is 

funkcionálhatna. A napelemek, napkollektorok a tetőterasz pergolával 

kialakított részére kerülnének ilyen esetben. A fedett-nyitott 

átmeneti terek kimagasló használati értékét ismerve jutottunk arra a 

gondolatra, hogy a felső lakószint ráépítést a zárófödémtől 

IV. 03. TERVEZÉSI KONCEPCIÓ

61. kép
Bővített „K” jelű épületek látványterve

62. kép
Javasolt megújítási program a „T” jelű 
épületre;
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elemelve a közösségi élet számára is hasznos tereket nyerhetünk 

– melyek különféle programoknak adhatnak otthon, az időjárástól 

sokkal függetlenebbül. Ebben az esetben is javasoljuk napelemek és 

napkollektorok telepítését, viszont itt az emelt lakószint fölé.

Az V. ütemben létesült házaknál alapvetően energetikai korszerűsítést 

javasolnánk, a tetőfelületek felhasználását napkollektorok és 

napelemek telepítésére, a blokkos, ill. paneles épületek falaira 20 cm 

vakolható kőzetgyapot szigetelést és a nyílászárók cseréjét.

A pavilonoknak jellemzően több funkciónak kell megfelelniük, ami 

különböző látképet idéz elénk. Egy hasonló karakterű, ám mégis több 

funkciós igényt kielégítő pavilonsor megoldást jelenthet a problémára. 

Ezáltal nem lesz „káoszos” érzetünk, továbbá az egységes arculat 

egyediséget tud kölcsönözi a lakótelepnek. Célkitűzésként tehát 

olyan pavilon vagy pavilonrendszer tervezését fogalmaztuk meg, mely 

alátámasztja a leírtakat. Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a 

vendéglátó és a kereskedelem-szolgáltató pavilonok két elkülönülő 

egységre oszthatok, és ennek alapján folytattuk a tervezést.

Megfogalmaztunk egy alapegységet, melyet - ha a funkció úgy 

kívánja - két részre osztunk. Mivel a vendéglátó pavilonoknak biztosan 

szükségük van kiülős felületekre, így az alapegység itt megbomlik, és 

egy belső kiszolgáló, valamint egy fedett kültéri egységre osztódik. 

A kereskedelem és szolgáltatás funkciót az alapegység határolja. Így 

a legkülönfélébb funkciók tudnak helyet kapni a pavilonsorokban. 

Például fodrászat, mosoda, szépségszalon, virágüzlet, gyógyszertár, 

vagy akár a közvetlen környezetet kiszolgáló kisbolt /63.kép/.

PAVILONFEJLESZTÉS KONCEPCIÓJA

63. kép
Pavilon alapkoncepciójának sémaábrája;
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A lineáris rendszer egy kompakt egységet alkot, mely 2 vagy 3 

alapelemből áll. Egy egység 30 m2, függetlenül attól, hogy egy vagy 

két részből áll. Alapvetően 3 típusú modult különböztetünk meg, 

melyek mind méretben, mind funkcióban jól helyettesítik a meglévő 

állományt. Rendszerük könnyűszerkezetes, mely könnyen szerelhető, 

és a tömör fa helyett ökologikus lehetőséget biztosít. A lakótelep 

környezetébe jól illeszthető, és a közösségi felületnek is alkalmas 

pavilonok megteremthetik a közterek nagyobb kihasználtságát. 

Az egységeket egy záróelem fogja össze, mely egy elegáns 

karakterjegyként lehet jelen a lakótelep életében. 

Az elforgatott rendszer nagyobb teresedést biztosít, és közre zár 

egy intimebb zónát, amely kellemes felületeket biztosít az itt lakók 

számára. Az I. típusú egység főként kávézónak, cukrászdának 

vagy étkezdének lenne megfelelő. A II. típus szintén vendéglátó 

egységként funkcionál, de kevesebb kiülős felülettel rendelkezik. Így 

alkalmas büfé, pékség vagy fagylaltozó funkció ellátására. A III. típus 

IV. 03. TERVEZÉSI KONCEPCIÓ

65. kép
Pavilonok látványterve az Ecseri úti 
metróállomás környezetében

64. kép
Különböző típusú pavilonok felépítése

III. típus

II. típus

I. típus
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a szolgáltató funkciókat látja el, amely lehet virágüzlet, fodrászat, 

kozmetika, gyógyszertár, zöldséges vagy számos más alternatíva. 

Mind a lineáris, mind az elforgatott verzió variábilis. Több 

lehetőséget foglalnak magukba, melyekben szabadon cserélhetők az 

alapegységek, így mindig a megfelelő funkciók kerülnek a megfelelő 

területekre /65.kép/.

66. kép
Lineáris és háromszög rendszerű pavilonok 
alaprajzai, homlokzati rajzai
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A közlekedés, a parkolás és a zajvédelem kérdéskörét együttesen 

kezeltük. Meglátásunk szerint a terület közlekedése jól működik, 

azonban fenntarthatóság miatt a gyalogos, a biciklis és a közösségi 

közlekedést fejleszteni kell.

A gyalogosközlekedés fejlesztésére új, kiemelt felületeket terveztünk 

egységes burkolatokkal, melyek a fontosabb közösségi közlekedési 

csomópontokat, kereskedelmi- és szolgáltató egységeket és 

„attrakciókat” kötik össze. A gyalogos közlekedést leghatékonyabban 

egymástól kisebb távolságra elhelyezett funkciókkal lehet erősíteni, 

melyet a pavilonok elhelyezésénél vettünk figyelembe (aktív térfal, 

aktív környezet). A biciklis közlekedésnek javasoljuk a meglévő 

autóút felületeken biciklisávok felfestését, illetve az autós és biciklis 

közlekedés biztonsági szétválasztását.

A közösségi közlekedés jól működik, azonban tovább erősíthető, 

ha néhány megálló a javaslatuk szerint új, szerkezetileg fontosabb 

és jobban elérhető helyre kerül áthelyezésre, illetve elhagyatott 

környezete átalakulna, humanizálódna.

A közlekedést tekintve javasoljuk a kiemelt csomópontokat (metró, 

villamos vonal és a „burkolt” és „zöld” központi területek mentén) 

multimodálissá alakítani, ahol gyalogos, metró/villamos/busz, parkoló, 

illetve biciklitároló/kölcsönző felületek egyaránt kialakításra kerülnek.

A terület parkolási problémáinak megoldására 6 helyen a helyiek 

számára alakítottunk ki nagyobb kapacitású parkolókat (mélygarázs, 

parkolóház vagy felszíni parkoló), illetve 5 helyen P+R parkolókat 

terveztünk összhangban a meglévő metró megállókkal, a javasolt 

IV. 03. TERVEZÉSI KONCEPCIÓ

KÖZLEKEDÉS, PARKOLÁS, ZAJVÉDELEM ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSEK
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új villamosmegállókkal és a tervezett, a területre jelentős forgalmat 

generáló Határ út menti autóút fejlesztéssel. A zajvédelemnél a 

terület karakterét felhasználva zöld elemekkel javasoljuk védeni a 

területet az Üllői út és a Gyáli út irányából /67.kép/.

Egyéb fejlesztéseknél a terület funkcióinak sűrítését (lakó, 

szolgáltatás, parkolófelületek terepszint alatt) igyekeztünk megoldani, 

illetve az alulhasznosított, elhanyagolt terek javasoljuk újragondolni és 

fejleszteni.
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67. kép
Közlekedés, parkolás, zajvédelem és egyéb 
fejlesztések koncepcióábrája
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A közösségi terek megújítása elengedhetetlen mivel több helyen 

rendkívül elavult állapotban van. A burkolatok tekintve javasoljuk 

különböző minőségű burkolt és szórt utak kialakítását illetve a 

zöldterület dinamikus megmozgatását – intim terek kialakulása. Az 

anyagszínekben a barna és a szürke különböző árnyalatait képzeljük 

el, mely a rendezett, és telepített új szárazságtűrő növények (a 

növényállomány megújítása is ajánlott) homogén hátterét adja.

Az új rendszer szerint (hármas szintű területei tagolás; 

lépcsőházközösségi kert – tömbközösségi kert és közösségi területek) 

a kiépítésen túl a terület fenntartását és gondozását hívatott szolgálni.

Az elsődleges energiaszükségletek ökologikus megoldása mellett 

a tervezett új beépítés fenntartható infrastruktúrája a gyalogos- és 

biciklisbarát környezetre, a közösségi közlekedés fejlesztésére, 

a lakóterületek sűrítésére, a jó ütemezésre és a köz- és 

magánberuházások egyensúlyára épül. 

GYALGOS ÉS BICIKLISBARÁT KÖRNYEZET 

A közterület fejlesztési koncepciónál leírtak alapján elsődleges 

közlekedési elemként a gyaloglásra és a kerékpározásra tekintünk, 

melyekhez magas minőségű közterek, és aktív, szolgáltatásokkal teli 

térfalak kapcsolódnak. Ennek a két elemnek valós hálózatként kell 

működnie, előnyt élvezve az autós közlekedéssel szemben. 

A hálózatok mentén városi szolgáltatások láncát javasoljuk kiépíteni, 

kereskedelmi és szolgáltatási funkciókat, melyek a központi utcák 
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mentén egy folyamatos „élménysort” nyújtanak.

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS

Javasoljuk a helyi közösségi közlekedést fejleszteni és a terület 

több pontjában buszmegállókat kiépíteni, kapcsolatban közösségi 

funkciókkal.

KÖZÖSSÉGI MEGOSZTÁS

Javasoljuk a területen olyan autók telepítését melyek közösségi 

használaton alapulnak (lehetőleg elektromos autók töltőpontokkal) 

illetve ugyan ilyen alapon biciklitárolók/kölcsönzők kiépítését.

FUNKCIÓK SŰRÍTÉSE 

A területen lehetőség adódik a földszintes egységek 

emeletráépítésére illetve számos oldalirányú bővítésre vagy egy két 

esetben új épület építésére (közösségi ház, COOP helyett új vegyes 

funkciójú ház). Ezeket a fejlesztési potenciálokat javasoljuk kihasználni, 

hogy a terület új szolgáltatásokkal (üzletek, irodák) illetve parkolókkal 

bővüljenek.

KÖZ- és MAGÁNBERUHÁZÁSOK EGYENSÚLYA

A közberuházások és fejlesztések hatása kiemelten fontos a 

lakótelepen azonban az csak a magánberuházásokkal együtt fejthet, 

ki valós hatást mely viszont lakóépületről lakóépületre eltérő lehet 

így ezek összehangolása, egy arculat mentén való megvalósulása 

rendkívül fontos és összetett munka. A lépcsőházi tömbközösségi 

beruházások a lakók összefogásával, esetleg támogatott 

finanszírozással valósíthatók meg.
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ÜTEMEZÉS

A terület üzemeltetése, életének minősége, így a fenntarthatósága 

egy jól átgondolt ütemezésen alapszik. A terület beépítésénél 

előtérbe kell helyezni a sűrűbb területek kiépítését, mely lakásra és 

fogyasztóra vetítve fenntarthatóbb hálózatüzemeltetést eredményez, 

azonban fontos, hogy ezek a fejlesztések ne szigetelődjenek el a 

meglévő települési szövettől /68.kép/.

ÜTEMEZÉS 
A terület üzemeltetése, életének minősége, így a fenntarthatósága egy jól átgondolt ütemezésen 
alapszik.  A terület beépítésénél előtérbe kell helyezni a sűrűbb területek kiépítését, mely lakásra és 
fogyasztóra vetítve fenntarthatóbb hálózatüzemeltetést eredményez, azonban fontos, hogy ezek a 
fejlesztések ne szigetelődjenek el a meglévő települési szövettől. 

KÖZ- és MAGÁNBERUHÁZÁSOK EGYENSÚLYA 
A közberuházások és fejlesztések hatása kiemelten fontos a lakótelepen azonban az csak a 
magánberuházásokkal együtt fejthet, ki valós hatást mely viszont lakóépületről lakóépületre eltérő 
lehet így ezek összehangolása, egy arculat mentén (TAK) való megvalósulása rendkívül fontos és 
összetett munka. A lépcsőházi tömbközösségi beruházások a lakók összefogásával, esetleg támogatott 
finanszírozással valósíthatók meg. 
 

9_ÖSSZESÍTETT ALAPTERÜLETEK IDŐBELI ÜTEMEZÉSSEL 
 

 
 
  

IV. 03. TERVEZÉSI KONCEPCIÓ

68. kép
Időbeli ütemezés
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A pályázatra 8 pályamű érkezett be, melyek közül egy időn túl, így 

azt nem lehetett értékelni. A pályaművek alapján a zsűri sikeresnek 

ítélte meg a tervpályázatot, mivel az egyes tervek koncepcionális 

elemei, zöldfelületi és parkolási javaslatai, valamint az épületállomány 

és az építészeti arculatfejlesztésre tett tervezői javaslatok lehetőséget 

teremthetnek, hogy a Kerületi Építési Szabályzat elkészítését követően 

69. kép
Szűcs Balázs IX. kerületi főépítész ismerteti a 
pályázat eredményét;
Nagyjátszótér a József Attila lakótelepen
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– széles körű lakossági együttműködéssel - a lakótelep fejlesztési 

irányvonala, annak időbeli ütemezésével együtt, egységesen 

meghatározható legyen. 

Általánosan elmondható, hogy a beérkezett pályaművek mindegyike 

tartalmazott a lakótelep területére vonatkozóan területszerkezeti 

tagolást, ezek kidolgozottsága a pályaművekben egymástól mind 

tartalmilag, mind a részletezettség szintjén jelentősen eltérő volt. 

A tervezőcsapatunk által készített munka kapcsán kiemelték, hogy 

a pályaművek közül gyakorlatilag az egyetlen volt, amely valóban 

tartalmazott olyan megvalósítható, az építészeti koncepcióval 

összhangban lévő konkrét telekrendezési javaslatokat, mely 

részben „idézi” a Középső Ferencváros rehabilitáció elveit az 

úszótelkek telkesítése és a közös környező lakótelkekhez tartozó 

zöldfelületek kialakítási megoldásával. A lakóépületek kialakításának 

tekintetében megállapították, hogy a bővítés ötletes, esztétikus, a 

IV. 04. PÁLYÁZAT KONKLÚZIÓJA

70. kép
Az eredményhirdetés során a pályaművek 
kiállításra kerültek és lehetőség nyílt a lakók 
és a tervezők találkozására
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gyakorlatban is jól alkalmazható. A bővítéssel kialakult épületformákat 

változatosnak találták. Az átalakításra kerülő középületek építészeti 

minőségével elégedettek voltak, véleményük szerint egy új városrész 

kialakítását eredményezhetik. Az újonnan tervezett közösségi épület 

formailag és funkcióját tekintve elnyerte tetszésüket, ugyanakkor a 

helyszínválasztást nem találták szerencsésnek, mivel egy meglévő, 

beállt zöldterületen helyeztük el. A terv hiányosságának jelölték meg, 

hogy nem adtunk konkrét megoldást az Üllői út zajcsökkentésére. A 

terület parkolási gondjaira tett javaslatunkat elfogadhatónak találták, 

mind a P+R parkolók, mind a mélygarázsok esetében. Összegezve a 

pályaművet átgondolt, részletesen kidolgozott anyagnak értékelték, 

a tervi anyag mellett a konkrét megoldásokat tartalmazó műleírással 

kerek egész koncepciónak vélték, így díjazásra javasolták. A 

tervpályázat zsűrije végül első helyre sorolta munkánkat. Jelenleg a 

ferencvárosi önkormányzat megbízásából tovább dolgozzuk tervünket.

71. kép
A pályázaton tervünk első díjazásban 
részesült; 
Az alkotócsapat: Zoltán Erzsébet, Gyergyák 
János, Gál-Mózes Anett, Gál Bence
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ÖSSZEGZÉSV.

A doktori kutatásom személyes indíttatás alapján kezdődött. 

Tanulmányaim során az építészet mellett a várostervezés is 

foglalkoztatott, így építész és településtervező diplomát is szereztem. 

A kutatásom tehát ilyen irányban szerettem volna elkezdeni. Emellett 

Budapest szinte adta önmagát, hiszen itt születtem, itt nőttem fel, 

jelenleg is itt él. Rengeteg impulzust ad a város, mondhatjuk, hogy 

szenvedélyem Budapest. A témaválasztás során igyekeztem aktuális 

kérdéskörrel foglalkozni.

Napjainkban minden második ember városban él, így a lakóhelyük 

fejlődése, átalakulása globális kérdés. Fontos, hogy a jövő hozta 

változásokat a városok a maguk hasznára tudják fordítani. Doktori 

értekezésemben a nagyvárosok fejlődésével járó globális kihívásokat 

jártam körül, kiemelt hangsúlyt fektetve egy konkrét város, Budapest 

példájára. A fővároson keresztül igyekeztem bemutatni a szerkezeti 

átalakulásokat, emellett bemutatni a jelenleg kialakult állapotát, 

amelyre alapozva lehet a jövő fejlesztési koncepcióját tervezni.

A világ nagyvárosai, így Budapest szerkezetének átalakulása is 

folyamatos. Elmondható ugyanakkor, hogy a rendszerváltás során 

egy hirtelen, drasztikus változás következett be, melyet a főváros 

különböző okok miatt nem tudott megfelelő módon lereagálni. 

Ennek következményeképpen tudatos, kooperatív, előrelátó 

tervezés hiányában jöttek létre új funkciójú területek, zajlottak le 

funkcióváltások. 

A főváros versenyt folytat a régió többi városával, amely versenyben 

fontos, hogy a városvezetés megfelelően válassza ki a város fejlődési 

irányát, így versenyképességét megőrizhesse, lehetőségeit a lehető 

legjobban kiaknázza. Ennek alapfeltétele az előrelátó, hosszútávú 

vízió, a város egészére vonatkozó fejlesztési koncepció, mely nem 
72. kép
A Budai várnegyed sokszínűsége
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pontszerű beavatkozásokra épít, hanem rendszerben gondolkozik, 

a különböző projektek egymást erősítő, szinergikus hatásaira 

alapoz. Ehhez kíván segítséget nyújtani a dr. Zoboki Gábor vezette 

tervezőcsapat által előállított, doktori mestermunkám részeként 

bemutatott Budapest projektek tanulmány. Az aktuális városfejlesztési 

törekvéseket hivatott összefoglalni és bemutatni. A tanulmány gondos 

kutatómunkán alapul, több társtervező bevonásával készült. Az 

építészeti és városépítészeti kérdéseken túl kiemelt jelentőséggel bír 

a közlekedésfejlesztési koncepció.

A közlekedés szerepe a város életében az egyik legfontosabb 

tényező. Legyen szó magán vagy közösségi, autós, gyalogos vagy 

kerékpáros közlekedésről, a városi létnek meghatározó velejárója. 

Nincs ez másképp a fejlesztés tekintetében sem. A megfelelő 

városfejlesztési koncepciónak együtt kell járna az őt kiszolgáló 

közlekedésfejlesztési koncepcióval. Bár ez igen ritkán fordul elő, 

de a közlekedési infrastruktúra fejlesztése konkrét városfejlesztési 

koncepció nélkül nem működik. Hiszen feleslegesen invesztálunk egy 

olyan projektbe, amely elkészülte után kihasználatlan lesz, felesleges 

teher a közösségi szolgáltatást nyújtó vállalatoknak. Ha nincs konkrét 

cél, az emberek nem fogják igénybe venni. Fordított esetben sajnos 

már gyakrabban előforduló problémáról van szó. Egy városrész 

fejlesztése, funkció telepítése, új épületek építése nem fog fejlődést 

hozni, ha nincs megtámogatva megfelelő minőségű és mennyiségű 

közlekedési infrastrukturális fejlesztéssel. Hiszen nem kapcsolódik be 

a város vérkeringésébe, így nem tud értékes részévé válni. 

Magyarország egyik aktuális politikai és közéleti kérdése a 

szocializmus hagyatékaiként számon tartott lakótelepek sorsa. Erre 

a kérdésre keresett választ a főváros IX. kerületének önkormányzata 

a József Attila lakótelepre kiírt településrendezési és építészeti 

V. ÖSSZEGZÉS
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tervpályázat. A tervezés dr. Gyergyák János vezetése mellett történt. 

A munka gyakorlatban is megmutatja a városfejlesztés építészeti 

lehetőségeit, melynek elméletét a kutatás során megismertem. 

Izgalmas, összetett feladat volt a kerületrész egészére koncepciót 

alkotni, valamint a meglévő lakótömbök megújítására, bővítésére 

megoldást javasolni. Ingatlanpiaci szempontból már jelenleg is a 

főváros egyik legkeresettebb területe, köszönhetően a kellemes 

zöld környezetnek. Azonban az önkormányzatra hatalmas terhet ró 

ennek a nagy mennyiségű zöld felületnek a kezelése, fenntartása. 

Tehermentesítési lehetőséget igyekeztünk teremteni a telekstruktúra 

átalakításával, így olyan kertek, területek jöttek létre, melynek 

felelősei a tömbközösségek, lépcsőházközösségek. Ugyanakkor a 

terület nyitottságát megőrzendő, nem konkrét fizikai leválasztást 

eszközöltünk, nem kerítéssel határoltuk el a különböző szintű 

köztereket, hanem tájépítészeti elemeket alkalmaztunk. 

Az itt lakók erős helyi identitással rendelkeznek, aktív közösségi 

életet élnek, így kiemelt fontosságú volt a megfelelő minőségű 

közterületek, közösségi épületek kialakítása. A fővárosra jellemzően a 

lakótelepen is problémát jelent a gépkocsik túlzott száma, az ennek 

következtében kialakuló parkolási problémák. Tervünkben igyekeztünk 

erre megoldást találni. A terület megújítása során új arculat 

kialakítására kerül sor, melynek kiemelkedő elemei a köztereken 

elhelyezett pavilonok. 

Összességében doktori disszertációmmal igyekeztem a városfejlesztés 

témakörét alaposan körüljárni, az elméleti kutatómunka után két 

mestermunkámmal a gyakorlatban is bemutatni. A mesterművek 

is kiegészítik egymást, hiszen míg az első egy teljes várost átfogó 

koncepciót mutat be, addig a második a város egy konkrét helyszínén 

egy konkrét megoldási javaslatot ismeretet.
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Nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a tudatos városfejlesztésre, így 

reagálva a nagyvárosok globális problémáira. Az elmúlt évtizedekben 

olyan társadalmi-gazdasági átalakulás történt Budapesten, mely 

hirtelen, drasztikus változásokat hozott a főváros városszerkezetében, 

melyre építészeti és városrendezési eszközökkel kell válaszolni. 

Fontos az előrelátó, tervezett reagálás, hogy időben kialakulhasson a 

megfelelő koncepció, megelőzve ezzel a spontán átalakulást.

A nagyvárosok megfelelő mértékű és ütemű fejlődéséhez az 

egész városra kiterjedő, hosszútávú víziót kell kialakítani. A városok 

fejlődésének tekintetében az átfogó gondolkozás kiemelkedő 

jelentőségű, hiszen a tudatos városfejlesztés egészében foglalkozik a 

településsel. Nem szabad hagyni, hogy az egyes elképzelések ad hoc 

módon valósuljanak meg, hanem egységes rendszerbe szerveződött 

projektekké kell válniuk, így szolgálva a város jövőjét, felemelkedését.

A megfelelő városfejlesztési koncepciót minden esetben meg kell 

támogatni az őt kiszolgáló közlekedésfejlesztési koncepcióval. 

Egy városrész fejlesztése, funkció telepítése, új épületek létrehozása 

önmagában nem elégséges feltétele a fejlődésnek, együtt kell járnia  

megfelelő minőségű és mennyiségű közlekedési infrastrukturális 

fejlesztéssel. Csak ekképpen tud bekapcsolódni a város 

vérkeringésébe. Továbbá a közlekedés fejlesztése is egyedül abban 

az esetben lehet működőképes, ha városfejleszési projekttel társul.

I. TÉZIS

II. TÉZIS

III. TÉZIS

TÉZISEK
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Foglalkoznunk kell a város rozsdaövezeteivel, melyek Budapest egyik 

kiemelkedő városfejlesztési lehetőségét hordozzák magukban és 

ennek kiaknázása a város jövője szempontjából kardinális feladat. 

A városszövetbe ágyazódva jelenleg a főváros „szégyenflotjai”, így 

emiatt is gyors változásra van szükség. Funkcióváltással, új építéssel 

olyan, szinte egybefüggő zöld gyűrű jöhet létre a város középső 

részén, mely meghatározó szereppel bír a város fejlődésének 

tekintetében.

Magyarország egyik legégetőbb kérdése a szocialista lakótömbök 

jövője, amivel az építészeknek kiemelten foglalkozniuk kell! Jelenleg 

nem reális célkitűzés a lakók elköltöztetése, kárpótlása, így a 

magántulajdon védelme érdekében a bontás nem lehetséges. 

A meggondolatlan rombolás helyett a meglévő épületállomány 

feljavításával, bővítésével a 21. század arculatához illeszkedő friss, 

korszerű, gazdaságos építészeti karakterben kell újjászületniük 

ezeknek az épületeknek. 

IV. TÉZIS

V. TÉZIS



118

Aczél Gábor: Kalandozások Urbanisztikában,

Pallas Kiadó, Budapest, 2009;

Alföldy György: Budapest 2050,

TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 2012;

Benkő Melinda, Fonyódi Mariann: Glocal city,

TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 2009;

Gábor Eszter: Andrássy út,

Városháza, Budapest, 2005;

Jan Gehl: Élhető városok,

TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 2014;

Körmendy Imre: Városliget Város Vár - Mindent a maga helyén - 

Tanulmánykötet a Városligetről,

Magyar Urbanisztikai Társaság, 2015;

Kukely György, Barta Györgyi, Beluszky Pál, Győri Róbert: Barnamezős 

területek rehabilitációja Budapesten,

Tér és Társadalom XX. évfolyam, 2006;

Lukovich Tamás, Csontos János: A mi Budapestünk,

Pallas Stúdió, Budapest, 2002;

Meggyesi Tamás: Városépítészeti alaktan,

TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 2009;

BIBLIOGRÁFIA

NYOMTATOTT



119

Michiel Wagenaar: Városépítészet és polgári szabadság,

TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 2012;

Schneller István: Az építészeti tér minőségi dimenziói,

TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 2005;

Simon Mariann: Újrakezdések,

TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 2016;

Budapestet felzabálják az autók

http://index.hu/belfold/budapest/2016/10/24/budapest_egyre_

nagyobb_dugokra_szamithat/

Húsz éve lett földdel egyenlővé a MOM

http://index.hu/tech/2016/10/10/husz_eve_lett_folddel_egyenlove_a_

mom/

Józsefvárosi Ganz-telep: eltűnik a rozsdaövezet

http://nol.hu/archivum/archiv-50653-35871

London Docklands inner city redevelopment case study 

http://exploregeography.net/london-docklands-inner-city-

redevelopment-case-study/

Újjáéledő fővárosi rozsdaövezetek

http://greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=4939

ONLINE



120 ÁBRAGYŰJTEMÉNY

Borító
Forrás: saját grafika

I. FEJEZET

01. kép - Az inspiráló nagyváros; Dunai látkép, Budapest
Forrás: https://img-s2.onedio.com/id-58ea4ee8ab2c9c047d036a4d/rev-0/raw/s-9187358c6a18ad0
0d66ac9707cf77dfd02be6e0d.jpg

02. kép - Városi közterek fejleszése; A felújított Kossuth Lajos tér
Forrás: http://5.kerulet.ittlakunk.hu/files/ittlakunk/styles/large/public/upload/article/22125/ 
5kossuth_felul_1.jpg

03. kép - Átgondolatlan városfejlesztés; Docklands, London
Forrás: http://4.bp.blogspot.com/-hCeWENxvvPg/VU4UF_869BI/AAAAAAAAFd4/rA2AU0lJDZ0/
s1600/Docklands_Millwall.JPG

04. kép - Kiaknázatlan lehetőségek; Budapest jelentős rozsdaterületei
Forrás: saját grafika

II. FEJEZET

05. kép - Városi jelkép; Budavári palota, Budapest
Forrás: http://1.bp.blogspot.com/-VLX-3hyNL8g/VF4NcqMXIyI/AAAAAAAAAUQ/edaFAl9wvZQ/
s1600/Budapest.jpg

06. kép - A lakónépesség számának változása (2001-2011),
Forrás: KSH, saját grafika

07. kép - IBS Residence; Graphisoft park, Budapest
Forrás: http://static1.architectforum.hu/files2012/n00/02/66/46/b08.jpg

08. kép - D épület függönyfalának részlete; Infopark, Budapest
Forrás: http://irodahaz.info/media/images/pictures/181/Infopark_D_epulet_iroda_infopark_d_
apalet_182_514348_irodahaz.jpg

09. kép - Elhagyatott ipari csarnok; Csepel, Budapest
Forrás: http://m.cdn.blog.hu/sz/szellemvarosok/image/Schnekta%20P%C3%A9ter%20-%20
Csepel%20m%C5%B1vek.jpg

10. kép - Vasúti terület helyén bevásárlóközpont; Westend City Center, Budapest
Forrás: https://media.irodacsoport.hu/resources/IRR_realestates/7581_westend-irodahaz/84077_
kulso-1-7144.jpg;checksum,5111caea;,,,no-upsize-keep-aspect,center;insert,iroda.png,center.jpg

11. kép - Magyar Optikai Művek továbbélése; MOM Park, Budapest
Forrás: http://obudagroup.hu/wp-content/uploads/2016/04/obuda_hu_projekt_fotok-265.jpg

12. kép - Ganz-telep példaértékű revitalizációja; Millenáris Park, Budapest
Forrás: http://www.landezine.com/wp-content/uploads/2015/10/Millenary_Park-Budapest-01.jpg

13. kép - Nagyvásártelep elhagyott épülete; Észak-Soroksár, Budapest
Forrás: saját fénykép

14. kép - Gázgyárból izgalmas új városnegyed; Westergasfabriek Park, Amsterdam
Forrás: https://dimg06.c-ctrip.com/images/
tg/573/124/319/887eeb4b33924d588d7cf0e2288dbc71_R_1024_10000_Q90.jpg



121

15. kép - Átalakítás előtt és után; Olimpic Sculpture Park, Seattle
Forrás: http://p7.storage.canalblog.com/75/66/1140868/91284759_o.jpg

16. kép - Jelentős mértékű közterületi parkolók; Belváros, Budapest
Forrás: http://kep.index.hu/1/0/1386/13862/138627/ 
13862798_9fde551d66853d846caac943dc0bb6c6_wm.jpg

17. kép - Járdákat elfoglaló parkoló autók; Belváros, Budapest
Forrás: http://kep.cdn.index.hu/1/0/1386/13863/138631/ 
13863114_719306_7e37970f26dbfc1115672901c8c7b87b_wm.jpg

18. kép - Személygépjármű-állomány, Budapest
Forrás: KSH, saját grafika

19. kép - Személygépjármű-állomány, Magyarország
Forrás: KSH, saját grafika

20. kép - Szegénység köztéri lenyomata; Metróaluljáró, Budapest
Forrás: http://24.p3k.hu/app/uploads/2016/12/dsc_5578-1024x576.jpg

21. kép - Zöldbe ágyazott lakótömbök; József Attila lakótelep, Budapest
Forrás: Ferencvárosi Önkormányzat - pályázati kiírás

III. FEJEZET

22. kép - Az inspiráló nagyváros; Gresham Palota, Budapest
Forrás: http://3.bp.blogspot.com/-PrhUNuT9LBc/UwivdSN6r5I/AAAAAAAAcbI/Vrrk4YP_NdA/s1600/
DSC03088.JPG

23. kép - XIX. századi városfejlesztés; Oktogon, Budapest
Forrás: http://www.kitervezte.hu/images/epuletek/saxlehner-palota-budapest/galeria1/saxlehner-
palota-budapest02.jpg

24. kép - Kiemelt jelentőségű projektek; Budapest makett, M = 1:3333
Forrás: saját fénykép

Az alábbi ábrák és képek, melyek a III. fejezetben szerepelnek a Kiemelt jelentőségű budapesti 
projektek c. tanulmányhoz készített saját grafikák:

25. kép - Városszerkezeti összefüggések;

26. kép - A-B-C zóna; A történelmi belső zónák a térben három pólust képeznek

27. kép - Projektzónák elhelyezkedése

28. kép - Projektek rendszere

29. kép - Összesített projekttérkép

30. kép - Budapest fő közlekedésének sémaábrája

31. kép - Villamoshálózat fejlesztés

32. kép - Középtávú kötöttpályás közlekedési fejlesztések, 2015-2025

33. kép - Hosszútávú kötöttpályás közlekedési fejlesztések, 2025 után
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34. kép - Középtávú zöldinfra fejlesztés és a kiemelt projektek kapcsolatai

35. kép - 3-4-5. projektzóna áttekintő ábrája

36. kép - 3. projektzóna közlekedési sémaábrája

37. kép - 3. Projektzóna - Istvánmező

38. kép - Projektet bemutató lap, infobox, képek; Projektlap minták

39. kép - 4. Projektzóna - Fiumei sírkert

40. kép - 5. projektzóna közlekedési sémaábrája

41. kép - 5. Projektzóna - Ludovika, Népliget

42. kép - Alternatív helyszín-javaslatok

43. kép - Alternatív helyszín-javaslatok; Elhelyezési mátrix

IV. FEJEZET

44. kép - Mintalakótelep az 50-es évek végéből; József Attila lakótelep, Budapest
Forrás: Ferencvárosi Önkormányzat - pályázati kiírás

45. kép - Szegények bódéi a 40-es évek körül; Mária Valéria telep, Budapest
Forrás: http://9.kerulet.ittlakunk.hu/files/ittlakunk/upload/article/6/telep_0.jpg

46. kép - Pontházak építése az 50-es évek végén (mai Hurok utca mentén)
Forrás: Ferencvárosi Önkormányzat - pályázati kiírás

47. kép - Üllői út felől a meglévő barakk házak, háttérben az épülő lakótelep
Forrás: Ferencvárosi Önkormányzat - pályázati kiírás

48. kép - Aktív közösségi élet a nagyjátszó területén
Forrás: Ferencvárosi Önkormányzat - pályázati kiírás

49. kép - Aktív közösségi élet a nagyjátszó területén
Forrás: Ferencvárosi Önkormányzat - pályázati kiírás

50. kép - Tömbök közötti kihasználatlan zöldterület
Forrás: saját fénykép

51. kép - Meglévő alacsony színvonalú pavilonok
Forrás: saját fénykép

52. kép - A lakótelep környezete helyenként igényes, rendezett, megőrzésre méltó
Forrás: saját fénykép

Az alábbi ábrák és képek, melyek a IV. fejezetben szerepelnek a József Attila lakótelep 
tervpályázatára készített saját grafikák, tervek:

53. kép - Tájépítészeti elemekkel kialakított intimebb tömbbelső

54. kép - A tömbközösségek használatára kijejölt területek és az új telekosztás kialakítása

ÁBRAGYŰJTEMÉNY
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55. kép - A koncepció átfogó helyszínrajzának észak-nyugati részlete

56. kép - A közösségi tér ideális helyének megállapítása: a terület centrumában, tengelyeinek 
metszéspontjában

57. kép - Az új közösségi épület a Napfény utcában, ideális helye lehet a termelői piacnak is

58. kép - A jelenlegi közösségi ház-pártház bővítése és átalakítása rekreációs központtá, fiatalok 
és idősek számára programhelyszín

59. kép - A koncepció átfogó helyszínrajzának észak-keleti részlete

60. kép - Javasolt megújítási program a „K” jelű épületre;

61. kép - Bővített „K” jelű épületek látványterve

62. kép - Javasolt megújítási program a „T” jelű épületre;

63. kép - Pavilon alapkoncepciójának sémaábrája;

64. kép - Különböző típusú pavilonok felépítése

65. kép - Pavilonok látványterve az Ecseri úti metróállomás környezetében

66. kép - Lineáris és háromszög rendszerű pavilonok alaprajzai, homlokzati rajzai

67. kép - Közlekedés, parkolás, zajvédelem és egyéb fejlesztések koncepcióábrája

68. kép - Időbeli ütemezés

69. kép - Szűcs Balázs IX. kerületi főépítész ismerteti a pályázat eredményét
Forrás: http://www.ferencvaros.hu/fotoalbumok/hir_170613_tervpalyazat_eredmenyhird/0244-scr.jpg

70. kép - Az eredményhirdetés során a pályaművek kiállításra kerültek és lehetőség nyílt a lakók 
és a tervezők találkozására
Forrás: http://www.ferencvaros.hu/fotoalbumok/hir_170613_tervpalyazat_eredmenyhird/0377-scr.jpg

71. kép - A pályázaton tervünk első díjazásban részesült
Forrás: http://orientpress.hu/images/original/ferencvaros1.jpg

V. FEJEZET

72. kép - A Budai várnegyed sokszínűsége
Forrás: https://img-s2.onedio.com/id-58ea4ee8ab2c9c047d036a4d/rev-0/raw/s-9187358c6a18ad0
0d66ac9707cf77dfd02be6e0d.jpg



Ezúton szeretnék köszönetet mondani családomnak, 

barátaimnak, kollégiáimnak, akik támogattak kutatásom 

során és a disszertációm elkészültében mind szakmailag, 

mind emberileg.

Külön szeretném megköszönni dr. Zoboki Gábornak 

és dr. Gyergyák Jánosnak, témavezetőimnek, akiket 

mentoraimnak tekintek és szakmai útmutatásukkal 

segítették fejlődésemet, továbbá dr. Nagy Bélának és dr. 

Hübner Mátyásnak, amiért a várostervezés rejtelmeibe 

bevezettek.

Köszönettel és hálával tartozom még †dr. Bachman 

Zoltánnak, amiért doktori tanulmányaimat a Breuer 

Marcell Doktori Iskolában folytathathattam, valamint 

amiért mindig bízott bennem és támogatott céljaim 

elérésében.
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