
 

Terület-intenzifikálási BUMM 
– ezúttal Budapest déli részén 
 
 
Várostervező mérnöktől hallottam néhány évvel ezelőtt azt a keserű megjegyzést, 
hogy „ami itt folyik Budapesten, az nem városfejlesztés, hanem terület-intenzifikálás.” 
 
Ez történik a főváros belterületi telkein, valamennyi kerületben, mivel a telket 
megvásárló beruházó a Fővárosi Szabályozási Keretterv által megengedett 
beépíthetőségi paraméterek maximális kihasználását tartja gazdaságosnak. A kisebb 
„engedményeket” nagy-büszkén reklámozzák. Például 3-as szintterületi mutató1 
helyett csak 2,9-es lehetőséget használtak ki…  De gyakran előfordul ennek fordítottja 
is, amikor nagy kegyesen átengednek közhasználat céljára kisebb telekrészeket, és 
ennek fejében több szintterületet építhetnek a szabályozásban szereplő maximumnál. 
(Történik másképp is: az ING Ingatlanfejlesztő Magyarország Kft.  például megkapta a 
XI. kerületi Bercsényi utca 100 méter hosszú szakaszát a bevásárlóközpont 
mélygarázsának személygépkocsis megközelítése érdekében.) 
 
A legsúlyosabbak azok az esetek, amikor zöldterületre, mezőgazdasági területre 
harapnak rá ambiciózus beruházók. Ez történik most Csepel sziget északi részén, a 
volt bolgárkertészetek területén. Hozzávetőleges számítások szerint a Szabadkikötő út 
a Ráckevei(Soroksári)-Duna és a Védgát utca által határolt 240 hektáros területen 
180 hektárnyi zöldfelület van ténylegesen beépítetlenül, bár papíron, a Fővárosi 
Szabályozási Keretterv ábráján részben erdő, részben mezőgazdasági, részben 
kertvárosias övezetben. 
 
Ebből hozzávetőlegesen 100 hektárt sorolnak át városközponti, intézményi és 
nagyvárosias lakóövezetbe, továbbá közlekedési célra, 36 hektár marad a 
szigetcsúcson városi park keretövezetben, a többi a Bolgárkertész öböl és a Duna part 
mentén közpark övezetben, és keskeny véderdősáv megmarad a Szabadkikötő út 
mellett. Mivel a fásított köztér elvileg aláépített lehet, az ilyen övezeti jellel ellátott 
zöldterületek potenciálisan nem tekinthetők a jövőben is annak. A lakóövezetek között 
a Soroksári Duna-ággal egybefüggő lagúnákat is tervez a beruházó, ezeknek a 
megoldhatósága, kezelhetősége azonban vitatott. A lakóövezetben lévő telkek 
zöldfelületi arányát 20 és 50% között szabályozza a Kerületi Szabályozási Terv, az 
építési övezetek több mint felét kitevő városközponti és intézményi övezetekben 
csupán 25, illetve 35%-ban. Mivel a szintterület alatti beépíthetőségek a telkek 50-
90%-a közötti értékekben vannak meghatározva, nem sok illúziónk marad ezekben az 
övezetekben a valódi zöldfelületek létesítésére vonatkozóan. (A keretövezet-átsorolási 
tanulmány nem tartalmaz területi mérleget.) 
 
A környezetalakítási javaslat, vagyis a terv szerinti beépítés elképzelt, felülnézeti 
vetülete ennek ellenére első látásra kellemes látvány, mivel a „tervezett beépítésre 
szánt tömbök” színjele is zöld, és az 1-2 szintes, zöldtetővel ellátott épületeket szintén 
a zöld egyik árnyalatával ábrázolja.  
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1 A szintterületi mutató az összes építményszint bruttó alapterületének és a telek területének a 
hányadosa. 

 



 

Az alátámasztó és a fejlesztési programot ismertető fejezetek igen vonzó városrész 
képét igyekeznek előre vetíteni, azonban ennek ellenében kiábrándítóan hatnak a 
megengedett épületmagasságok: lakóövezetekben a Duna parti közpark sáv mellett 
átlagosan 15 méter, beljebb 25-30 méter, az építési terület nagy részét kitevő 
városközponti és intézményi övezetben 30-45 méter. 
 
A keretövezet-átsorolási hatástanulmány szerinti több mint 2 800 000 négyzetméter 
szintterület épülhet ezen a tervezési területen a jelenlegi javaslat szerint. A Kerületi 
Szabályozási Terv részletezése alapján a Szállító utcától északra 2 286 000 
négyzetméter, ezen belül 16 000 lakás, a Szállító utcától délre pedig 1 100 000 
négyzetméter szintterület, ezen belül 6000 lakás épülhet. 
 
A véleményezési eljárások jelenleg folyamatban vannak. 
 
Ez a fejlesztés tulajdonképpen beleillik abba az új divatú elgondolásba,  amely „a 
város széthúzása a Duna mentén” elv szerint intenzifikálja a területeket. Északon már 
javában folyik ez a tendencia, volt ipari területek átminősítésével. A Marina Part 
hatalmas lakótömbjei néznek a Dunára az Óbudai-szigettel szemben, ahonnan 
hamarosan az Álom-sziget épületei köszönnek vissza a galériaerdő fái mögül. A pesti 
oldalon pedig folytatódik a gigantikus jellegű beépítés a Meder utcától északra is. 
 
A főváros déli, Dunához közeli területeinek fejlesztése a pesti és a budai oldalon 
szintén biztosított beruházói szándékokkal. Mind a IX. és XX., mind a XI. kerület 
hasonlóan nagyszabású tervekkel néz a jövőbe. 
 
Dél-Budapest fejleszthetőségének városrendezési-közlekedési hatástanulmánya 
Csepel Szigetcsúcs körzet, Lágymányosi körzet, Albertfalva körzet, Gubacsi körzet, 
Soroksári körzet, Pesterzsébeti körzet elnevezésű fejlesztési területein akár 11,7 millió 
négyzetméter beépíthető szintterületet prognosztizál. Ezt esetleg a közlekedési 
hálózat áteresztőképessége mérsékelheti valamennyire. 
 
De ha településfejlesztésről, terület-intenzifikálásról van szó, nem maradnak le a többi 
városszéli kerületek sem. Mezőgazdasági területeikre már a Fővárosi Szabályozási 
Keretterv készítésének egyeztetési fázisában rátetették az „F1”, „F2”, „távlati 
fejlesztési terület” jeleket. Az, hogy ezeknek a mezőgazdasági területeknek építési 
keretövezetbe való átsorolása és beépítése mit jelent a főváros biológiai aktivitása 
szempontjából, már ki sem mutatható, mivel a területek biológiai aktivitásértékének 
számításáról szóló 9/2007. ÖTM rendelet két évvel később született, mint a Fővárosi 
Közgyűlés által a 2005. évben jóváhagyott Településszerkezeti Terv, és visszamenőleg 
nem alkalmazható. 
 
Mi lesz ennek hatása az egész városra nézve? Az egyes tervek, illetve programok 
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. számú kormányrendelet nem teszi kötelezővé a 
főváros egész területére vonatkozó előzetes hatásvizsgálatot. A településfejlesztés, 
településrendezés kérdéseivel az a minisztérium foglalkozik, amelynek nem hatásköre 
sem a közlekedés, sem a környezetvédelem. 
 
Mivel a nagy fejlesztési területek fokozatosan, nem egyszerre épülnek be, amint ezt a 
csepeli fejlesztési terület szabályozási tervének alátámasztó munkarésze is 
„megnyugtatásul” kifejti, még a környezeti hatásvizsgálati eljárásról szóló 314/2005. 
számú kormányrendelet szerinti eljárásnak sem biztos, hogy alá lesznek vetve, ha úgy 
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ügyeskednek, hogy a terület részekre bontásával az egyes részekre vonatkozó építési 
engedélyezési eljárás tárgya e rendelet alkalmazási határértékeit ne érje el.   
 
Budapest lélegző földterületei, amelyek a jövő potenciális zöldterületei vagy 
mezőgazdasági kertjei lehetnének, ezek szerint minden hatásvizsgálat nélkül egyre 
fogynak. Nincs olyan hatásvizsgálat, nincs olyan hatóság, amely ezt felmérné, és 
gátat szabna a terület-intenzifikálási tendenciának. 
 
Valóban nem városfejlesztés folyik… 
 
 
Budapest, 2009. október 25. 
 
Schnier Mária 
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese 
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