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V. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

 
 

Budapest IX. kerület Középső Ferencváros Malmok rehabilitációs terület (Ferenc körút – Mester utca – Haller 

utca – Soroksári út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatához szükséges örökségvédelmi 

hatástanulmány régészeti munkarésze 

 

 

1. Vizsgálat 

 A régészeti örökség vizsgálatát az A.P.S. Mérnöki Iroda Kft. (1112 Budapest, Gulyás utca 27/6.) 

megbízásából a Budapest IX. kerület Középső Ferencváros Malmok rehabilitációs terület (Ferenc körút – Mester 

utca – Haller utca – Soroksári út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatához szükséges örökségvédelmi 

hatástanulmány régészeti munkarészének elkészítéséhez végeztük. 

 A régészeti örökség leírásánál a 2017. jan. 1-től hatályos 496/2016. (XII. 28.), a kulturális örökség 

védelmével kapcsolatos szabályokról szóló Korm. rendelet szerinti, eredetileg a kulturális örökség 

védelméről szóló 199/2014. (VIII. 1.) Korm. Rendelet értelmében a Forster Gyula Nemzeti 

Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által vezetett közhiteles hatósági nyilvántartásban 

található adatokat, valamint az ide vonatkozó szakirodalmat, a helyszíni szemle tanulságait vettük alapul. 

 

 

1.a) történeti leírás, régészeti örökség felmérése a változással érintett területen 

 Általában véve a IX. kerület nem tartozik a főváros régészetileg frekventált területei közé. Konkrétan a 

vizsgált területről régészeti emléket nem ismerünk. A legközelebbi ismert lelet a vizsgált területtől távolabb, a 

Tűzoltó utca 8. szám alól 1932-ben került a Magyar Nemzeti Múzeumba szórványként: egy ismeretlen 

rendeltetésű agyag kúpocska, melyet őskorinak határoztak meg. 

 A területnek a történeti időkben betöltött szerepére földrajzi körülményeiből következtethetünk. 

 Vízrajzi-domborzati viszonyait tekintve a terület a pesti síkság déli részén a Duna bal parti sávjában 

található. Az őskorban a későbbi középkori Pest alatti partvonal egészen a mai Határ út vonaláig mocsarakkal, 

vizenyőkkel tarkított szétterülő lapály volt annak eredményeként, hogy a régi pleisztocén Duna-ágak medrét 

morotva maradványok, vízmosások, pusztai szikes tavak foglalták el és a nagy árvizek szabadon öntötték el az 

elhagyott medermélyedéseket, melyekből a Duna partvonalán nagyjából a Soroksári út vonalában homokdűnék 

sora emelkedett ki.  

 Később, a középkor folyamán a szárazabbra váltó időjárás miatt a terület kiszáradt, sokkal vízmentesebb 

képet mutatott. A terület a középkori Pest külterületének számított, melyet a koraújkorban is csak legelőként 

használtak. 

 A szabályozási tervvel érintett terület régészeti érintettségét vizsgálva a közvetlen környezete régészeti-

történeti szerepét sem hagyhatjuk figyelmen kívül. 

 A vizsgált terület határán lévő régészeti lelőhely a Boráros térre van bejelölve. Bár régészeti lelet, illetve 

maradvány a területről nem ismert, a XVIII. századból fennmaradt telekkönyvi adatok helymeghatározásánál, 

illetve a pestvárosi tanács 1699. május 2-i levelében említenek egy „pusztatemplomot” melynek környékén 

terjedelmes romok láthatóak. 

Ezek a romok Mikoviny 1737-es térképén sem találhatóak, ugyanakkor később is szerepel még 

helymeghatározásként ez az elnevezés. 
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Mikoviny térképe 1737-ből 
 
 A fenti adatok miatt a korábbi kutatás feltételezte, hogy a középkori településszerkezetben itt Pest városa 
és Gubacs falu között egy újabb falu helyét kellene keresni. Mivel azonban ez idáig semmi kézzel fogható 
maradvány nem került elő, viszont az oklevelek alapján hiányzó Árpád-kori falu helyére a pesti városfalhoz közeli 
két, az utóbbi évtizedben, illetve 2015-ben felbukkant lelőhely (Kecskeméti utca, Csarnok tér környéke) is szóba 
jöhet, nem valószínű, hogy itt a középkorban település lehetett. 
 Annak ellenére, hogy az említett romok maradványai még nyomokban sem kerültek elő, a római limes 
vonalának meghatározásánál Nagy Tibor nyomán a feltételezhető középkori romok elődjét egy római őrtoronyban 
jelöli meg a régészeti kutatás. A római birodalom határán végigfutó védelmi rendszernek, melyet a Duna mentén 
Ripa pannonica néven tartanak nyilván, út menti objektumai, ha léteztek is ezen a Duna szakaszon, a vizsgált 
területet már nem érintik. 
 
Szakirodalom: 

• Gárdonyi Albert: A ferencvárosi pusztatemplom. Tanulmányok Budapest Múltjából 1. (1932) 

• Belitzky János: Adatok Budapest koraközépkori helyrajzához 62-102. Tanulmányok Budapest Múltjából 6. 
(1938)  

• Györffy György: Budapest története az Árpád korban Budapest története I. 1972. 

• Nagy Tibor: Budapest története az őskortól a honfoglalásig Budapest története I. 1972. 

• Varga Gábor: Római kori őrtornyok Budapesten (Mitosz és valóság) Archaeologiai Értesítő 136(2011) 115-
134. 

• Bácskai Vera: Források Buda, Pest és Óbuda történetéhez, 1686-1873. Budapest Főváros Levéltára 
forráskiadványai 1. Bp., Kossuth Ny., 1971 
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1.b) Védettségek: területi és egyedi 

 A szabályozás alá vont területen egyedi régészeti védelem alatt álló (jogszabályi határozattal 
védetté nyilvánított terület) ingatlan nem található. 
 Az eredetileg a kulturális örökség védelméről szóló 199/2014. (VIII. 1.) Korm. Rendelet értelmében a 
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által vezetett közhiteles hatósági 
nyilvántartásban található adatok szerint, melyek jelenleg a 2017. jan. 1-től hatályos 496/2016. (XII. 28.), a 
kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló Korm. rendelet alapján Miniszterelnöki Hivatal- 
közhiteles nyilvántartását képezik, a szabályozás alá vont területen nyilvántartott régészeti lelőhely nem szerepel.  
 
 
1.c) Az örökségi értékek elemzése 
 A jelenlegi régészeti-történeti adatok alapján a vizsgált területen nem várható régészeti emlék 
előkerülése, bár ezt kizárni sem lehet. A Tűzoltó utcai őskori szórvány lelet, ha lelőhelyhez tartozott is, inkább az 
Üllői út- Mária utca tájékán elterülő őskori telephez tartozhatott.  
 
1.d) Területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggés-rendszerében 
 A vizsgált terület teljes elfedettsége miatt a régészet terepbejárásos módszerével itt adatokat gyűjteni 
nem lehet. Középső Ferencvárosban igen jelentős építési tevékenység folyt az utóbbi két évtizedben. A 
lakóépületek mellett olyan nagy felületű és mélységű földmunkát igénylő építkezések zajlottak, mint az 
Orvostudományi Egyetem elméleti tömbje, és további létesítményei, melyek során régészeti emlékek ezidáig nem 
kerültek elő. 
 A vizsgálat alá vont terület és környezetének legkorábbi, az 1.a. pontban szereplő 1737-es ábrázolása 
teljesen lakatlan, minden objektum nélküli területet ábrázol, melynek Duna felőli része vizenyős, csak a Duna 
vonalát követő délre vezető út vonalát ábrázolták. 

 
Részlet az 1775-ös katonai felmérésből 

 Az 1775-ös katonai felmérésen a vizsgált terület teljesen sík pusztaság. Az őskortól a középkorig kedvelt, 
emberi megtelepedésre alkalmas domborzati viszonyok éppen a mai Haller utca vonalától délre kezdődnek. 
 Fentiek alapján kimondható, hogy a régészeti emlékek majdnem teljes hiánya, és ezzel összefüggésben a 
terület történeti időkben valószínűsíthető lakatlansága a korabeli domborzati viszonyokkal is magyarázható. 
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2.a) A tervezett beavatkozás hatása a régészeti örökség elemeire (folyamatok iránya, visszafordíthatósága) 

 Bármely földmunkával járó beruházás az esetleges régészeti-történeti rétegeket megsemmisíti, így a 

folyamat visszafordíthatatlan. Meg kell azonban jegyezni, hogy jelenleg egyetlen régészeti lelőhelyet sem 

lokalizáltak erre a területre 

 

2.b) Régészeti emlékek feltárhatóságának megmaradásának, bemutathatóságának vagy pusztulásának 

lehetőségei 

 Bár azt teljes bizonyossággal kimondani nem lehet, hogy egy bizonyos területen régészeti objektum 

esetleges előkerülése teljesen kizárt, jelen esetben a terület eddigi története alapján mai ismereteink nem 

támasztják alá a terület bármilyen fokú régészeti érintettségét. 

 A területen az 1. a) pontban vázolt adatok alapján csak szórványként, vagy váratlan lelet-előfordulásként 

jelentkezhet régészeti emlék. Erre vonatkozóan a 2001. évi LXIV. tv. alapján kell eljárni. Az esetleg előforduló 

leletet a területileg illetékes múzeumnál (jelen esetben Budapesti Történeti Múzeum) be kell jelenteni. 

 

3. Összefoglaló 

 A Középső Ferencváros területén jelentős régészeti emlék eddig nem került elő. A tágabb környezet 

egyetlen őskori szórvány lelete a nagy távolság miatt a hozzá legközelebb eső, az Üllői út túloldalán ismert őskori 

lelőhellyel lehet összefüggésben. A terület középkori lakottságára vonatkozóan sem tárgyi sem okleveles emléket 

nem ismerünk. 

 A területen az eddigi történeti adatok alapján jelen ismereteink szerint nem várható régészeti objektum 

vagy lelet előkerülése, ezért a kerületi szabályozási tervben nem szükséges örökségvédelmi előírás beiktatása 

régészeti szempontból 

4. Nyilatkozat 

 Alulírott Adorjánné dr. Gyuricza Anna, régész, nyilatkozom, hogy a 496/2016 (XII.28.) Korm. Rendelet 

előírásai alapján az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezete megfelel az örökségvédelmi 

jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, továbbá, hogy az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére 

jogosultsággal rendelkezem: szerepelek az adott örökségvédelmi területre vonatkozó szakértői névjegyzékben 

(régészeti lelőhelyvédelem), valamint rendelkezem régész szakirányú felsőfokú végzettséggel. 

 

Budapest, 2017. március 7. 

       Adorjánné dr. Gyuricza Anna 

       szakértői azonosító: B5COGJ 
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI FEJEZET 

 
I. VIZSGÁLATOK 
Értékvédelem 

(1) A jelenleg hatályos védettségeket az alátámasztó munkarészek és a rendelet indokló része tartalmazza. 
(forrás: műemléki védettség: 7/2005. (III.1.) NKÖM rendelet; fővárosi védelem: a 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. 
rendelet Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről – 1. melléklet a 37/2013. (V. 10.) 
Főv. Kgy. rendelethez - 9. IX. kerület – alapján; a helyi (kerületi) védettségek: a Ferencvárosi Önkormányzat 
8/1996. (III.8.) rendeletének 1. sz. Melléklete).  

(2) A védettség által érintett épületekre vonatkozó előírásokat a hatályos vonatkozó törvények, rendeletek 

tartalmazzák. 

(3) A Területen nyilvántartott régészeti lelőhelyek és régészeti érdekű területek vannak. Bármilyen 

felszínmunkával járó beruházás esetén a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben 

foglaltak szerint kell eljárni. 

 
a) Területfejlődési visszatekintés - Ferencváros 

"Ferencváros" a főváros IX. kerületének régi-új neve. A Pest városkapuin kívül emelt városrész 1792-ben I. Ferenc 
trónralépésének alkalmából kapta nevét. Az 1879-ben Pest, Buda és Óbuda egyesítésével kialakult Budapest 
kerületei közül, a IX-es sorszámot kapta az akkor már a mai kiterjedésével azonos városrész. A főváros jellemző, 
sugaras-gyűrűs szerkezetének két "sugara" az Üllői út, Soroksári út (ill. Duna-part) határolja, az egyes gyűrűk mentén 
pedig eltérő, kifelé haladva egyre kevésbé városias beépítésű egységekből épül fel. 
A Belső-Ferencváros a Kiskörút (Vámház krt.) és a Nagykörút (Ferenc körút) közti rész a legrégibb, leginkább városias 
terület. Jellemző beépítése zárt sorú, három-négy-öt emeletes századforduló környékén épült bérházakkal, jelentős 
számú intézménnyel (Vámház, ma Közgazdaságtudományi Egyetem, Központi Vásárcsarnok, Iparművészeti 
Múzeum) A városrész beépítése gyakorlatilag befejezett, alig néhány üres telek és bontandó épület kínál foghíj- 
beépítési lehetőségeket. Folyamatban van ennek a városrésznek az összehangolt parkolási, közlekedési fejlesztése, 
a Ráday utca forgalomcsökkentése illetve sétálóutcává történő kialakítása, kulturális, szórakoztató, üzleti 
jelleggének kiemelése. 
A Középső-Ferencváros a Nagykörút és a Haller út közötti terület. A Haller út, amely sokáig a város határa, egyben 
árvízvédelmi vonala (Ferencvárosi védgát) is volt, ma is a városias, zárt sorú beépítés határvonala. A Középső-
Ferencváros Mester utca és Üllői út közötti részen a nyolcvanas évek végén elkezdődött városrehabilitáció nyomán 
jelenleg is élénk magánépíttetői tevékenység folyik. A százéves szegényes bérkaszárnyák és a még régebbi, falusias 
házak helyén egyedi tervezésű társasházak épülnek, a budapesti átlagnál lényegesen nagyobb számban. A látványos 
eredményekkel párhuzamosan egyre növekedett az akció elismertsége. 1997-ben az országos ingatlanfejlesztési 
nívódíjat és a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Miniszter különdíját, 1998-ban a FIABCI nemzetközi 
ingatlanfejlesztési pályázatán a közcélú beruházások kategóriájának 1. díját (az ingatlanfejlesztési szakma "Oscar 
díját") nyerte el. A jövőre vonatkozóan a környéken hagyományosan jelenlévő oktatási és egészségügyi 
intézmények bővítésére, a hozzájuk kapcsolódó beruházások elhelyezésére is lehetőséget ad ez a terület.  
A Soroksári út és a Vágóhíd utca menti terület a malmok és egyéb, mezőgazdasággal kapcsolatos ipari 
tevékenységek területe volt, lakóházakkal keverten. A maguk korában korszerű, a Ferencváros múlt századi 
fellendülését lehetővé tevő gyárak, üzemek mára elavultak, privatizáció kapcsán történő tulajdonosváltásokat 
követően mind tartalmilag és funkcionálisan, mind építészetileg teljes és folyamatos átalakuláson estek és esnek 
át. 
A Könyves Kálmán körút és a Lágymányosi-híd kiépítése gyökeres változást hoz a környék életébe, néhány éven 
belül az Új-Lipótváros és Róbert Károly körút déli tükörképe alakul itt ki. A nagyszabású fejlesztési lehetőségek 
mellett megmarad a kórházak és a hozzájuk kapcsolódó sportlétesítmények hagyományos zöldterülete. 
A Külső Ferencváros a kerület ipari területe három részre tagolódik. A Soroksári út - Gubacsi út - Külső Mester utca 
menti terület mezőgazdasági feldolgozó-ipari, nehéz- és hadiipari létesítményei a privatizáció kapcsán ezekben az 
években keresik új szerepüket. A feltétlenül megtartandó ipari karakter mellett várható a raktározási, valamint a 
kis- és nagykereskedelmi funkciók megjelenése. Sajnálatos, hogy ezzel párhuzamosan a környezetkímélőbb vasúti 
ellátást lehetővé tevő hagyományos iparvágány-hálózat rohamosan sorvad, annak ellenére, hogy a Külső Mester 
utca túlsó oldalán terül el az ország legnagyobb rendező pályaudvara. 
A Ferencvárosi Rendező Pályaudvar a Lágymányosi hídhoz és az újonnan kiépülő Könyves Kálmán körúthoz való 
csatlakozás lehetőségével egyedülálló utat nyithatna a nagyváros vasúton történő áruellátására. Mindez azonban a 
MÁV jelen lehetőségei és a vasúti szállítás egyenlőre alacsony presztizse miatt csak jövőbeli lehetőség. 
A Albert Flórián út menti, lényegesen újabb - ennek megfelelően korszerűbb - kevésbé beépített iparterület máris 
helyet adott néhány új beruházásnak, és az M5-ös út elkészülte után további fejlődése szinte biztosra vehető. 
A József Attila Lakótelep a főváros egyik legrégebbi és legbarátságosabb lakótelepe. Folyamatban van a 
közlekedésfejlesztés ill. forgalomcsökkentés. Az itt élők nagy része nemcsak átmeneti lakóhelynek tekinti lakótelepi 
lakását, hanem szívügyének érzi, hogy a környezet valamint a kulturális, infrastrukturális ellátások minél 
színvonalasabbá váljanak. 
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ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ ISMERTETÉS FERENCVÁROS VÁROSFEJLESZTÉSÉRŐL 
*forrás: Ferencvárosi Önkormányzat Főépítészi Iroda 
 
A Pest, Buda és Óbuda egyesítésével 1872-ben kialakult Budapest kerületei közül a IX. sorszámot kapta a mai 
kiterjedésével azonos városrész. Határa a fővárost jellemző, sugaras-gyűrűs szerkezetnek három eleme: az Üllői út, 
a Vámház körút és a Határ út, természetes határa a Duna és a Soroksári-Duna vonala. A kerület a gyűrű irányú 
útvonalak mentén tagozódik. A Kiskörút és a Nagykörút közötti terület Belső-Ferencváros, a Nagykörúttól kifelé, a 
kerületet szintén gyűrű irányban átmetsző vasúti vonalakig terjed Középső-Ferencváros, a 
vasútvonal és a Határ út közötti rész Külső-Ferencváros. Ferencváros lakosainak száma közel 60 ezer fő, területe 
12,53 km2. 
Az elmúlt évszázadok - Ferencváros történetének rövid áttekintése (1403-1990.) 
Ferencváros legalább 500 éves múltra tekinthet vissza. Az első okleveles adat, amelyet e területtel kapcsolatba 
hozhatunk, 1403-ból származik. A Zsigmond király uralkodásának idején keletkezett oklevél egy Pest 
határában fekvő településről tesz említést, melynek neve Szentfalva. 1526. szeptember 19-én a mohácsi csatában 
győztes török sereg átkelt Budánál a Duna bal partjára, és hét nap múlva felgyújtotta Pest városát. 
Valószínűleg ekkor pusztult el Szentfalva is. Az 1700-as évek közepétől indult meg a mai Belső-Ferencváros kiépülése 
a Ráday utca és a Széna piac, a későbbi Kálvin tér fokozatos betelepülésével. 1749-ben megnyílt a Két Nyúl vendéglő 
a mai Lónyay és Erkel utca találkozásánál, 1775-bol pedig már írásos emlék bizonyítja a Két Oroszlán fogadó 
működését a Széna piacnál.  
1787-ben újabb fogadók, a Négy Sarokhoz címzett a Szénapiacon, és a Két Medvéhez címzett a mai Ráday utcában 
várták a vendégeket. 1792-ben elhunyt II. Lipót király, és utódaként I. Ferenc lépett a trónra. Az egyre fejlődő 
városrész polgárai elérkezettnek látták az időt ahhoz, hogy ez a terület is külön nevet, városi rangot nyerjen 
magának. Folyamodványt intéztek a városi tanácshoz, hogy az a Helytartótanácshoz, illetve a királynak továbbítsa 
névfelvételi kérelmüket. Sándor Lipót nádor 1792. december 4-i keltezésű leiratában tudatta a kérelmet írókkal, 
hogy a király hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Pesttől délre fekvő terület Ferencváros nevet viselje. A trónra lépő 
Ferenc, József nádort bízta meg a magyar területek irányításával. József nádor Hild Jánost kérte fel Pest első 
szabályozási tervének készítésére, mely 1805-ben készült el. Irányításukkal jött létre a Szépítő Bizottmány, mely a 
nagyvonalú elképzelések megvalósítását évtizedekig segítette elő. E terv alapvetően Lipótváros szabályozását 
tartalmazta, de fontos elemeket határozott el a külvárosokra, így Ferencvárosra is.  
A XVIII. század végén bontani kezdték a Pest körüli városfalakat, és a mai Hotel Koronánál álló Kecskeméti kapu 
lebontása is hozzájárult a további fejlődéshez. 
1806-ban népszámlálást tartottak az országban, Ferencvárosban 1831 lakost és 220 épületet számoltak össze. 
Ekkorra már a mai Üllői út, Nagykörút és Közraktár utca határolta Belső- Ferencváros nagyjából beépült, az utcák 
vonala kialakult, és ezt követte a mai Ferenc-körúton túli terület kiépülése. A Mester utca és az Üllői út között a 
jelenlegi Thaly Kálmán utca vonaláig, az itteni szántóföldek felosztása révén, azok dűlő irányának megfelelően 
alakult ki Középső-Ferencváros mai utcahálózata. A Ferencvárosnak ezen a Rákos árkon túli részén (jelenlegi Ferenc 
krt. közelében) apró, falusias jellegű házak épültek, az itt lakók főleg zöldségtermesztéssel és állattenyésztéssel 
foglalkoztak.  
1838. fontos mérföldkőnek bizonyult a terület fejlődése szempontjából. Az árvíz, mely 1838. március 13-án 
árasztotta el Pestet, szinte teljes egészében lerombolta a terjeszkedő Ferencvárost. 529 épületéből 438 összedőlt, 
72 pedig súlyosan megrongálódott. Egyedül a Kálvin tér környéki épületek állták ki a megpróbáltatást. Az ár 
levonulása után nagyszabású, ugyanakkor évtizedekig elhúzódó felújítási munkálatok indultak. Az elpusztult házak 
helyén újakat építettek, és számos utca szintjét megemelték, vonalukat megváltoztatták, és a Duna-part mentén a 
mai Haller utcáig kiépített gátak magasságát is megnövelték. Ezeknek a munkáknak köszönhetően nyerte el a mai 
napig is jellemző utcaszerkezetét a Belső- és Középső-Ferencváros. Az 1850-es évek elejétől Pest-Buda ipari, 
kereskedelmi és népesedési fejlődése felgyorsult. 1851-ben a városrészek együttes lakossága 172 ezer, 1869-ben 
már 269 ezer főt tett ki. Ferencvárosban ezekben az években 8280, illetve 20 ezer lakót számoltak össze. Az ipari 
üzemek is ebben az évtizedben kezdtek nagyobb számban megtelepedni e területen. Ferencváros ipartörténeti 
fejlődésének vázolásakor nem lehet figyelmen kívül hagyni a világszínvonalú budapesti malomipar ferencvárosi 
épületeit.  
A Duna-parton megépülő, a vízimalmok szerepét átvevő, korszerű technológiát alkalmazó malmok sora és a 
technikai különlegességnek számító Elevátor épülete a század második felére a fővárosi jelképévé vált. Ferencváros 
többek között malmainak is köszönheti a „Budapest gyomra” elnevezést, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a 
budapesti malomipar a századfordulón az akkori világ második legnagyobb gabona-feldolgozó központja lett.  
1880-ban Ferencváros lakóinak száma 30 ezer főre nőtt. Mind az egyre nagyobb számú helybeli lakos, mind az egész 
főváros élelmiszer-ellátásának javítása érdekében hosszú raktárak épültek. 1874-ben adták át a Fővám Palotát, 
majd két évtized múlva a Központi Vásárcsarnokot. Budapest húsellátásának biztosítását volt hivatva ellátni az 1872-
ben átadott közvágóhíd, majd az 1902-ben működését megkezdő sertésvágóhíd.  
 
 
A tömegközlekedés és az áruszállítás terén jelentős előrelépést tapasztalhattak a Ferencvárosban lakók a század 
utolsó harmadában. 1866. augusztus 1-én a Pesti Központi Vaspálya Társaság elindította első lóvasút járatát a 
Szénapiacról Újpestig. Budapest fejlődése szempontjából az országos vasúthálózat bővülésé nagy fontosságú volt. 
1877-ben készült el a Buda és Pest közötti vasúti kapcsolódást biztosító déli összekötő vasúti híd, 1882 
decemberében, a Budapest-Zimony közötti vasútvonal megnyitásakor pedig már a MÁV Ferencvárosi Rendező-
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pályaudvarán (mely csupán 1885-ben nyerte el végleges formáját) is megkezdődött a személyforgalom. 1888-ban 
lett átadva a MÁV Duna-part Teherpályaudvar, melynek helyén előzőleg katonai létesítmények álltak. 
Ferencvárosban a MÁV beruházások által egy hatalmas vasúti központ létesült, amely az észak-déli irányú 
áruforgalom legfőbb csomópontjává vált.  
A hatalmas pályaudvarok kétségtelenül maradandó hatást gyakoroltak a városrész ipari szerkezetére és lakóira 
egyaránt. A XIX. század végén a főváros ipari fejlődése nagy mértékben hatott Ferencváros kiépülésére. Malmok, 
gyárak hosszú sora húzódott végig a délpesti Duna-parton, munkások ezreit foglalkoztatták a termelésüket egye 
jobban növelő vas- és gépipari, vegyipari üzemek, az addig legeltetésre, zöldségtermesztésre használt területeket 
fokozatosan újabb és újabb iparvállalatok foglalták el. Nem véletlen, hogy Budapesten először ebben a kerületben 
indult munkáslakás-építkezés. Mindegyik ferencvárosi telepnek fontos jellemzője volt azonban, hogy elsősorban 
állami, illetve községi tulajdonú vállalatok szakmunkásainak szánták a lakásokat.  
A szállítási infrastruktúra és a gyáripar néhány évtized alatt fejlődött ki. A XIX-XX. századfordulójától napjainkig tartó 
folyamat a vasút és ipar visszavonulása, a városias átalakulás térnyerése. Sokat köszönhetett a kerület a millenniumi 
ünnepségsorozatnak, hiszen ennek keretében közintézmények egész sora épült. 1896-ban fejezőtek be a Nagykörút 
építésének munkálatai és a Ferenc körút nagyközönség számára való átadása mintegy pontot tett az 1873. évi 
egyesítéssel megkezdődött városépítészeti fejlesztés végére. 1896 október 4-én került sor, nagyszabású ünnepség 
keretében a Ferenc József-híd (Szabadság-híd) felavatására.  
1896. október 25-én nyitották meg a Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján felépített Iparművészeti 
Múzeumot, a magyar szecessziós építészet kiemelkedő alkotását. Ferencváros első világháború utáni történetét 
nagy mértékben meghatározta a század elején már erőteljesen jelentkező lakáshiány. 1920-ban Ferencvárosban 91 
ezer ember élt, nyolc ezer fővel gyarapodott a kerület népessége 1910-hez képest.  
A terület fejlődése már korántsem volt olyan látványos, mint az előző század utolsó harmadában. A következő két 
évtizedben jóval kevesebb közintézményt adtak át. Látványosabb fejlődés csupán a tömegközlekedés és az 
áruforgalom terén ment végbe. 1925-ben fejeződött be a ferencvárosi helyi kiköto építése, 1937- ben pedig 
felavatták a Budát Pesttel a Boráros térnél összekötő Horthy Miklós hidat. 1932 novemberében adták át a Krencsey 
Géza és Münnich Aladár tervei alapján elkészült Nagyvásártelepet a Soroksári úton.  
Ferencvárosban már a XIX. században is jelentős protestáns és katolikus hitfelekezet működött, és ez 
megmutatkozott a művészeti szempontból is értékes Kálvin téri református, illetve a Bakáts téri római katolikus 
templom  építésében.  
A XX. században újabb és újabb templomalapítások jelezték a hitélet fontosságát a kerületben. 1908-ban szentelték 
fel az Üllői út 77. sz. alatt az Örökimádás templomot. 1930-ban fejeződött be a Szent Keresztplébánia és templom 
építése az Ecseri úton. Ugyanebben az évben épült fel a Szent Cirill és Metód nevét viselő pravoszláv templom a 
Vágóhíd utca 15. sz. alatt. 1936 októberében szentelték fel a Haller téren a Szent Vince római katolikus templomot. 
Ferencváros két világháború közötti történetét a most vázolt hitéletbeli, tanügyi, vagy éppen közlekedésügyi 
fejlődésen túl leginkább mégis a megoldatlan lakáshelyzet, a barakkvárosokban élő családok ezreinek nyomorúsága, 
és az ebből származó számos szociális probléma határozta meg.  
A ferencvárosi szükséglakótelepeken (Mária Valéria, Zita), illetve a legszegényebb rétegek lakhelyéül szolgáló 
Kiserdei telepen ezrek és ezrek húzódtak meg és próbáltak meg szálláshoz jutni. 1941-ben elbontották a kiserdei 
telepet és a Zita szükséglakótelepet, és hozzákezdtek a Mária Valéria telep rendezéséhez. A II. Világháború hadi 
eseményei nagy károkat okoztak Ferencvárosban úgy emberéletben, mint az épületekben. Mivel a kerületben 
számos ipari üzem működött, a szövetségesek bombatámadásainak célpontja elsősorban a mai Középső és Külső-
Ferencváros gyárai, illetve a pályaudvarok voltak. A bombázások és az utcai harcok azonban a középületeket és a 
lakóházakat sem kímélték. Több mint kétezer lakás sérült meg az utcai harcok során és 556 lakás teljesen 
megsemmisült. Súlyos károkat szenvedett a Fővámház, az Iparművészeti Múzeum, a református templom, a Szent 
László és Szent István kórház. A kerület egyik legjellegzetesebb épülete, az Elevátorház annyira megrongálódott, 
hogy a háború után lebontásra ítélték. A világháborút követő időszakban a lakáshelyzet terén számottevő változás 
ment végbe.  
Az 1950-es évek végén új lakásépítési program kezdődött és 1957-ben megindult a barakkok bontása, a lakótelep 
felépítése a hírhedt Mária Valéria helyén. 1966-ig 7101 lakás készült el, 1980-ban pedig újabb 899 lakást adtak át a 
József Attila lakótelepen A következő évtized a lakások számát tekintve már nem hozott lényeges változást, hiszen 
1980 és 1990 között csupán 65 lakással gyarapodott a ferencvárosi lakásállomány. Ebben az évtizedben a 
Ferencvárosban lakók száma 90 ezerről 76 ezerre csökkent.  
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Történeti térképek 
 

Pest-Buda Óbuda beépített területének várostérképe 1793 

http://mapire.eu/hu/map/budapest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pest-Buda-Óbuda áttekintő katonai célú térképe 1823 

http://mapire.eu/hu/map/budapest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pest-Buda Óbuda beépített területének vízrajzi térképe 

1833 http://mapire.eu/hu/map/budapest 
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Pest-Buda-Óbuda áttekintő árvíztérképe az 1838.évi árvíz okozta 
épületkárok ábrázolásával 1838 
http://mapire.eu/hu/map/budapest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1867-1872 
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Pest-Buda belterületének várostérképe 1854 

http://mapire.eu/hu/map/budapest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pest-Buda belterületének várostérképe 1854 

http://mapire.eu/hu/map/budapest 
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Pest áttekintő szabályozási térképe 1873 http://mapire.eu/hu/map/budapest 

 

 

Budapest méter rendszerben készült kataszteri jellegű térképe 1878 http://mapire.eu/hu/map/budapest 

http://mapire.eu/hu/map/budapest
http://mapire.eu/hu/map/budapest
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Budapest közigazgatási térképsorozata 1908 http://mapire.eu/hu/map/budapest 

 

Budapest közigazgatási térképsorozata az épületek szintszámával és az újabb utcanevekkel 1937 http://mapire.eu/hu/map/budapest 

http://mapire.eu/hu/map/budapest
http://mapire.eu/hu/map/budapest


 

152 

 

152 
  m a l m o k           BUDAPEST IX. KERÜLET KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS, MALMOK REHABILITÁCIÓS TERÜLET KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA – EGYEZTETÉSI ANYAG 

 

 

 
1918-1946 
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b) Természet, táj, tájhasználat, településhálózat és településszerkezeti összefüggések 
 

• Természet, táj, tájhasználat 
A vizsgált térség – és tágabban, a Duna folyó bal partja - földrajzilag a Pesti hordalékkúp-síksághoz tartozik. „A kistáj 
98 és 251 m közötti tsztf-i magasságú. K felé lépcsőzetesen, a magasabb teraszok irányába emelkedik. Ezek 
nagyjából É-D-i irányú sávjait a Duna bal parti mellékfolyóinak völgyei Ny-K irányban mozaik- és sakktáblaszerűen 
szabdalták. Az átlagos relatív relief 8 m/km2. K és D felé az értékek csökkennek. A keresztirányban völgyközi hátakká 
formált magasabb teraszok eróziós és deráziós völgyekkel rendkívül gazdagon szabdaltak. A felszín döntő többsége 
közepes magasságú, tagolt síkság. D felé, a Gyáli-patak irányába, ahol a felszínt futóhomokformák uralják, a 
magasabb teraszokon a fiatalabb, alacsony teraszokkal egy szintre kerültek, s a domborzat elveszti teraszos jellegét. 
A D felé nyitott, félmedenceszerűen megjelenő kistáj jellemző domborzati formái fluviális és deráziós úton 
képződtek.  
A kistáj alapját képviselő harmadidőszaki rétegek Ny-ról K felé fiatalodnak, s egyre magasabb orográfiai helyzetben 
találhatók. Ezek a képződmények egymással párhuzamosan ÉNy-DK-i irányú törésvonal-rendszerrel tömbökre 
tagolódtak, s az Alföld felé haladva a pleisztocén folyamán egyre nagyobb mértékben süllyedtek meg. A pleisztocén 
legelejétől képződő dunai hordalékkúp orográfiailag hasonló, de kronológiailag éppen ellentétes képet mutat, 
ugyanis K felé haladva a legidősebb pleisztocén képződmények pannóniai üledékekre települve találhatók. A Duna 
II/a. és II/b. terasza átmenő, felszíne gyakran parti buckákkal, futóhomokkal, lösz-szerű üledékekkel magasított. A 
IV. sz., gyakran édesvízi mészkővel takart, és az V. sz., valamint az idősebb teraszok csak foltokban jelennek meg.” 
2 Szerk.: Dr. Marosi Sándor – Dr. Somogyi Sándor: Magyarország kistájainak katasztere. I. kötet. MTA 
Földrajztudományi Kutató Intézet. Budapest, 1990   

 

• Településhálózat és településszerkezeti összefüggések 
A vizsgált területet határoló utak a fővárosi első és másod rendű főúthálózat részei. Ezek az alábbiak: 
 
Ferenc körút 
Keresztmetszeti kialakítása 2x2 forgalmi sávos, kétoldali leállósávval, középen vezetett villamos pályával. 
Összehangolt jelzőlámpás csomópontjai az Üllői út és Boráros tér között a Tűzoltó utcánál, a Tompa utcánál és a 
Mester utcánál vannak. Közraktár utca és a Soroksári úti közúti kapcsolatrendszere, kisíves kapcsolatokkal minden 
irányt biztosít.  
 
Haller utca 
Fontos fővárosi jelentőségű gyűrűirányú út, meghosszabbításával, az Orczy úttal több nagy forgalmú sugárirányú 
főutat köt össze: Soroksári utat, Üllői utat, Kőbányai utat, és a Kerepesi utat. Keresztmetszeti kialakítása 2x1 
forgalmi sávos, kétoldali leállósávval, középen vezetett villamos pályával. Az útpálya és a kétoldali összefüggő járda 
között fásított zöldsávok találhatók.  
 
Mester utca 

2x1 forgalmi sávos utca szegély melletti párhuzamos helyenként 45-os parkolással. Az utca két forgalmi iránya 
különböző funkciót tölt be. A Nagykörút felé vezető irány másodrendű főúti funkciójú, a külső kerületekből a 
Belváros felé közvetlenül vezeti a forgalmat. Déli irányában az utca gyűjtőútként működik. A Nagykörút felől 
közvetlenül nem érkeznek járművek, kizárólag a kerületrész eredő forgalmát vezeti a gyűrűirányú Haller utcára 
illetve a külső Mester utca felé. 
 
Soroksári út 
A főváros egyik legjelentősebb Észak – Déli irányú kapcsolati eleme. A tervezési területmelletti szakasza 3X3 
forgalmi sávos kialakítású, a csomópontokban felbővített járműosztályozókkal oldalfekvésű villamos pályával. A 
forgalmi sávok közül 3 közúti sáv városirányú, 2 közúti sáv belváros irányú és további 1 belváros irányú forgalmi sáv 
az autóbuszok számára kijelölt. A parkolás a Boráros tér és a Haller utca között tiltott. A Soroksári útnak a Ferenc 
körúti kapcsolattal, a Liliom utca magasságában, az Ipar utcánál, a Dandár utcánál és a Haller utcánál van 
jelzőlámpás csomópontja.  
 
Gyűjtő utak: 
 
Hiányzó főúthálózati forgalmi kapcsolatok és hiánypótló útvonalaik 
A terület megközelítése a Ferenc körútról nem lehetséges,  kizárólag a Boráros tér megkerülésével a Soroksári úton 
keresztül az Ipar utcán és a Dandár utcán biztosított. A nagyíves kapcsolatok a körúton teljes szakaszán indirekt 
módon valósultak meg a középfekvésű villamos pálya miatt. A további határoló főutakról a behajtás biztosított. 
A terület elhagyása a Haller utcára, a Mester utcára és a Ferenc körútra minden irányban kiépített. A Soroksári út 
közúti kapcsolata a Liliom utcáról és a Tinódi utcáról közvetlenül, a Vaskapu utcán keresztül a Haller utcán 
érintésével indirekt módon biztosított.  
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Kiszolgáló utcák 
A főutak által határolt terület belső utcái jól felépített rendszer szerinti egyirányúsított kiszolgáló utcák hálózata. Az 
egyirányúsítás célja a csomópontok forgalombiztonságának növelésén kívül a parkoló kapacitás növelése volt. Az 
Ipar utca és a Dandár utca az Üllői út felé egyirányú, a Liliom utca, Tinódi utca és a Drégely utca a Soroksári út felé 
egyirányú, a Vaskapu utca Haller utca felé biztosít kapcsolatot.  A területen Tempo 30 forgalomcsillapítás nincsen 
bevezetve. 
Terek 
A Középső Ferencváros Malmok területén két nagyobb zöldfelülettel rendelkező park került kialakításra, a Tinódi 
park és a Zwack Péter tér. A két téren kívül a lakótömbök zárványaiban zöldfelülettel rendelkező teresedések lettek 
kialakítva. Ezek a zöldfelülettel rendelkező pihenésre és egyéb kikapcsolódásra alkalmas terek, parkok elsősorban a 
helyi lakók igényeit szolgálják ki. A legkiterjedtebb zöldfelülettel rendelkező Tinódi parkot igyekeznek minél több 
célra felhasználni, pihenésre, sportolásra, gyermekjátszóterek részére. 
A vizsgált terület közúti hálózatát a KV-1 ábra szemlélteti. 
Gyalogos prioritású utcák 
Amíg a Középső Ferencváros rehabilitációs területén elkezdődött a közterületi lakóutcák díszkő burkolatú átépítése, 
a gyalogos prioritás megteremtése, a Középső Ferencváros malmok területén egyetlen utca sem épült még át.  A 
lakóutcákban, az Ipar utca kivételével, a kétoldali burkolat járda mindenhol kiépített. 
Jelenlegi forgalmi rend 
A területet határoló főúthálózat csomópontjai (Ferenc körút, Mester utca, a Haller utca, Soroksári út) jelzőlámpás 
szabályozásúak, a nagyíves kapcsolat nem mindenhol biztosított. A belső lakóutcák jelzőlámpás szabályozással vagy 
elsőbbségadással alárendeltek a főutakra. 
Jelzőlámpás szabályozás kialakított: 
- a Soroksári úton a Ferenc krt. indirekt kapcsolatánál, az Ipar utcánál, a Dandár utcánál és a Haller utcánál, 
- a Haller utcában a Vaskapu utcánál, 
- a Ferenc kőrúton a Mester utcánál, 
- a Mester utcában kizárólag a főutakkal alkotott csomópontja. 
A jelzőlámpával szabályozott csomópontokban a balra nagyíves kapcsolat nem mindenhol biztosított. A belső lakó 
utcák, a Tinódi utca Soroksári út és a Gabona utca közötti szakasz kivételével, mindenhol egyirányú forgalmi 
rendűek, minden útkereszteződésben jobb kéz szabály van érvényben. 
A vizsgált terület forgalomtechnikai állapotát a KV-4 ábra szemlélteti. 
Közúti forgalom összetétele 
Általánosságban elmondható, hogy a belső kiszolgáló utcák forgalma alacsony, jelentős vagy zavaró átmenő 
forgalom nincsen. A határoló főutak nagy forgalmat bonyolítanak le. A forgalom összetételére jellemző, hogy a 
személygépkocsik aránya 95% felett van. A teherforgalmi korlátozásnak köszönhetően a nehéz tehergépkocsik 
jelenléte nem jellemző, az áruszállítás többnyire 3,5t alatti járművekkel történik. A Soroksári út a főváros egyik 
legjelentősebb Észak – Déli irányú kapcsolati eleme, közúti csúcsórai forgalma 3500 jármű/óra/kétirány. Jelentős 
forgalmat bonyolít le a tervezési terület észak-nyugati oldalát érintő nagykörút elme a Ferenc körút, közúti csúcsórai 
forgalma 3000-3500 jármű/óra/kétirány. A Haller utcának és a Mester utcának az érintett szakasza közel megegyező 
nagyságú a csúcsórai forgalma, 800 jármű/óra/kétirány. 
Jelenlegi közösségi közlekedési hálózat 
A terület tömegközlekedéssel átlagon felül ellátott. A tömegközlekedési eszközök megállóhely kiosztása nagyon 
előnyös, a terület 95%-a elérhető kevesebb mint 300m gyaloglással. Az M3 metrókapcsolata a terület szélétől 400 
méter (Corvin negyed) és 600 méter (Klinikák) távolságon belül található. A Középső Ferencvárost határoló főutak 
tömegközlekedési járatai a főváros jelentős része felé közvetlen kapcsolatot biztosítanak. A vizsgált térséget 
elhelyezkedéséből fakadóan érinti a főváros belváros centrikus közösségi közlekedési hálózatának több gerince. 
Hálózati szempontból jelentős fontossággal bír a pesti és budai körúton haladó 4-es és 6-os villamos vonal. 
Utasforgalma megközelíti a gyorsvasutak forgalmát. A két viszonylat közös követési ideje csúcsidőben 2,5 perc. A 
térségben a Mester utcánál és a Boráros térnél kerültek akadálymentes megállók kialakításra. 
A terület észak-déli irányú kötöttpályás kapcsolatát az 51 és a 51A viszonylatok biztosítják. Közvetlen átszállási 
kapcsolatuk van az 1-es villamoshoz. A térségben három megállójuk van, a Ferenc kőrúti végállomás, az Ipar utca és 
a Haller utca. 
A vizsgált terület keleti oldalán halad a 24-es villamos, mely fontos gyűrűirányú tömegközlekedési viszonylat. Ez 
közvetlen kapcsolatot létesít a Ráckevei HÉV-vel, a Keleti pályaudvarral, az M2-es metró vonallal és az ott 
végállomásozó M4-es metró vonallal továbbá a Nagyvárad téren az M3-es metró vonallal. 
A Soroksári úton, a tervezési terület nyugati oldalán halad a 2-es villamos viszonylat, mely Budapest pesti oldalának 
meghatározó észak-déli irányú hálózati eleme, jó kapcsolatot biztosít a Duna part mentén a Közvágóhíd és a Jászai 
Mari tér között.   A térség megállóhelyei a Boráros téren a Haller utca magasságában található. 
E négy kötöttpályás közlekedési eszköz mintegy keretbe foglalja a tervezési területet jelentő Középső Ferencváros 
malmok területét. 
A Duna parton közlekedő Csepeli (H7) HÉVnek a terület kiszolgálásában csak indirekt módon vesz részt. A 
Közvágóhídi végállomásról induló Ráckevei (H6) HÉV szerepe a terület ellátásában szintén (déli irányú kapcsolat) 
jelentéktelen. 
Dél-Pesti kapcsolatot biztosítanak a Soroksári út mentén közlekedő autóbusz viszonylatok a 23, 23E autóbuszok, 
melyek Boráros tér és Pestszenterzsébet között teremtenek kapcsolatot. A 23E autóbusznak a Vágóhídnál és a 
Boráros téren, a 23 autóbusznak a Vágóhídnál, a Haller utcánál és a Boráros téren van kapcsolata a területtel, 
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valamint az 54-es autóbusz, mely Boráros tér és Pestszentimre között teremt kapcsolatot. Az autóbusznak a 
Vágóhídnál, a Haller utcánál és a Boráros téren van kapcsolata a területtel. 
A tervezési terület határát érinti még a 281-es autóbuszjárat. A járatot a kerület megrendelésére szerződéses alapon 
a BKV Zrt. közlekedteti. A viszonylat fő feladata a Külső Ferencváros feltárása illetve összekötése a Középső 
Ferencvárosban lévő szakorvosi rendelővel, a Haller utca – Mester utca térségét köti össze az Aszódi úti 
lakóteleppel. Megállói a tervezési területen: Szakorvosi Rendelő, Mester utca, Fehér Holló utca, Nagyvárad tér. 
Munkanapokon napközben félóránként jár, hétvégén nem közlekedik. 
Kiszolgáló teherforgalom 
A középső Ferencváros teljes területe a Közép-Pest városrészben létrehozott időkorlátos 7,5t-ás össztömeg 
korlátozási övezetnek a része. Ez azt jelenti, hogy 7,5t feletti járművek 07-18h és 22-05h között csak engedély 
birtokában hajthatnak be a területre. 
A kerület üzleteinek áruellátását kijelölt koncentrált rakodóhely hálózat szolgálja. Az ingatlanok alig 10-15%-ában 
működik valamilyen kereskedelmi szolgáltatás, melynek árufeltöltése a közterületről történik. Ennek figyelembe 
vételével került kialakításra a térség koncentrált rakodóhely hálózata. 
A legnagyobb áruszállítási igénye a területen az élelmiszer kereskedelmi üzleteknél tapasztalható. 
Környezetbarát egyéni közlekedési formák 
Gyalogos közlekedés 
Jelentős gyalogosforgalom tapasztalható a területet határoló főutakon, elsősorban a kijelölt gyalogos átkelőhelyek 
és közösségi közlekedési megállóhelyek iránya felé. Az oktatási-, kulturális és közintézmények környezetében is 
jelentős a gyalogosforgalom. 
Kerékpáros közlekedés 
A Középső Ferencvárosban, mint Budapest belső zónájában, érezhetően nőtt a kerékpárt közlekedési eszközként 
aktívan (pl. munkába járásra) használók száma. Jelenleg a területen nincsen kialakított kerékpáros hálózati rendszer. 
A főutak mentén kiépített kerékpárút vagy kerékpársáv jelenleg nem található, kizárólag a Soroksári úton közös 
használatú belváros irányú buszsáv található. A belső területen a kerékpározásra az alacsony gépjárműforgalmú 
területi forgalomcsillapított kiszolgáló utcákon van lehetőség, de az ezt elősegítő tájékoztató, illetve KRESZ táblák, 
kerékpározásra ajánlott útvonal jelenleg nincsen kijelölve. Akadályoztatást jelentenek a rosszul belátható 
kereszteződések, a járdákon a parkoló autók miatt sok helyen a gyalogosoknak is szűk hely marad. A területhez 
legközelebbi kiépített kerékpárút a Duna bal partján a Csepeli HÉV vonal mentén van, ez a Boráros téren végződik. 
A MOL Bubi közbringa rendszer, Budapest új közösségi közlekedési rendszere, jelenleg a főváros főbb 
csomópontjaiban 112 gyűjtőállomáson 1286 kerékpár érhető el. Az almazöld kerékpárok a belváros fontos 
csomópontjain található gyűjtőállomásokon bérelhetők és adhatók le. A tervezési terület környezetében jelenleg a 
Boráros téren, a Bakáts téren, a Ferenc téren és a Semmelweis egyetem előtt és a Corvin metró állomás 
környezetében található. 
Járműelhelyezés, várakozás 
A tervezési területen elhelyezkedő épületek funkciói meghatározzák a parkolási igények jellegét. A területen 
leginkább lakóingatlanok vannak, melyek közül a régi építésűek nem rendelkeznek saját garázzsal, mindössze az 
udvarok adnak járműtárolásra lehetőséget. Az újépítésű ingatlanok már rendelkeznek saját, telken belüli 
gépjárműtárolóval, jellemzően térszín alatti vagy földszinti kialakítással. Több lakóépületben – mint minden belső 
városi területen – megjelentek az iroda funkciók. Ezért a hivatásforgalom és ügyintéző forgalom megjelenik a 
közterületen. Több ingatlanon funkcióváltással, illetve új beépítéssel irodaház létesült. Ezek a térségben közel 
egyenletesen helyezkednek el. A jelenlévő egyéb funkciók 1-2 ingatlanon vannak jelen egyedi parkolási igény 
mellett. Ilyen a szálloda funkció illetve a közintézmények. A Középső Ferencváros malmok területén közcélú 
parkolóház jelenleg nincsen kialakítva. 
A vizsgált területen, mint Budapest belső kerületeiben fizető várakozási övezet kijelölt. A várakozási övezetek 
bevezetése óta érzékelhetően megváltoztak a parkolási szokások, de a terület belvárosi jellegéből adódóan még így 
is jelentős jármű állomány parkol közterületen. A közelmúltban megváltoztatott zónahatároknak köszönhetően 
jelenleg az egész terület a 4. övezeti zónába tartozik, az üzemidő munkanapokon 08-18h közötti.  
Jelenleg a területen közel 900 db közterületi parkoló található, kihasználtságuk a reggeli és esti időszakban 70-80 
százalékos, eloszlásuk a Haller utcától a Ferenc körút felé egyenletesen növekvő. Az újépítésű, magán parkolóval 
rendelkező épületek (jellemzően lakó funkciójú) összes parkoló férőhely száma (kerületi önkormányzattól kapott 
adatok alapján) 2900db. 
 
Egyéb közlekedési módok, vízi közlekedés 
A Középső Ferencváros malmok területe közvetlenül nem érintett vízi közlekedésben, de a Boráros téri és a Haller 
utcai BKV hajókikötő, a terület közelében helyezkedik el. A kikötőket menetrendszerű járat (D11, D12 és a D13) 
érinti. Utasforgalmi szerepe azonban csekély. A kikötők gyalogos megközelítése jó, az ide érkezőket a park 
zöldfelülete fogadja. Az ellátottsága tömegközlekedési szempontból is megfelelő, gépjárművel történő közvetlen 
megközelítése és a gépjárművek tárolása nem megoldott. 
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c) Településszerkezet és területhasználat 
d) Településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és épülettípusok 
A terület szerkezete kialakult, a jelenlegi területhasználat jellemzően lakófunkciójú, beékelődő nagyobb intézményi 
tömbökkel, valamint jellemző az épületek utcai kapcsolódású szintjeinek kereskedelmi-szolgáltatási célú 
hasznosítása. 
A területen a telekszerkezet a hatályos tervek alapján nagyrészt kialakult, a további fejlesztések során elsődlegesen 
telekegyesítések tervezettek, új közterület létesítése nem tervezett. A terület nagyrészt beépült, de néhány 
tömbben található egy-egy üres telek, melyek egy részének beépítése már folyamatban van. 
A beépítés módja a területen jellemzően zártsorú, hézagosan zártsorú, az intézményi telkek egy része szabadonálló 
beépítésű, az épületek jellemző átlagos szintszáma pince vagy alagsori szint+ földszint + 2-9 emelet, az épületek 
magassága az építés időpontjában általános épületszint függvényében változik. Az egyidejű beépítések során a 
párkánymagasságok közel azonosan kerületek kialakításra, jelentősebb eltérés a különböző építési időszakokban 
történt beavatkozás illetve épületpusztulás vagy azt követő átépítés után jött létre. Az elmúlt két évtizedben az új 
beépítések során a terület arculata sok tekintetben változott, de meghatározó szerepet kapott a terület egyedi 
értékeinek megőrzése és az építészeti kialakításhoz történő magas színvonalú alkalmazkodás. 

 

 

 
e) Védettségek: műemléki, területi és egyedi védettségek 
A védelem alatt álló épületek listája a rendelet megalkotásának időpontjában: 
 
Műemlékek (országos jelentőségű védelem alatt álló épületek) 

 

épület 
helyrajzi szám 

cím stílusa, 
építés 
ideje 

befoglaló 
tömb 

lajstrom 
szám / határozat 
szám, bírság kat. 

tervező, építő 
védelem tárgya, 

célja 

műemléki 
környezete 

ingatlan 

37861 

Mester utca 29. - 59.tömb 9/2009.(III.6.) OKM 

II. kat. 

egykori Brauch 
hentesüzlet és 
húsüzem 
építészeti és 
iparművészeti 
értékeinek 
megőrzése  

37862/1, 37862/2, 
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KIVONAT A Budapest, Ix. kerület Mester utca 29-31. sz. alatti (hrsz: 37861, korábbi 37860,861 

telkekre vonatkozóan) készült értékleltárból 
 

A terület története 

Pest növekvő lakossága az 1710-es években vette birtokba a falakat övező területeket. A városi tanács 1718-tól rendelte el a 

falakon kívüli ingatlanok összeírását. Külváros alapítására – sikertelen kísérletek után – az 1730-as években került sor. Először 

a mai Baross utca-Horváth Mihály tér környékén települtek le. Pestváros tanácsa igyekezett a falakon kívüli letelepedést 

korlátozni, ám 1741-ben nem tudta keresztülvinni azon elhatározását, hogy csak választott polgárnak engedi meg a falakon 

kívüli letelepedést, sőt, a letelepedés ütemét sem volt képes csökkenteni. 1780 körül már ezernél több ház állott a falakon kívüli 

területen. Kezdetben a külvárost – a mai Rákóczi út vonalától északra és délre – felső, illetve alsó külvárosra osztották, amelyek 

1777-től a Teréz, illetve József nevet viselték. (Később e két külváros két-két részre, – a Terézváros Teréz- és Erzsébetvárosra, 

a Józsefváros József- és Ferencvárosra – oszlott. Ezek sorrendben a mai VI-IX. kerületet alkotják.)  

 

A Ferencváros területén összefüggő település csak a 18. század végére alakult ki a mai Soroksári út, Üllői út és a Lónyai (Két 

Nyúl) utca egy-egy szakaszán. Viszonylag zárt házcsoport keletkezett az egykori Molnár tó mellett, és a mai Fővám környékén. 

E városrész csak 1792-ben lett önálló.  

 

A 19. század elején e városrész lemaradt a fejlődésben. Ekkor a Ferencváros 1848 körül még 10000 lakost sem mondhatott a 

magáénak. Az 1860-as évek közepén indult be e terület fejlődése. A belterület közelében és a Dunapart mellett Pest és az 

egyesülő főváros déli ipari területe lett. A városrész központját a ferencvárosi plébániatemplom (IX. Bakáts tér) jelölte ki, 

amelyet 1867-től Ybl Miklós tervei alapján kezdték építeni. 

 

A ferencvárosi Duna-part mentén a kiegyezés után raktárak és üzemek létesültek. A Soroksári úton kapott helyet a Röck-gyár, 

a Concordia malom, a Lónyai utcában állott a Vidats-féle gépgyártó üzem és a Gregersen-féle fatelep. A Soroksári úton épült 

a Pesti Molnárok és Pékek Rt. malma (1867), Király- (1880) és a Hungária-malom (1892 k.). Ulrich Keresztély (tervei alapján 

építették a pest-ferencvárosi Dunaparton a hatalmas Elevátort 1883-ban E kerületben épült fel 1867 után több ütemben a 

fővárosi Közvágóhíd hatalmas együttese is. A kerület adott otthont az István és a László kórháznak is.  

 

Egykori tulajdonosok. 

 

Mester u. 29. 

Seifert József és Wagner Erzsébet (1870 k.) 

Persch Anna, Weisinger György, kisk. Weisinger Márton 1882 ( -1884) 

Zinhober (Zinnhober) Illés, József és Nándor (1884- 1904) 

Brauch Ferenc és neje (1905-1922) 

 

Mester u. 31.  

Waltner Rosalia, Anton, Karl, Paul, Elise, Barbara (1870 k.) 

Vintura (Wintura) Antal -1909) 

Franyó Józsefné és birtokos társai (1909-1912) 

Spitz Lipót és neje (1912-1913) 

Brauch Ferenc és neje (1913-1922) 

 

Egy ingatlanként kezelve: 

Brauch Ferenc kolbászárugyár Rt. (1922-1948) 

államosítás időpontja: 1948 

Az épületek története. 

 

Mester u. 29. 

1886-ban Zinnhober József épített földszintes házat és toldalékot Szabó Alajossal.  

1898-ben Nickl Ignác építőmester Zinnhober Illésnek földszintes házat épített a telek délnyugati részére.  

1900-ban a Zinnhober testvérek ifj. Wagner Sándorral egységes épület tervét készíttetik el, udvari keresztszárnnyal. Ez nem 

valósul meg, de a ház ekkor kapja meg mai homlokzatát. A keresztszárny helyett ifj. Wagner Sándor a meglévő épületek mögé 

zárt belsőudvaros házat tervezett.  

1911-ben Spitz Lipót új szárnyat építtetett Székely Vilmossal.  

1912 körül Spitz Lipót hátsó keresztszárnyba villanymotort építtetett be Laub Lipóttal.  

 

Mester u. 31. 

1889-ben Schusbeck Pál építőmester Vintura Antal épített házat a telek délnyugati részére, meglévő ház mellé.   

1886-ban Strakovits Albert építőmester épített házat a telek egy részére.  

1898-ban Vintura Antal Farkas Ignáccal bővítette házát. 

1903-ban Vintura Antal Szalka Jakab építőmesterrel építtetett toldalékokat meglévő épületeihez.  
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1909-ben Brauch Ferenc az udvar lefedésének tervét készített el, ismeretlen tervezővel.  

1909-ben Brauch Ferenc Krausz Gáborral háromemeletes hátsó épületet épített a földszintes épületek mögé. Az épületbe Mátrai 

rendszerű födémeket tervezett Székely Zsigmond.  

 

Egyesített ingatlanok:  

1924 után Brauch Ferenc Krausz Gáborral és Lakos Károllyal több kisebb átalakítást építtetett a házba. Ekkor épült a két 

ingatlan közötti átjáró is (1939, Lakos Károly). Brauch vasszerkezetű tetőt is terveztetett az udvarok egy része fölé. A tető 

tervezője ifj. Kovács Sándor lett volna.  

1949 után a ferencvárosi Húsipari vállalat többször kisebb mértékben átalakíttatta az együttest. E periódusban épült a délkeleti 

épületrész emelt tetőrésze a galériával.  

1955-ben a 30. sz. ÁÉV építette fel a hátsó nagy kéményt.  

1960-ban alakították át az udvari háromemeletes épületet.  

 

Az épületegyüttes egyes átalakításairól nem maradt fenn terv vagy iratanyag. Az utolsó – kb. 10. éve történt – átépítés adatait 

a tulajdonos cég egyes műszaki dolgozói közölték.  

Plan der beyden königlichen freyen Haupstädte, 1810. J. Lipszky. (OSZK), magántul., részlet. A 19. század elején még 

mezőgazdasági terület.  

Térképek. 
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Plan von Ofen und Pest, 1863 kiadta: Emich Gusztáv, nyomta: Rohn és Grund; OSZK TM 906, magántul., részlet. A mai 

Mester utca páros oldala a 19. század közepén már beépített terület. A beépítés elsősorban a szilárd talajú – nem mocsaras – 

részeket vette célba. A terület szárításával együtt haladtak előre az építkezések. A fő levezető árkok a Ludovika területéről 

indultak a Duna felé.   

Sz. kir. Pest-Város beltelkeinek térképe (1872. Halácsy Sándor), részlet. A kiegyezés idején már kialakult utcavonal és 

telekosztás. 
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Budapest térképe, rajzolta Homolka József. 1896., részlet. A mai beépítés és környéke a 19. század végén. 
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Budapest székesfőváros térképe 1908. 1:5000, részlet. A régi helyrajzi számok a 20. század elején.  

 

 

  
Budapest székesfőváros térképe 1937. 1:5000, részlet. A jelenlegi helyrajzi számok. 
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Zinnhober József földszintes ház és toldalék terve Szabó Alajostól (1886). Utcai oldal.  

Egykori tervek.  
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Zinnhober József földszintes ház és toldalék terve Szabó Alajostól (1886). Udvari részek metszetei. 



 

164 

 

164 
  m a l m o k           BUDAPEST IX. KERÜLET KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS, MALMOK REHABILITÁCIÓS TERÜLET KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA – EGYEZTETÉSI ANYAG 

 
Zinnhober József földszintes ház és toldalék terve Szabó Alajostól (1886). Udvari részek.  
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Ifj. Wagner Sándor terve a Zinnhober testvérek részére (1900).  
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Schusbeck Pál terve Vintura Antalnak (1889). 
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Farkas Ignác bővítési terve Vintura Antalnak (1898). 
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A Zinnhober testvérek hátsó udvari építkezése, ifj. Wagner Jánossal (1900).  
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Krausz Gábor háromemeletes hátsó épületterve (1909), pince, földszint, első emelet.  

 

 
Krausz Gábor háromemeletes hátsó épületterve (1909), második és harmadik emelet, udvari homlokzat, metszet. A metszeten 

látható a tervezett mezzanin.  



 

171 

 

171 
  m a l m o k           BUDAPEST IX. KERÜLET KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS, MALMOK REHABILITÁCIÓS TERÜLET KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA – EGYEZTETÉSI ANYAG 

 
Mátrai födém gerendakiosztása az előbbi tervhez (Székely Zsigmond).  
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Spitz Lipót udvari építkezése, Székely Vilmos terve (1911). 
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Lakos Károly középső épületrészeket érintő átalakítási terve Brauch Ferencnek (1937). 
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A 30. sz. ÁÉV kéményterve (részlet, 1955).  
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Értékleltár II. Húsbolt. 

 

A hősbolt ismeretlen időpontban, az 1910-es években épült.  

 

Az L-alaprajzú, háromablakos húsboltot a Mester u. 29. sz. épület utcai helyiségeiből alakították ki. Ege nagyobb és egy kisebb 

helyiséget kapcsoltak össze. A két tér egykori elválasztását a homlokzatra merőleges mennyezeti gerenda jelzi. E helyiség 

kiszolgáló terei részben a 29. részben a 31. sz. házban helyezkednek el.  

 

A bolt falait zöldesszürke tónusú díszítéssel ellátott lapok burkolják. A padló viszonylag új, kőőrleményes műkő lapokkal 

burkolt a födém alatt lécekkel tagolt álmennyezet helyezkedik el. A falakon kovácsoltvas húskonzolok és aggatékok léthatók. 

A bolt fa nyalászárói 1900 körüli megoldásúak, redőnyszerkrénnyel és felette andráskeresztes kovácsoltvas rácsozattal.  

 

A bolt falburkolata szitázott mettlachi lapokból áll, amely a Villeroy and Boch vég gyártmánya. A nagy felületek 

lapnégyesekből összeálló ornamentális díszítést mutatnak, amelyek szitázó eljárással készültek. A felső részen, mintegy belső 

lezárásként disznó, disznófej és makk motívumos sorozat helyezkedik el. Efelett vékony, tagozatos, tojásléces és sima sávokból 

álló belső párkányzat húzódik. A mennyezeti gerendát három fehér csempesor burkolja. A középső sor barnássárga leveles 

motívumokkal díszített. E csempesor anyaga és díszítése is más, mint a fali burkolaté.  

 

 
Húsbolt, nézet befelé.  

 
Húsbolt, nézet a bejárat felől jobbra.  
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Húsbolt, nézet a bejárat felé.  

 

 
Húsbolt, belső sarok nézete.  
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Csempeburkolat és gerenda  

 

 
Csempeburkolat dísz elem: disznó-motívum és köztes elemek.  
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Csempeburkolat dísz elem: makk- motívum.  

 

 
Csempeburkolat dísz elem: disznófej-motívum.  
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Csempeburkolat dísz elem: mennyezeti gerenda díszítő elem.  

 

  
 

Csempeburkolat típus eleme.  
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Vas húskampós konzol a boltban.  

 

 
Hentesbolt melléktere (Már Mester u 31.-ben).  

 

 
Hentesbolt melléktere (Már Mester u 31.-ben).  
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Műemléki jelentőségű védelem határa 

Boráros tér (37102/2) 
 
Fővárosi védelem 

a 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről – 1. melléklet a 37/2013. 
(V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez - 9. IX. kerület - alapján 

1. Építmények 
tömbszám jelölés cím hrsz megnevezés, leírás 

 9.1.3. Soroksári út 22-24. 
= Dandár utca 2-14. 
= Vaskapu utca 11-15.. 

37923 egykori Concordia malom. 

 9.1.9. Ipar utca 15-21. 37871 egykori Likőripari Vállalat épülete t 

 9.1.31. Tinódi utca 1. 
= Vaskapu utca 3. 

37912/2 egykori Gizella malom 

2. Épületegyüttesek 
9.2.2. 2. Ferenc körút páratlan oldala a Boráros tértől az Üllői útig, 

37907, 37906, 37905, 37904/2, 37903 helyrajzi számú érintett ingatlanok. 

Helyi védelem  

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/1996. (III.4.) sz. rendelete a helyi (kerületi) értékvédelemről - alapján a 
Szabályozási Területen lévő épületek listája 

 

tömb hrsz utca ház 
szám 

megnevezés, leírás védelem fajtája 

52 37903 Mester utca 
(Ferenc körút) 

1 
(9-11) 

későeklektikus lakóház védett épület  É24 

54 37880 Mester utca 
(Tinódi) 

13 
(16) 

szecessziós lakóház védett épület  É25 

55 37910/12 Gabona utca 10 modern lakóház, utcakép védett homlokzat 

55 37910/8 Gabona utca 
(Liliom) 

2 
(1/c) 

modern lakóház, utcakép védett homlokzat 

55 37910/9 Gabona utca 4 modern lakóház, utcakép védett homlokzat 

55 37910/10 Gabona utca 6 modern lakóház, utcakép védett homlokzat 
55 37910/11 Gabona utca 8 modern lakóház, utcakép védett homlokzat 

55 37910/14 Tinódy utca 
(Gabona utca) 

8 
(12) 

historizáló 
modern lakóház, utcakép 

védett homlokzat 

56 37910/19 Gabona utca 3 modern lakóház, utcakép védett homlokzat 

56 37910/18 Gabona utca 5 modern lakóház, utcakép védett homlokzat 
56 37910/17 Gabona utca 7 modern lakóház, utcakép védett homlokzat 

56 37910/16 Gabona utca 9 a 70-es évekbeli 
modern lakóház  

védett homlokzat 

56 37910/20 Liliom utca 
(Gabona utca) 

1/b 
(1) 

modern lakóház, utcakép védett homlokzat 

56 37910/15 Tinódi 
(Gabona utca) 

6 
(11) 

historizáló 
modern lakóház, utcakép 

védett homlokzat 

57 37875 Mester utca 
(Ipar utca) 

19 
(6-8) 

eklektikus, általános iskola védett épület 

59 37863 Mester utca 23-25 Teleky Blanka Középiskola, 
későklasszicista, átalakított 

védett épület  É26 

60 37921 Soroksári út 
(Ipar utca) 

18 
(1) 

eklektikus lakóház védett épület 

61 37847 Vaskapu utca 
(Dandár utca) 

20 
(15) 

volt Meinl Gyula kávépörköldéje, ma 
nyomda, téglaburkolatos ipari 

védett ipari épület 

62 37926/1 Dandár utca 3-7 Dandár gyógyfürdő, modern, art 
déco 

védett épület  É33 

62 37925 Soroksári út 
(Dandár utca) 

26 
(1) 

Zwack likőrgyár, eklektikus védett épület 

63 37821 Haller utca 22 későeklektikus lakóház, utcakép védett homlokzat 
63 37820 Haller utca 24 későeklektikus lakóház, utcakép védett homlokzat 

63 37819 Haller utca 26 eklektikus lakóház, utcakép védett homlokzat 

63 37818 Haller utca 28 későeklektikus lakóház, utcakép védett homlokzat 
63 37817 Haller utca 30 későeklektikus lakóház, utcakép védett homlokzat 
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    Mester utca 1 VÉ FVÉ 52 Ferenc körút 7 FVÉ 52 Ferenc körút 5 FVÉ 52 Ferenc körút 3FVÉ 52 

       

 

 

 

 

 

 

 

    Ferenc körút 1 FVÉ 52 Mester utca 34 VÉ 54 Gabona utca 2 VH 55 Gabona utca 4 VH 55 

       

 

 

 

 

 

 

 
    Gabona utca 6 VH 55 Gabona utca 10 VH 55 Gabona utca 12 VH 55 Gabona utca 1 VH 56 

       

 

 

 

 

 

 

 

       Gabona utca 3 VH 56 Gabona utca 5 VH 56 Gabona utca 7 VH 56 Gabona utca 9 VH 56 
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     Gabona utca 11 VH 56 Vakapu utca 3. VF 58 Vaskapu utca 3. VF 58 Ipar utca 1. VÉ 60 

       

 

 

 

 

 

 

 
    Ipar utca 15-21 VF 59 Mester utca 23-25 VÉ 59 Mester utca 29-31 M 59 Soroksári út 22-24 VF 60 

       

 

 

 

 

 

 

 
    Vaskapu utca 20 VÉ 59 Dandár utca 3 VÉ 62 Soroksári út 26 VÉ 62 Soroksári út 26 VÉ 62 

       

 

 

 

 

 

 

 
       Mester utca 1 VH 57 Haller utca 30 VH 63 Haller utca 28 VH 63 Haller utca 2 VH 63 
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II. VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK 
 

• Településhálózati és tájhasználati változás 

• Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás 
5. VÁROSRÉSZEK ELEMZÉSE  
5.2. Középső Ferencváros  
5.2.1. Történeti városrész  
5.2.1.2. Malmok környéke Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Iroda – Budapest, 
2009 
A városrész rehabilitációja a Gizella malom melletti új lakóházak építésével kezdődött. A malom épülete is megújult, 
loft lakásokat alakítottak ki benne. Plakát az 1800-as évek végéről A Concordia malom épületének egy részét 
felújították, államigazgatási irodákat alakítottak ki. A nagyméretű telek nem védett épületeinek bontásával további 
jelentős fejlesztésre van lehetőség. Ferencvárost a XIX században a főváros gyomrának is nevezték, méltán, hiszen 
az élelmiszeripar jelentős részének adott helyet. A Gizella és a Concordia malom a hajdani gabonaipar emléké t őrzi, 
épületeik ipartörténeti értékeik mellett a mai városképet is meghatározzák. 
 A városrész rehabilitációja a Gizella malom melletti új lakóházak építésével kezdődött. A malom épülete is megújult, 
loft lakásokat alakítottak ki benne. 
A Zwack Zrt. ugyancsak a hajdani gyárváros emlékét őrzi. A Soroksári út menti telephelyet a nagy múltú cég 
központjává fejlesztették, a védett épületeket mintaszerűen felújították. A Vaskapu utcai zajos és nagy 
teherforgalmú palackozó üzemet önkormányzati kezdeményezésre felszámolta a cég és az ingatlant értékesítette 
A Zwack telephely megszűnésével, annak helyén jelentős ingatlanfejlesztés kezdődött. A megszűnt telephely 
környezetében az önkormányzat ingatlanrészek rendezésével, intézmények áthelyezésével további értékesíthető 
ingatlanok kialakítását tette lehetővé, melyeket rövid időszak alatt megvásároltak a lakásbefektetők. Ezek hatására 
a környezetben számos magántulajdonú telken befektetői építkezések kezdődtek. Így a térségben 2005 óta1249 
lakás építése fejeződött be, és 267 lakás építése van folyamatban, továbbá a Gizella Malom védett épületében 133 
„loft”-lakás készült el 2009-ben. A városrész lakásállománya 2001 óta több, mint 20%-nyi új lakással bővült. 
Összegzés, a fenntarthatósági szempontok: Az önkormányzat kezdeményezésére felszámolt ipari tevékenység 
jelentős fejlesztéseket eredményezett. A befektetők felismerték a városrész előnyös helyzetét, és rövid időszak alatt 
hatalmas építkezések történtek. A jellegzetes két malom közül a Gizella loft lakásokká való átépítése, értékvédő 
felújítása is befejeződött. A Concordia malom átalakulása is megkezdődött, de még jelentős fejlesztési lehetőség 
van ingatlanán, és még több beépítetlen telken. A további fejlesztéseknél az energiatudatosság szempontjait 
érvényesíteni kell. Az új lakásépítésekhez kapcsolódóan a Vaskapu és a Dandár utca kereszteződésénél kisebb 
közpark fog kialakulni, továbbá az új, Likőr utca is kiépül. A városrészben az önkormányzati avult állapotú lakóházak 
többségét le kell bontani. Az ingatlanok értéke a városrész felértékelődése ellenére sem fogja elérni a lakáskiváltás 
költségét, azaz a bontás csak jelentős ráfordítással valósítható meg. Három felújítandó lakóház van, melyekből egyik 
befektetői felújításáról döntött a Képviselő-testület 2009-ben. Az utcák megújítása is szükséges lesz a jó minőségű 
városi környezet érdekében. A Boráros tér városi térré való átalakítását a fővárosnál kezdeményezni kell. A Soroksári 
út legalább a Lágymányosi hídig humanizálandó, fasorokkal, parkolósávval, szélesebb gyalogos felületekkel. 
Mindkét fővárosi közterületen meg kell oldani az ésszerű gyalogos átközlekedést, ezen elhatározások egy része már 
megvalósult. 
 
*forrás: IVS 2009   http://www.terport.hu/ivs/bp9/ivs.pdf 
A rehabilitációs tevékenység szakirodalma rendkívül nagy,. így jelen dokumentációban ezeket részletesen nem 
ismertetjük. 
Jelen terv a jelenleg hatályos KSZT-vel és az eddigi fejlődés irányával összhangban határozza meg a fejlesztés 
paramétereit és határozza meg az új jogszabályi hátteret. 
A tervezet a beépítés mértékében nagyságrendi változást nem okoz. 
 

• Infrastrukturális változás 
A területen csak teljes körű infrastruktúra ellátás esetén lehet építeni, ennek feltételei jelenleg is adottak, a 
tervezett szabályozás alapján készülő komplex közterületrendezési tervek készítése és megvalósítása során az 
infrastruktúra színvonalának további minősági javulása várható. 
 
III. HATÁSELEMZÉS 
 

• Történeti településhálózati következmények 
A tervezett szabályozás alapján a történeti településhálózatot érintő változás nem jön létre. 
 

• Történeti térbeli rendszerek alakulása 
A javasolt szabályozás a terület rendezett fejlődését fogja elősegíteni, biztosítja a beépítéshez szükséges feltételek 
kialakítását, valamint a megfelelő környezeti feltételrendszert, mely a fejlesztések feltétele. A tervezet új közterület 
kialakítására nem tesz javaslatot. 
 

• Természeti, táji hatások 
A terület beépülése során annak összképe igen kis mértékben fog változni, a tervezett övezeteknek megfelelő 
fejlesztések megvalósulásával.  

http://www.terport.hu/ivs/bp9/ivs.pdf
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• A településkép feltárulásának változásai 
A tervezett szabályozás alapján a településképben meghatározó változás nem jön létre, kivétel az a lól a 60-as tömb, 
amelyben az egykori Gizella malom felújításával a telken további beépítésre is nyílik lehetőség. 
 

• Műemléki együttesek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai jelentőségének alakulása a tájban, 
településszerkezetben, épített környezetben, a település életében 
A területen található műemlék épület esetében érdemi átépítési, megújítási szándék jelentkezett. Jelen 
tervdokumentáció részletes értékleltárt tartalmaz a Mester utca 29-31 sz. alatt található ingatlanra vonatkozóan. A 
műemlékekre és azok környezetére a terület fejlesztése során minden esetben kiemelt figyelmet kell fordítani. 
 

• Műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei 
Az állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában a fenntartás és fenntarthatóság egyértelműen a 
tulajdonos feladatköre, míg a magán tulajdonban álló, esetenként nem, közcélú épületek esetében meg kell találni 
azt a támogatási formát és lehetőséget, mellyel a tulajdonos a fenntartásban szerepvállalással érdekeltté tehető. 
 

• Településkarakter változásának hatásai 
A Malmok Rehabilitációs területének esetében az értékek megőrzése kiemelkedően fontos egy olyan folyamat 
részeként, melynek során lehetővé válik, hogy  
- a meglévő épületek funkcionális használata alkalmazkodjon a folyamatosan fejlődő technikai 

lehetőségekhez és azok használhatóságához  
- lehetőség nyíljon a beépítetlen telkek, és a bontások után felszabaduló területek megfelelő magas építészeti 

színvonalú beépítéséhez 
- valamint lehetőséget teremtsen a meglévő épületek bővítéséhez, átépítéséhez 
 

• Környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései 
Az épített örökségnek a környezeti terhelésekből adódó műszaki állapotromlása az elmúlt időszakban megállt, sok 
tekintetben folyamatosan javuló tendenciát mutat, a városrész minőségi megújulásával  
- egyrészről az épületek, mint ingatlanok felértékelődnek, így a mindenkori tulajdonosok részéről egyre 

növekvő igény jelentkezik – esetlegesen rendelkezésre álló támogatási formák igénybevétele mellett – az 
épületek jókarbantartására, felújítására,  

- másrészről a folyamatosan változó, egyre szigorúbb környezeti előírások, a tömegközlekedés és zöldfelületek 
fejlesztése, fejlődése valamint a megújuló technológiák alkalmazásának preferálása nagyban hozzájárul a 
környezeti terhelések hosszabb távon történő csökkenéséhez 

 

• Folyamatok iránya, visszafordíthatósága 
A folyamatok iránya vissza nem fordíthatóan kialakult, a meglévő folyamatokat követi szabályozási terv által 
rögzített előírások alapján. 
 
IV. ÖSSZEFOGLALÁS 
A tervezett beépítés a szabályozási előírások teljes körű betartása esetén a környezetre táji és településképi 
szempontból negatív hatást nem gyakorol, a település összképét, történeti arculatát nem érinti, illetve befolyásolja, 
várhatóan elősegíti a terület további koordinált és igényes fejlődését. 
 
V. NYILATKOZAT 
A tervezett megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, továbbá, továbbá a 
jelen hatástanulmány elkészítésére (mint a hatástanulmány alapjául szolgáló tervfajta készítésére) jogosultsággal 
rendelkezem. A terv készítésében részt vett minden szakági tervező a hatályos jogszabályoknak megfelelő tervezési 
jogosultsággal rendelkezik. 
 
 

 
 

Czebe Judit 
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