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BUDAPEST, IX. FERENCVÁROS, VÁGÓHÍD ÉS KÖRNYÉKE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE

ÖSSZEFOGLALÓ

A vonatkozó hatályos jogszabályok alapján a tervezési terület lehatárolása:
Budapest Főváros IX. kerület, Ferencváros, VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE, Soroksári út – Haller utca –
Nagyvárad tér – Szent László Kórház KSZT határa – Könyves Kálmán körút – M5 felüljáró – Gyáli út –
Ferencvárosi pályaudvar – MÁV Budapest‐Kelebia vasútvonal által határolt terület Kerületi
Szabályozási Tervének a Könyves Kálmán körút – Gubacsi út – Máriássy utca – tervezett magánút –
Vágóhíd utca – Nádasdy utca – Máriássy utca – Mester utca által határolt terület.
A fenti cél megvalósítása érdekében a hatályos FSZKT előírásait nem szükséges módosítani.
A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a tervezési terület:
 a településrendezési tervek kidolgozásához előírt városrendezési vizsgálatok alapján nincs olyan
korlátozás vagy tilalom alatt, illetve a területen vizsgálatok nem tártak fel olyan
településrendezési körülményeket, amelyek a módosításokat követően nem tennék lehetővé
tervezett módosítást
 a Fővárosi Közgyűlés 1125/2005.(V.25.) számú határozatával jóváhagyott Településszerkezeti Terv
(TSZT) módosítása nem szükséges
 közlekedési szempontból a terület feltárt
 a közműrendszer biztosított
 Budapest és vonzáskörzete stratégiai zajtérképe (1211/2007.(VI.28) Főv.Kgy. határozat) alapján a
területet határoló utcák zajkonfliktus által érintettek.

A fenti adottságok, illetve feladatok a településrendezési tervek javaslataiban kezelhetőek.
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BUDAP
PEST, IX. FEREN
NCVÁROS, VÁGÓ
ÓHÍD ÉS KÖRNY
YÉKE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSII TERVE

ELŐKÉSZÍTÉS
Budapesst Főváros IX
X. kerület, Ferencváros Ö
Önkormányzaata a helyi ön
nkormányzattokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvénybeen biztosítottt felhatalm
mazás alapján és az ép
pített környyezet alakítá
ásáról és
997. évi LXX
XVIII. törvényy 6.§ (1) be
ekezdésében meghatároozott jogköré
ében úgy
védelmééről szóló 19
határozo
ott, hogy a Ferencvá
árosi Önkorrmányzat Képviselő‐tes
K
stületének 18/2004.(V.21.) KT.
rendelettével megállaapított Budapest, IX. ker . VÁGÓHÍD UTCA
U
ÉS KÖR
RNYÉKE Sorooksári út – Ha
aller utca
– Nagyváárad tér – Szzent László Kórház KSZT hhatára – Kön
nyves Kálmán
n körút – M55 felüljáró – Gyáli
G
út –
Ferencváárosi pályau
udvar – MÁV
M
Budapeest‐Kelebia vasútvonal által határrolt terület Kerületi
Szabályo
ozási Tervéneek a Könyve
es Kálmán köörút – Gubaccsi út – Máriiássy utca – tervezett magánút
m
–
Vágóhíd utca – Nád
dasdy utca – Máriássy utca – Messter utca álttal határolt területre vo
onatkozó
ményezi.
módosítását kezdem

A TERÜ
ÜLET LEHA
ATÁROLÁSSA

A terüle
let lehatárolása a hatályos KSZT
ZT tervlapján
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A tervezési terület:

a Könyves Kálmán körút – Gubacsi út – Máriássy utca – tervezett magánút –
Vágóhíd utca – Nádasdy utca – Máriássy utca – Mester utca által határolt
terület, ezen belül a változással érintett területek:
1. a Máriássy u. 4‐6. (hrsz.: 38021/11) alatti tömb, illetve
2. a volt Borjúvásárcsarnok területe (hrsz.: 38025/8).

A terv célja, hogy:

előkészítse a kerületi szabályozási terv módosítását, amely azért lenne
célszerű, hogy
1. a Máriássy u. 4‐6. (hrsz.: 38021/11) alatti tömb ne csak egyetlen építési
ütemben, hanem tagolhatóan, ütemezetten is beépíthető legyen, illetve
2. a volt Borjúvásárcsarnok (hrsz.: 38025/8) telkén kialakult beépítés a
Könyves Kálmán utca mentén kiegészíthető legyen.

A TERVEZÉSI TERÜLET

A vizsgált terület és környezete (forrás: Google Earth 2014.02.08.)
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BUDAP
PEST, IX. FEREN
NCVÁROS, VÁGÓ
ÓHÍD ÉS KÖRNY
YÉKE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSII TERVE

TERVEZÉSI ALAP
PTÉRKÉP
A tervezési alaptérkéép az állami földmérési
f
aadatok felhassználásával kidolgozott
k
a laptérkép.

A területt állami földm
mérési alaptérképe

8

BUDAPEST, IX. FERENCVÁROS, VÁGÓHÍD ÉS KÖRNYÉKE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE

A TERV CÉLJAI
A terv céljai az alábbiak:


a terület szabályozási tervének és építési szabályzatának módosítása az önkormányzat döntése
szerint,



az Építési Szabályzat módosításával meghatározni


a terület megfelelő színvonalú kialakításához és távlati fejlesztéséhez szükséges építésjogi
követelmények módosított követelményeit





a környezet fejlesztéséhez szükséges szabályozási feltételeket.

Meg kell határozni a jogszabályban meghatározott alábbi fő szabályozási elemeket:


funkcionális kapcsolatok, rendeltetés,



beépítettség (%),



szintterületi mutató (épület m2/telek m2),



legkisebb zöldfelület aránya (%),



legnagyobb építménymagasság,



építészeti kialakításra vonatkozó előírások,



telekalakítás,



közlekedési lehetőségek és feltételek,



közművesítési lehetőség és feltételek (víziközművek, energiaellátás, távközlés stb.),



környezetfejlesztési követelmények (zöldfelület‐fejlesztés, környezetvédelem).

A fenti célok elérésének követelménye a magasabb szintű terveknek történő megfelelés, illetve a
tervek közötti összhang megteremtése.
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FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

A 73. számú építési tömb morfológiai látványa a Könyves

A tömb látványa a Könyves Kálmán körúti felhajtó és a

Kálmán körút felüljárója magasságából.

Máriássy utca felől. Az épület építésekor igényes kialakításúnak minősült, de a léptéke, beépítési paraméterei mára
inkább a múltat idézi.

Vegyes utcaképi látvány A K. K. körút felől. Elől a NISSAN

A NISSAN és a WING épületek „találkozása”. A WING-épület

márkakereskedés és autószerviz épülete, távolabb a WING

mutatja a területen megengedett beépítési mutatók

székház látható.

maximumát. Az F+4-5 szintes, igényes homlokzati kialakítású
épület a területen példa értékű lehet.

Könyves K. krt. – a parkolóház és a Praktiker épülete.

Máriássy-ház, volt Borjúvásárcsarnok, ma irodaház. Előtere
parkosított, ami miatt jól érvényesül a szép architektúra.

A két építészeti felfogás egymást erősítik.

A területen belüli magánút
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Könyves K. krt. – a parkolóház és a Praktiker épülete.

A Praktiker udvara, átlátással a volt vágóhídi terület új
beépítésére

A Praktiker udvara parkolóhelyekkel és átlátással a volt

A parkolóház udvari homlokzata.

vágóhídi terület új beépítésére.

Iroda ház a Máriássy utca-Mester utca sarokterületén.

A Praktiker épületének Mester utcai homlokzatosítása.

Máriássy utca, a WING látványa.

A NISSAN-épület látványa a Máriássy utca felől.
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Máriássy utca a Mester utca felé

Máriássy utca, háttérben az új lakóterületi beépítés

A vágóhídi terület a Mester utcánál.

A vágóhídi terület a Mester utcánál és az új beépítés.

Máriássy utca, építési terület előkészítése

Terepfeltöltésre váró kavicskupacok, háttérben a régi (védett)
vágóhídi épületek látványával.

Tájkép az iparfejlesztés aranykorának épületeivel

Rendeltetését vesztett pusztuló épületek a Vágóhíd területén
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Kémény-kompozíció

A hajdani Közvágóhíd főbejárata

A változás igérete – az első új lakóépület a vágóhídi területen

Víztorony-iránt – a vágóhídi szimmetrikus beépítés egyik
markáns építészeti eleme a főtengelyben álló víztorony.

Jellemző eklektikus építészeti részletek

Jellemző eklektikus építészeti részletek

Technológiai híd-bővítmény a két központi csarnok között

Bővítmény: állat felhajtó rampa
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Látvány a Mester utca felé. Háttérben az új lakóépület

Látvány a Mester utca felé. Háttérben az új lakóépület

A védett épületegyüttes látványos részlete

A védett épületegyüttes „adminisztratív” háztömbje

Pótlólagos fedett tér bővítés

Az épületegyüttes központi forgalmi területe

A Vágóhíd-terület axisa.

A főbejárat, távolabb a víztorony „építészeti jele”
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A Vágóhíd utcaképe a főbejárat felől

Vágóhíd utcai nézet

A Soroksári út felőli térfal látványa

Vágóhíd utcai nézet, távolabb a Nádasdy utcánál épülő
lakóháztömb.

A Nádasdy utca új szakasza, a Máriássy utca felé

A Mester utcánál megépült új lakóépület

Forrás: Google Earth

Forrás: Google Earth

A minőségi igények egyik példája: bronz szobor a

Öntött vas kerévető oszlop a főbejáratnál.

kapuoszlopon
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VIZSGÁLATOK
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BUDAP
PEST, IX. FEREN
NCVÁROS, VÁGÓ
ÓHÍD ÉS KÖRNY
YÉKE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSII TERVE

TERVI ELŐZMÉN
NYEK, TELE
EPÜLÉSREENDEZÉSI TERVEK
PESTI AGG
GLOMERÁ
ÁCIÓ TERÜ
ÜLETREND
DEZÉSI TER
RVE 2005.//2011.
BUDAP

Budapesti Agglomeráció Területrendezés
T
i terve (BATrT) 2005./2011. Szzerkezeti terv (kivonat)

A területt a Budapestti Agglomeráció Területreendezési Terrvéről szóló 2005.
2
évi LXIV
V. törvény alapján:
44.§ A Budapessti Agglomerá
áció térségi teerületfelhasznáálási kategóriá
ái a következőők:
cc) területi korrlát nélküli térrség:
cca) városias települési
t
térséég,

E térségii területfelhaasználási kategória terüleetén nincs ko
orlátozás.
A BATRTT 11.§ (1) beekezdése alapján „Az Övvezeti Terv a Budapesti Agglomeráció
A
óban érvényyesítendő
sajátos tterületrendeezési szabályok érvényessítésére kijelölt kiemelt térségi
t
övezeeteket M = 1:50 000
méretarányban hatáározza meg.”
B
BATRT 11.§ (2)
( Az Övezetii Tervet a 3. szzámú (térképi)) melléklet tarrtalmazza, am
mely 3/1-22. jelű övezeti
ttervlapokból áll.
á
B
BATRT 12.§ „A
„ térségi öveezetek a követkkezők:…
kk) világörökséég és világörö
ökség-várománnyos terület övezete,
ll) történeti tellepülési terüleet övezete”…

A területten beépítéssre szánt terü
ületek kijelöllhetők.
Térségi SSzerkezeti Te
erv

A területen beépíttésre szánt teerületek kije
elölhetők
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BUDAP
PEST, IX. FEREN
NCVÁROS, VÁGÓ
ÓHÍD ÉS KÖRNY
YÉKE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSII TERVE

BUDAP
PEST TELEEPÜLÉSSZE
ERKEZETI TTERVE 2005.
FUNKCIONÁLIS SZEERKEZET

A területten bármilye
en övezet kijjelölhető a TTSZT módosíítása nélkül.
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BUDAP
PEST, IX. FEREN
NCVÁROS, VÁGÓ
ÓHÍD ÉS KÖRNY
YÉKE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSII TERVE

TERÜLETFELHASZN
NÁLÁS
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BUDAP
PEST, IX. FEREN
NCVÁROS, VÁGÓ
ÓHÍD ÉS KÖRNY
YÉKE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSII TERVE

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉÉSI HÁLÓZA
AT

A területt a Könyves Kálmán körú
út, a Soroksáári út és a Mester
M
utca között
k
fekszikk.
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BUDAP
PEST, IX. FEREN
NCVÁROS, VÁGÓ
ÓHÍD ÉS KÖRNY
YÉKE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSII TERVE

KÖTÖTTTPÁLYÁS KÖ
ÖZFORGALM
MÚ KÖZLEKEEDÉSI ÉS KEERÉKPÁRÚT HÁLÓZAT

A területtet határoló
ó Könyves Ká
álmán körútoon, Soroksárri úton és a Mester
M
utcábban közösségi
közleked
dés (közúti vasút)
v
üzeme
el.

21

BUDAP
PEST, IX. FEREN
NCVÁROS, VÁGÓ
ÓHÍD ÉS KÖRNY
YÉKE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSII TERVE

ÉPÍTETTT KÖRNYEZEET ÉRTÉKEIN
NEK VÉDELM
ME

A Könyvves Kálmán körút
k
„Várossképileg kiem
melten kezelendő, látván
nyérzékeny nnyomvonal””.
A területt „magasépíítmények elh
helyezhetőséége szempon
ntjából véde
ett övezet.
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BUDAP
PEST, IX. FEREN
NCVÁROS, VÁGÓ
ÓHÍD ÉS KÖRNY
YÉKE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSII TERVE

TALAJVÉÉDELMI BEA
AVATKOZÁSS TÉRSÉGEI ÉS KORLÁTO
OZÓ FÖLDT
TANI VISZON
NYOK

n
érinti.
A területtet előírás nem
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BUDAP
PEST, IX. FEREN
NCVÁROS, VÁGÓ
ÓHÍD ÉS KÖRNY
YÉKE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSII TERVE

EMISSZIÓKORLÁTO
OZÁS ÉRTÉKEI

ntendő terhe
elésű belvá rosi környe
ezet”, ahol a Könyves Kálmán körút és a
A terüleet „csökken
Soroksárri út forgalm
mi zajemissziója csökkenttendő.
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BUDAP
PEST, IX. FEREN
NCVÁROS, VÁGÓ
ÓHÍD ÉS KÖRNY
YÉKE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSII TERVE

ZÖLDFEELÜLET‐, VÍZZ‐ ÉS TERMÉ
ÉSZETVÉDELLEM

A területtet előírás nem
n
érinti.
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BUDAP
PEST, IX. FEREN
NCVÁROS, VÁGÓ
ÓHÍD ÉS KÖRNY
YÉKE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSII TERVE

EGYÉB K
KORLÁTOZÁ
ÁSOK

A területtet előírás nem
n
érinti.
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BUDAP
PEST, IX. FEREN
NCVÁROS, VÁGÓ
ÓHÍD ÉS KÖRNY
YÉKE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSII TERVE

ÉPÍTÉSZZETI ÉS TERM
MÉSZETI ÖR
RÖKSÉG VÉD
DETT ÉS VÉD
DELEMRE TERVEZETT FFŐBB ELEMEI

A Könyvves Kálmán körút
k
„Várossképileg kiem
melten kezelendő, látván
nyérzékeny nnyomvonal””.
A terüleetet egyéb előírás nem érinti.
é
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BUDAP
PEST, IX. FEREN
NCVÁROS, VÁGÓ
ÓHÍD ÉS KÖRNY
YÉKE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSII TERVE

A TELEEPÜLÉSSZEERKEZETI TERV
T
LEÍR
RÁSA
A tervezzési területree vonatkozó előzményekk ismertetése során vizsg
gálatra kerü lt a TSZT tarrtalma is,
annak elllenére, hogyy a területen sem az FSZKKT, sem a TSZT módosítása nem szükkséges.

A VÁRO
OS ZÓNAREN
NDSZERE

A belső zóna a kiterrjesztett törtténelmi belvváros térségé
ét foglalja magába.
m
A leggfontosabb feladat e
zónában
n a funkcionáális komplexiitás biztosítáása mellett a lakófunkció megtartása,, valamint a történeti
karakterr megőrzése mellett a szerkezet
s
felllazítása, a park‐
p
és térrrendszer fejllesztése, valamint az
átmenő és a célforgaalom korláto
ozása.

a
konflikttusokkal terrhelt heteroggén térség, amely a törrténeti várossrészeket
Az átmeeneti zóna azon
körülvesszi. A térségb
ben elsősorb
ban vegyes ffunkciójú ipaari, raktározá
ási, közlekeddési, közmű területek
keverednek. A térsség legnagyyobb előnyee a meglévvő, nagy ipa
ari fogyaszttók számára
a kiépült
infrastru
uktúra felszaabaduló kapa
acitása, valaamint a közp
pont közelsé
ége. A beékeelődött iparterületek
funkcióvváltása révén
n a környezetállapot javuulása érhető el, meglévő
ő lakóterületeek környezetében új,
a környeezetet terhelő ipari fejlessztések nem lehetségesek.
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BUDAP
PEST, IX. FEREN
NCVÁROS, VÁGÓ
ÓHÍD ÉS KÖRNY
YÉKE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSII TERVE

A TSZT ZZÓNAREND
DSZERE, A VÁ
ÁROS KÖZT ERÜLETI EN
NDSZERE ÉS A TERVEZÉÉSI TERÜLET
T

A tervezési terület a „Belsső zóna” peremé
én, az „Átmenti zónával” határo
osan helyezkedik el.
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LAKÓTEERÜLETEK

A terüleeten lakóterü
ületet a Településszerkeezeti Terv nem
n
említ. Ugyanakkor
U
a területen jelentős
számú laakóépület, laakás épült fell a TSZT hatáályba lépése óta.
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NCVÁROS, VÁGÓ
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MUNKA
AHELYTERÜLLETEK

t
sználási egysségként említi a Telepü
ülésszerkezetti Terv. Ez a terület‐
A terüleetet vegyes területfelhas
felhasználási egység alkalmas inttézmények, llakások vegyyesen történő
ő elhelyezéséére.
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TÁJRENDEZÉS, TER
RMÉSZETVÉD
DELEM

A területten a Településszerkezetti Terv terméészeti értéket nem említ.
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ZÖLDFEELÜLETEK

A terüleeten a Telep
pülésszerkeze
eti Terv zölddfelületként a Soroksári út menténn a Vágóhíd előterét
említi.
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NCVÁROS, VÁGÓ
ÓHÍD ÉS KÖRNY
YÉKE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSII TERVE

KÖRNYEEZETVÉDELEEM

A Telepü
ülésszerkezetti Terv „hossszútávú emisssziókorlátozzás térsége” egységet em
mlít, a „csökkkentendő
forgalmi zajemisszió”” kategória a Soroksári úútra és a Könyves Kálmán
n körútra vonnatkozik.
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BUDAP
PEST, IX. FEREN
NCVÁROS, VÁGÓ
ÓHÍD ÉS KÖRNY
YÉKE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSII TERVE

KÖZLEK
KEDÉS

A terüleeten a Telep
pülésszerkeze
eti Terv a KKönyves Kálm
mán körúton
n, a Soroksáári úton és a Mester
utcában közösségi kö
özlekedéssell számol („köözúti vasút (vvillamos)”).
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NCVÁROS, VÁGÓ
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VÍZELLÁ
ÁTÁS

A területtre a Települlésszerkezeti Terv megál lapítást nem
m tesz.
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NCVÁROS, VÁGÓ
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CSATOR
RNÁZÁS

A területtre a Települlésszerkezeti Terv megál lapítást nem
m tesz.
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FELSZÍN
NIVÍZ RENDEEZÉS

A területtre a Települlésszerkezeti Terv megál lapítást nem
m tesz.
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BUDAP
PEST, IX. FEREN
NCVÁROS, VÁGÓ
ÓHÍD ÉS KÖRNY
YÉKE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSII TERVE

VILLAMOSENERGIA
A HÁLÓZATO
OK ÖSSZEFÜ
ÜGGÉSE

A területtre a Települlésszerkezeti Terv megál lapítást nem
m tesz.
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GÁZHÁLLÓZATOK ÖSSZEFÜGGÉ
ÉSE

A területtet a Települlésszerkezetii Terv alapjánn gázvezetékk érinti.
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PEST, IX. FEREN
NCVÁROS, VÁGÓ
ÓHÍD ÉS KÖRNY
YÉKE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSII TERVE

TÁVHŐ‐‐ ÉS GŐZELLLÁTÁS ÖSSZZEFÜGGÉSE

A területtre a Településszerkezeti Terv megálllapítást nem
m tesz, a Messter utca meentén távfűtő
ő elosztó‐
vezetékeet említ.
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A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA
A Településszerkezeti Terv leírása az alábbiakban érinti a tervezési területet:
Átmeneti zóna
„A belső zóna és az elővárosi övezet közötti heterogén, közművesítettsége ellenére nagyobb részt
rossz állapotú térségben az elmúlt időszak gazdasági folyamatait tükröző átalakulás kezdődött meg,
amely elsősorban a frekventált főútvonalak mentén jelentkezett.
A kilencvenes évek első felében a korábbi ipari létesítmények privatizációja során néhány nagy
területegységben megmaradt az eredeti funkció, a területek nagyobb részén azonban vegyes
kereskedelmi‐szolgáltató területek alakultak ki, sok ezer kis‐ és középvállalat működtetésében, a
legtöbbször igen bonyolult tulajdonviszonyok, és meglehetősen leromlott állagú épületek,
közterületek mellett.
A kilencvenes évek végén jelentek meg számba vehető, és lassan növekvő mértékben a
rozsdaövezetek megújulására vonatkozó magánfejlesztői törekvések, elsősorban az újjáépített, új
nyilvános közlekedéssel ellátott területeken, például a Váci út és a Hungária körút mentén, illetve a
lágymányosi iparterületen, ahol az infrastruktúraépítést kereskedelmi létesítmények, irodaházak
építése, megújítása követte, “barnamezős” beruházásként, nemegyszer gyökeresen megváltoztatva
az eredeti ipari területfelhasználást. A háttérterületeken az egykori iparterületek kis befektetésekkel
való újrahasznosítása volt jellemző, kereskedelmi, raktározási, vagy termelési céllal, de esetenként
lakásépítési projektek is megvalósultak.
Látványos eredmény hoztak az elmúlt évek fejlesztései a dél‐pesti rozsdaövezetben és az (megújítási
törekvései mellett az) átmeneti zóna budai részein is, ahol a főútvonalak menti térségek átalakulása
markáns eleme volt a főváros városfejlődési folyamatainak, a kihasználatlanul álló, egykori
nagykiterjedésű iparterületek.”
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FŐVÁROSI SZABÁLYOZÁSI KERETTERV (FSZKT)

FSZKT kivonat

Az FSZKT kivonata alapján megállapítható, hogy a terület I keretövezetbe, valamint keretövezetbe
nem sorolt közterületbe tartozik.
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FSZKT védelmek és korlátozások

Az FSZKT rögzíti azokat az előírásokat, melyek érintik a területet. Ezek közül említést érdemelnek a
védettségek és korlátozások, melyek az alábbiak:


városkép szempontjából kiemelt útvonal ....................... Könyves Kálmán körút



városkép szempontjából kiemelt terület



magasépítmény elhelyezésére vonatkozó előírások ....... magasépület nem helyezhető el.
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A területen, illetve közvetlen környezetében védett építmények találhatók.
Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013.(V.10.) Főv. Kgy.
rendelet 1. melléklete alapján Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti örökségének jegyzéke
9. IX. kerület

9.1.16.
9.1.17.
9.1.26.
9.1.41.

A
Máriássy utca 2‐6.
lásd: Soroksári út 58.

B

C

Máriássy utca 5‐7.

38025/2

egykori Borjúvásárcsarnok
1928.

38021/12

egykori Közvágóhíd
Julius Hennicke, 1872.

Soroksári út 58.
= Máriássy utca 2‐6.
= Vágóhíd utca 1‐5.
Vágóhíd utca 1‐5.
lásd: Soroksári út 58.

A terület a Google 3D térképén (2014)
(A kép felső részén, a Vágóhíd utca mentén látható építési területen azóta egy építés alatti épület áll)
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BUDAPESTI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KERETSZABÁLYZAT (BVKSZ)
47/1998.(X.15.) FŐV. KGY. RENDELET
A BUDAPESTI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KERETSZABÁLYZATRÓL (KIVONAT)
FUNKCIÓ, ÉPÍTMÉNYEK
36. § (1) A vegyes területek elsősorban intézmények, közintézmények elhelyezésére szolgálnak,
amelyekben olyan funkciók is elhelyezhetők, amelyek terhelési határértékei nem haladják meg az
intézményi területekre vonatkozó egyéb jogszabályban rögzített előírt határértékeket...
(3) A vegyes területeken:
a) közintézmények épületei,
b) igazgatási épületek,
c) irodaépületek,
d) szálláshely-szolgáltató épületek,
e) szolgáltatás épületei,
f) vendéglátás épületei,
g) egyéb közösségi szórakoztató épületek,
h) sportépítmények,
i) a kutatás-fejlesztés nem üzemi technológiájú építményei,
j) a keretövezetben maximált értékben meghatározottnál nem nagyobb bruttó szintterületű
kiskereskedelmi célú épületek,
k) lakóépületek,
l) parkolóházak,
valamint az a)-l) pontban felsorolt épületeket kiszolgáló és kiegészítő funkciójú épületek
helyezhetők el, amennyiben azok terhelési határértéke nem haladja meg az intézményterületekre
vonatkozó egyéb jogszabályban rögzített előírt határértékeket.
(4) A vegyes területeken önálló
a) ipari épületet,
b) raktárépületet
elhelyezni, meglévő épület használati módját e célra megváltoztatni nem lehet.
(5) Az intézményi területeken a melléképítmények közül:
a) közműbecsatlakozási műtárgy,
b) hulladéktartály-tároló,
c) kerti építmény,
d) kerti víz- és fürdőmedence,
e) napkollektor,
f) kerti épített tűzrakóhely,
g) kerti lugas, továbbá lábon álló kerti tető legfeljebb 20 m2-es vízszintes vetülettel,
h) folyadék- és gáztároló,
i) kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,
j) szabadon álló és legfeljebb 6,00 m magas antennaoszlop, zászlótartó oszlop
helyezhető el.
INFRASTRUKTÚRA ÉS A JÁRMŰVEK ELHELYEZÉSE
37. § (1) A vegyes területeken új épület csak teljesen közművesített és kiépített közúttal rendelkező
építési telken építhető.
(2) 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára járműtároló,
önálló parkolóterület nem helyezhető el.
(3) Új épület elhelyezése esetén a parkolás telken belül:
a) zártsorú beépítési mód szerint elhelyezhető épületek esetében - a parkolóházak kivételével - csak
a terepszint alatt,
b) szabadonálló vagy vegyes beépítési mód szerint elhelyezhető épületek esetében KSZT szerint
oldandó meg.
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TÖMB- ÉS TELEKALAKÍTÁS
38. § (1) Új telektömb kialakításánál a tömb hosszanti oldalának mérete - amennyiben ezt a
terepviszonyok és egyéb városrendezési szempontok nem zárják ki - nem lehet nagyobb 250 m-nél.
(2) A vegyes területeken új telektömböt és azon építési telket, építési területet kialakítani a KSZT
alapján és a keretövezeti, építési övezeti előírásoknak megfelelően szabad.
(3) Kialakult telektömbben, ha az ott meglévő telekállapot indokolttá teszi, a tömbre jellemző
telekterület - és oldalméreteket is figyelembe véve az előírt telekméretektől a KVSZ-ben el lehet
térni.
I INTÉZMÉNYTERÜLETEK
40. § (1) A keretövezet az intézmények, elsősorban közösségi, igazgatási, ellátási és irodai
funkciók elhelyezésére szolgáló része, amelyben olyan építési övezet is meghatározható, ahol a
lakófunkció is megengedett.
(2) A keretövezet területén építési telket, építési területet kialakítani, azokon új építményt
elhelyezni, meglévő épületet bővíteni vagy annak funkcióját megváltoztatni csak KSZT alapján
szabad.
(3) A keretövezet területére vonatkozóan a KVSZ előírhatja, hogy a KSZT alátámasztó
munkarészének sziluettképet vagy tömegvázlatot is tartalmaznia kell.
(4) A KSZT vagy a KVSZ megállapodás alapján előírhatja a földszinti területekre vagy e területek
egy hányadára vonatkozóan, hogy azok közhasználat céljára átadott területek legyenek, időbeli
korlátozással vagy időbeli korlátozás nélkül. Az időben korlátozott használatú területeket a
tulajdonos térhatároló szerkezettel lezárhatja. A közhasználat céljára átadott területekre néző
homlokzatokat úgy is ki lehet alakítani, mintha azok közterülettel határosak lennének. A
megvalósulás érdekében közhasználat céljára átadott területek kialakítása esetén a KVSZ megállapodás alapján - a keretövezetben meghatározott szintterületi mutató értékét 0,5-del
növelheti.
(5) A keretövezetben a 17. § előírásainak figyelembevételével legfeljebb
a) 15 000 m2,
b) 300 m-es körzetben kötöttpályás tömegközlekedési kapcsolat megléte esetén 20 000 m2
kereskedelmi célú bruttó szintterületű épület helyezhető el.
(6) A keretövezetben megengedett épületeken kívül azokat kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú
önálló épület is elhelyezhető, a földszintes járműtároló kivételével.
(7) Új épület elhelyezése esetén a parkolás telken belül, zártsorú beépítési mód szerint
elhelyezhető épületek esetében a terepszint alatt oldandó meg a 6. § előírásainak
figyelembevételével.
(8) A KSZT az építménymagasság értékeit a környező tervezett beépítés alapján határozza meg a
8. § figyelembevételével.
(9) Kialakult állapot esetében a környezet beépítési mértékét is figyelembe vevő szabályozási
paramétereket KSZT-ben kell meghatározni.
(10) A keretövezet általános szabályozási határértékeitől eltérni csak a következők szerint lehet:
a) zártsorú, illetőleg vegyes beépítésű intézményterületen speciális építési övezet
meghatározásával, kizárólag kulturális és kereskedelmi létesítmények céljára megengedhető az
épület minden szintjére vonatkozó 100%-os beépítés, ha közhasználat céljára átadásra kerül a
földszinti terület legalább 20%-a, mely közvetlenül a közterülethez kapcsolódik, de a keretövezet
további általános szabályozási mutatói nem léphetők túl;
b) zártsorú beépítési mód esetén KSZT alapján a beépítés mértéke a földszinten és az első emeleti
szinten elérheti a 100%-ot, ha ezeken a szinteken intézmény, közintézmény vagy járműtároló kerül
kialakításra, de az e feletti emeletek szintenkénti bruttó alapterülete és a telek területének aránya
nem lehet 80%-nál nagyobb, de a keretövezet további általános szabályozási mutatói ebben az
esetben sem léphetők túl;
c) vegyes, illetőleg zártsorú beépítési mód szerint meghatározott építési övezetek esetében a
beépítés mértékét a KSZT határozza meg;
d) sportlétesítmények, piacok, vásárcsarnokok területét önálló építési övezetbe kell sorolni, melyek
esetében a 11. számú táblázatot figyelmen kívül lehet hagyni, a beépítés paramétereit KSZT
határozza meg.
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(11) A keretövezet területén az építési övezeteket - a (9)-(10) bekezdésben és az 1. § (9)-(10)
bekezdésben foglalt eltérésekkel - a 11. számú táblázat keretszabályozási határértékeinek
figyelembevételével kell meghatározni.
11. számú táblázat

a KVSZ-ben az építési övezet képzésénél
az épületre
meghatározható
legkisebb legnagyobb
legnagyobb
legkisebb
legkisebb legnagyobb
megengedett megengedett
megengedett
beépítési szintterületi zöldfelületi
területe
építménymagassága
mértéke
mutatója
mértéke
2
2
2
m
%
m /m
%
m
m
általános határértékek
az építési telekre meghatározható

I

paraméter
típusa
általános
határértékek

-

-

-

3,0

35

-

-

20

-

-

engedményes határértékek
zártsorú
beépítés esetén

-

-

-

4,5

MELLÉKLETEK
2. SZÁMÚ MELLÉKLET A 47/1998. (X. 15.) FŐV. KGY. RENDELETHEZ
Városkép szempontjából kiemelt területek
I. TELEPÜLÉSRÉSZEK
14. VIII. kerület Ügető területe (Kerepesi út)
II. ÚTVONALAK
31. VII., VIII. kerület Rákóczi út-Baross tér
5. SZÁMÚ MELLÉKLET A 47/1998. (X. 15.) FŐV. KGY. RENDELETHEZ
A városkép, a növényzet értéke és az idegenforgalom szempontjából védett közparkok, terek,
kertek, temetők, fasorok
C) TEMETŐK
Budapest területén lévő minden temető
D) FASOROK
77. VIII. Fiumei út, Orczy út
10. SZÁMÚ MELLÉKLET A 47/1998. (X. 15.) FŐV. KGY. RENDELETHEZ
A fővárosnak a településrendezési feladatok megvalósítását biztosító sajátos jogintézmények által
érintett területei (Elővásárlási jog)
Településrendezési célok megvalósításához szükséges területek
A főváros feladatkörébe tartozó infrastruktúra-rendszerek távlati területei
1. A közlekedési területek körébe tartozó KL keretövezetek területei, a már meglévő közúti hálózat
KL-KT célzott területfelhasználási módú területek és a KL-VA, KL-VI, KL-RE területek kivételével
2. A KV keretövezet területei közül a KV-TE, KV-TB, KV-HU és a KV-SZ célzott
területfelhasználási módú területek…
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KERÜLLETI ÉPÍTÉSSI SZABÁLLYZAT

építési
övezet jeele

az építési tellekre meghaatározott

az épület
é

beépítéés legkisebb
b közterülett megengede
ett legnagyobb legkisebbb
módja kialakíthattó
felőli
legnagyob
bb szintterületi zöldfelülleti
terület
beépítéss
mutató
ó
legkisebbb
mértékke
szélességg
mértéke
e

min.

max.

építm
mény‐
maga
assága

I‐IX‐07

Z

3000

‐

50

3,0

35

‐

16,0

I‐IX‐10

Z

3000

‐

50

4,0

35

13,5

22,0

I‐IX‐12

Z

3000

‐

50

3,5

20

‐

16,0

I‐IX‐21

Z

1400

‐

65

4,2

20

18,00

26,5

I‐IX‐22

Z

1600

‐

80

4,5

20

18,00

26,5
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NCVÁROS, VÁGÓ
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YÉKE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSII TERVE

KERÜLLETI SZABÁ
ÁLYOZÁSI TERV

A Kerületi Szabályozási Te
erv kivonata

A szabályyozási terv leehatárolta a telkek épüleetek elhelyezzésére szolgá
áló részeit, azz építési helyyeket is.
A KSZT alapján meegállapítható
ó, hogy a tterület az alábbi
a
öveze
etekbe tartoozik, melyekk övezeti
őit és a részleetes előírásokat a rendeleet rögzíti (lássd: területre vonatkozó éépítési szabá
ályzat).
jellemző
A Szabályozási Terv jellegzetes
j
elhatározásai az alábbiak::


olt Vágóhíd építészeti
é
ren
ndjét, szimm
metrikus szerkesztési elvé
ét megtartva a terület
a vo
tago
olásának logikája is ezt a rendszert kööveti



a teerület kezelhető méretű tömbökre
t
taagolása a közzterületek, magánutak
m
éss közhasználat céljára
átad
dott területeek kombináltt alkalmazásáával jöhet léttre



az íggy tömbökree bontott terrület beépítéését keretes jellegű,
j
a közzépső tengellyre szimmettrikus
szerrvezésű, jelleemzően csilla
apított forgaalmú utcapárr látja el



az éértékes épüleetek sétányo
ok, zöldfelüleetek közötti elhelyezésév
e
vel.



a keeresztirányú tengelyek a kialakult utccahálózatot követik
k
(Nádasdy utca, V
Vaskapu utca).
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A MEGLÉVŐ BEÉPÍTÉS JELLEMZŐI
TULAJDONVIZSGÁLAT
SSZ.

HRSZ.

CÍM

TERÜLET

MŰVELÉSI ÁG

1 38252

1095 Bp., IX. Mester u.

46716

kivett közterület

2 38025/4

1090 Bp., IX. Könyves K. krt.

21600

kivett közterület

3 38024

1097 Bp., IX. Gubacsi út

3371

kivett közterület

4 38022

1095 Bp., IX. Máriássy u.

12233

kivett közterület

5 38020
6 38021/3
7 38021/7

1097 Bp., IX. Vágóhíd u.
1095 Bp., IX. Soroksári út
törölt státuszú
1095 Bp., IX. Mester u. 81.
1097 Bp., IX. Vágóhíd u. 5/B

14136
18914

kivett közterület
kivett közpark

6703

kivett, labor, udvar

8 38021/5
9 38021/9

4539

10 38025/5

1095 Bp., IX. Mester u. 87.
Máriássy u. 5.

11 38025/6

1095 Bp., IX. Máriássy u.

936

12 38025/8

1095 Bp., IX. Máriássy u.

7896

38025/9
38025/9/A
13 38025/9/A/1
38025/9/A/2
38025/9/A/3

1095 Bp., IX. Máriássy u.

6034

1095 Bp., IX. Máriássy u. 5. fszt.
1095 Bp., IX. Máriássy u. 5. fszt.
1095 Bp., IX. Máriássy u. 5. I. e.

1195
1805
997

14 38021/11

1095 Bp., IX. Máriássy u. 4‐6.

14912

15 38021/12

1095 Bp., IX. Soroksári út 58.
1097 Bp., IX. Vágóhíd u. 1‐3.

71934

16 38021/15

1095 Bp., IX. Máriássy u. 8/A

8828

17 38021/16
18 38021/20
19 38021/21
20 38021/24

16633

1095 Bp., IX. Mester u. 85.
1095 Bp., IX. Máriássy u. 8/B
1095 Bp., IX. Mester u. 83/B
1095 Bp., IX. Mester u. 83/C
1097 Bp., IX. Vágóhíd u. 5.
1097 Bp., IX. Nádasdy u. 10.

21 38021/25

1097 Bp., IX. Nádasdy u. 12.

22 38021/19

1095 Bp., IX. Mester utca 83/A

8828
3375
2066
2108
3331
2025

23 38021/22

1097 Bp., IX. Nádasdy utca 14.

2589

24 38021/23

1097 Bp., IX. Vágóhíd utca 5/A

1963
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kivett, iroda,
parkolóház
kivett, saját
használatú út
kivett, irodaház,
raktár, udvar
kivett, telephely
kivett, irodák
kivett, raktár
kivett, irodák
kivett beépítetlen
terület
kivett üzem
kivett beépítetlen
terület
kivett beépítetlen
terület
kivett lakóház, udvar
kivett lakóház, udvar
kivett beépítetlen
terület
kivett beépítetlen
terület
kivett lakóház, udvar
kivett beépítetlen
terület
kivett beépítetlen
terület

TULAJDONOS/KEZELŐ
5) IX. Ferencvárosi ÖK
38528/46724
6) Fővárosi Önkormányzat
8196/46724
1) IX. Ferencvárosi ÖK
9379/21603
2) Fővárosi Önkormányzat
12224/21603
3) IX. Ferencvárosi ÖK 1/1
3) IX. ÖK. 12152/12235
4) Főv. ÖK 83/12235
3) IX. Ferencvárosi ÖK 1/1
3) IX. Ferencvárosi ÖK 1/1
1) Magyar Állam 1/1
6) Vagyonkezelő 1/1 NÉBIH
10) gazdasági társaság
1863/4539
11) gazdasági társaság
2676/4539
6) gazdasági társaság 1/1
6) gazdasági társaság 1/1
6) gazdasági társaság 1/1
3) Társasház 1/1
1) Fiktív épület 1/1
2) pénzintézet 1/1
2) pénzintézet 1/1
2) pénzintézet 1/1
7) gazdasági társaság 1/1
2) gazdasági társaság
3000/71934
3) gazdasági társaság 1/1
3) gazdasági társaság 1/1
2) társasház 1/1
2) társasház 1/1
3) gazdasági társaság 1/1
4) gazdasági társaság 1/1
2) társasház 1/1 társasház
3) gazdasági társaság 1/1
3) gazdasági társaság 1/1

BUDAPEST, IX. FERENCVÁROS, VÁGÓHÍD ÉS KÖRNYÉKE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE

A TULAJDONVISZONYOK TERÜLETI SZERKEZETE

Tulajdonviszonyok (a Nádasdy utca folytatásának közterületi kialakítása folyamatban van)

A terület jellemzően cégtulajdonban, gazdasági társaságok tulajdonában van.
Egy telek a Magyar Állam tulajdona, egy pedig társasházi tulajdonban van.
A közterületek részben a IX. kerületi Önkormányzat, részben a IX. kerületi Önkormányzat és a
fővárosi Önkormányzat vegyes tulajdonában vannak.

52

BUDAPEST, IX. FERENCVÁROS, VÁGÓHÍD ÉS KÖRNYÉKE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE

VÁROSRENDEZÉSI ÖSSZEFÜGGÉSEK
A városszerkezet fejlesztése szempontjából a leglényegesebb alapelvek nem változnak:


a területek átjárhatóságához szükséges feltételek kialakítása, a területek racionalizálása
érdekében (Nádasdy utca közterülete és a területet ütemezhetően tovább tagoló tervezett
közterületek és közhasználat céljára megnyitott területek kialakítása)



a környezethez történő csatlakozás, az integráció biztosítása



a volt vágóhídi tömb történetileg kialakult szimmetrikus szervezésének megtartása



differenciált térszerkezet kialakítása, melyben a megtartott épületek – új funkciókkal – önálló
térszervező szerepet kapnak (bejárat – csarnokok – víztorony ‐ tőzsde tengely)



a beépíthető területek fentiekhez illeszkedő lehatárolása



az ütemezett megvalósítás feltételeinek biztosítása.

VÁROSFEJLESZTÉSI‐ ÉS VÁROSRENDEZÉSI SZEMPONTOK, JAVASLATOK
A tervezett fejlesztések kapcsán számos tényezőt, szempontot és hatást kell egyidejűleg mérlegelni.
1. Tulajdonviszonyok (a területek túlnyomó része magántulajdon, cégtulajdon)
2. Előnyös városszerkezeti adottságok és lehetőségek
2.1

A terület a Könyves Kálmán körúthoz, a Soroksári úthoz és a Mester utcához kapcsolódik.

2.2

A területen bármely, a városszerkezet fejlesztését és a környezet átalakulását támogató,
elősegítő területfelhasználási típus alkalmazható a TSZT alapján.

3. Kedvező fejlesztési környezet
3.1

A terület a Könyves Kálmán körúthoz, Budapest egyik fontos városszerkezeti infrastruktúra
tengelyéhez kapcsolódik.

3.2

A terület közvetlen környezete Budapest kiemelt átalakuló térsége:


a Millenniumi városközpont megvalósult beépítése része a dunamenti fejlesztési zónának,



maga a Dunapart is kiemelt fejlesztési irány



a Duna City és a Duna Passage is fejlesztésre előkészített területek.
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FUNKCIÓVIZSGÁLAT

Funkcióvizsgálat (az építés alatt álló építmények nélkül)

A terület használata jelenleg heterogén, jelentős a be nem épített területek (építésre előkészített)
területek és a kereskedelem és szolgáltatás aránya. Ugyanakkor az építés alatt álló épületek a
lakófunkció jelenlétét erősítik. Ez a folyamat a terület egész napos használatát erősíti.
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ÁLLAG VIZSGÁLAT

Állagvizsgálat (az építés alatt álló építmények nélkül)

Az épületállomány lényegében két részre „szakad”. Az új és a jó állapotú épületállomány mellett a
megfelelő állapotú épületek jellemzőek, de számos régi üzemi épület állapota erősen leromlott,
közöttük néhány helyi védelem alatt álló épületé, épületrészé is.
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SZINTSZÁM VIZSGÁLAT

Szintszám vizsgálat(az építés alatt álló építmények nélkül)

Magassági értelemben a terület jelenlegi beépítése vegyes. A többszintes lakóépület, irodaház,
parkolóház mellett jellemzően 1‐3 szintes épületek állnak a területen, a régebbi beépítés elemeinek
nagyobb emeletmagassága jellegzetes képet ad.

56

BUDAPEST, IX. FERENCVÁROS, VÁGÓHÍD ÉS KÖRNYÉKE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE

BEÉPÍTETTSÉG VIZSGÁLATA

Beépítettség vizsgálata (%)(az építés alatt álló építmények nélkül)

A terület telkeinek beépítettsége jellemzően 40‐60% közötti.
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MORFOLÓGIAI VIZSGÁLAT I. (ÉPÍTMÉNYEK)

Morfológiai vizsgálat I.

A morfológiai vizsgálatok eredménye a nagyobb méretű üzemi csarnokok (vágóhíd épületállománya)
és az azokat övező kisebb tömegű kiegészítő épületek együttesével jellemezhető. Nagyobb
tömegként jelentkezik a PRAKTIKER épületegyüttese a Mester utca – Könyves Kálmán körút sarkán.
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MORFOLÓGIAI VIZSGÁLAT II. (TÉRSTRUKTÚRA)

Morfológiai vizsgálat II.

A terület a Soroksári út, a Könyves Kálmán körút és a Mester utca között kialakult, vegyes
beépítettségű zónájában helyezkedik el. A terület egy részét a már építésre előkészített területek
beépítetlensége jellemzi, ugyanakkor a volt vágóhíd központi csarnokai és az azokat övező
épületállomány az eredeti beépítettséget, tér‐ és tömegstruktúrát őrzi.
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KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLATOK
JELENLEGI ÚTHÁLÓZATI KAPCSOLATOK
A vizsgált terület nagy forgalmú I. és II. rendű főutakkal rendelkezik, amelyek biztosítják a kapcsolatot
a fővárosi és országos közúthálózattal. A területet közvetlenül nem határoló I. rendű főút a Soroksári
út, amely a Duna mentén a főváros észak‐déli kapcsolatát biztosítja a területtel és a Kvassay Jenő út,
amely a Csepel‐sziget irányába biztosít kapcsolatot, a terület déli oldalát határoló Könyves Kálmán
krt. a fővárosi főúthálózat egyik legjelentősebb haránt irányú eleme.
II. rendű főút


a Mester utca, amely a terület keleti oldalát határolja, illetve



a Haller utca, amely közvetlenül nem érinti a vizsgált területet.

A vizsgált terület, gyűjtő és kiszolgáló utjai:
gyűjtő út:


a területet észak felől határoló Vágóhíd utca,



a területen átmenő Máriássy utca,



a területet feltáró, érvényes szabályozással rendelkező de még ki nem épített lakó utca funkciójú
Nádasdy utca folytatása.

A térségben, a magas közúti forgalom miatt, a főutak, gyűjtő utak keresztezése, csatlakozása jelző‐
lámpás szabályozással történik, ezek közül a Mester utca – Máriássy utca, a Mester utca – Könyves
Kálmán krt. és a Könyves Kálmán krt. ‐ Gubacsi úti csomópontok közvetlenül a terület mellett
találhatók.

JELENLEGI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT
A tervezési terület tömegközlekedési hálózatát a BKV autóbusz és a villamos viszonylatok alkotják. A
térség Mester utca menti beépítések tömegközlekedési kiszolgálását a Mester utca (Ferenc krt.) –
Nagy Sándor József utca között üzemelő 51‐es, és a Mester utca (Ferenc krt.) – Ferencváros
vasútállomás között közlekedő 51A villamos viszonylatok biztosítják. A kötött pályás hálózatot a 281‐
es autóbusz viszonylat egészíti ki, amely a terület feltárásában és az M3 metróvonal közvetlen
kapcsolatában vesz részt.
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A tervezési terület tágabb környezetében található a 2‐es, a 24‐es és az 1‐es villamos vonal. Az 1‐es
villamos viszonylat Buda oldali meghosszabbítását 2015‐ben átadták, így közvetlen kapcsolatot
biztosít Kelenfölddel is. A térség további BKV járatai a Soroksári úton és a Weiss Manrféd út – Kvassay
Jenő út útvonalon üzemelő a 23‐as, 23E, 54‐es, 55‐ös, 179 autóbusz viszonylatok, továbbá a H7
jelzésű Csepeli hév illetve a H6 jelzésű Ráckevei hév.
A területtől 500‐1000m rágyaloglási távolságra található a Ferencváros vasútállomás.
Összefoglalva elmondható, hogy a terület jó tömegközlekedési kapcsolatokkal rendelkezik, több
oldalról kiszolgált, a tömegközlekedési viszonylatok megállói a tervezési terület mentén, azt érintve
biztosítják annak kedvező tömegközlekedési ellátottságát.

JELENLEGI FORGALMI REND, ÚTPÁLYÁK
A tervezési területet határoló utak a Könyves Kálmán krt., a Gubacsi út, a Vágóhíd utca és a Mester
utca, melyek biztosítják a terület megközelítését és elhagyását. Jelzőlámpával szabályozott
csomópont a Mester utca ‐ Vágóhíd utca, a Mester utca – Máriássy utca, a Mester utca – Könyves
Kálmán krt. és a Könyves Kálmán krt. – Gubacsi út.
Vágóhíd utca
A kerületet K‐Ny‐i irányban átszelő 2x1 forgalmi sávos gyűjtőút. Burkolatszélessége 12,0 m. Burkolata
közepes állapotú aszfalt, mindkét oldalon a aszfalt járda kiépített. A szegély menti parkolás mindkét
oldalon megengedett. Csomópontjai járműosztályozókkal felbővítettek.
Mester utca
A kerületet É‐D‐i irányban átszelő II. rendű főút, érintett szakasza 2x2 forgalmi sávos, a jelzőlámpával
szabályozott csomópontokban járműosztályozókkal felbővített. Szélső fekvésű villamos pálya, és
mindkét oldalon kiépített járda található, helyenként fasorral, zöldfelülettel az útpálya és a járda
között. Burkolata jó állapotú aszfalt.
Máriássy utca
2x1 forgalmi sávos, a Praktiker áruház és a Lurdy ház építésével egyidejűleg felújított gyűjtő út, jó
állapotú aszfalt burkolattal. Mindkét oldalán zöldsáv fákkal és kiépített járda található parkolást gátló
oszlopsorral. Az útpálya mentén a parkolás részben kijelölt.

61

BUDAPEST, IX. FERENCVÁROS, VÁGÓHÍD ÉS KÖRNYÉKE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE

Nádasdy utca
A tömböt nyugatról határoló Nádasdy utca kiszabályozása megtörtént, kiépítésre még nem került
sor.

PARKOLÁS
A vizsgált területet határoló főutakon a megállás tiltott, kivéve a Máriássy utca déli oldalán, ott
kiépített merőleges parkolók találhatók. A Mester utca keleti oldalán a szélső fekvésű villamos pálya,
a másik oldalán a tiltó táblák miatt tilos a parkolás. A Vágóhíd utca burkolatszélessége – rövid
szakaszok kivételével ‐ lehetővé teszi a szegély menti parkolás biztosítását. A tervezési területen
belüli elhelyezkedő üzemek, raktárak, ipari létesítmények részben elbontásra kerültek.

GYALOGOS ÉS KERÉKPÁROS FORGALOM
A tervezési terület térségében a gyalogos forgalom kiépített járdákon, illetve a jelzőlámpával
szabályozott csomópontokban a gyalogátkelőhelyeken történik.
A térségben a Rákóczi híd hídfőcsomópontjaival együtt megépült a hídon vezetett kerékpárút
levezető ága és a továbbvezetése a Duna parton a Belváros felé. Kiépített, kijelölt kerékpárút
található a Könyves Kálmán körút mentén váltakozó oldalon, amely biztosítja az összeköttetést a
Népligettel, illetve kapcsolódik a Gyáli út vonalában a Belváros irányába. Továbbá a Vágóhíd utcán az
Üllői út és Gyáli út között található kerékpárút.
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Jelenlegi közúti hálózat
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Jelenlegi közösségi közlekedési hálózat
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Jelenlegi kerékpárút hálózat
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Jelenlegi forgalmi rend
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KÖZMŰVIZSGÁLATOK
A Könyves Kálmán körút, Gubacsi út, Vaskapu utca és Gubacsi út között tervezett magánút, Vágóhíd
utca, Nádasdy utca, Máriássy utca, Mester út által határolt terület a IX. kerület régen beépített
részén helyezkedik el. A területen a Vágóhíd létesítményei álltak, ezek nagyrészét lebontották, a
terület legnagyobb része így most beépítetlen. A terület közműellátására a határoló közterületi utak
nyomvonalán a vízellátás, a vízelvezetés, a villamosenergia ellátás, a gázellátás, a távhőellátás és a
távközlés régen megoldott. A vizsgált tömb területe mellett, a terület és a Mester utca között új
lakóépületek találhatók. A tervezési területen, annak területhasznosításához szükséges kiszolgáló
közművezetékei üzemelnek a közterületi utak nyomvonalán.

VÍZELLÁTÁS
A tervezési terület vízellátása az egységes fővárosi hálózati vízellátási rendszer részeként épült ki. A
vízellátó hálózat üzemeltetője a Fővárosi Vízművek Zrt. A Fővárosi Vízművek a Duna partjaira
telepített kútjaiból kitermelt ivóvizet juttatja a hálózatba. A parti szűrésű kútjai északon a budai és a
pesti Duna parton és a Szentendrei szigeten találhatók, délen pedig a Csepel sziget Nagy‐Duna
partján.
Hálózati szempontból a tervezési terület tömbje a Vízművek 20‐as számú, un. Pesti alapzóna ellátási
körzetéhez tartozik. A zóna hálózata a dél‐pesti területeken a fő betáplálást a már említett Csepel
szigeti Vízműtelep gépházai felől kapja, a hálózati víznyomást az ellennyomó tározóként működő
Gellérthegyi tározómedence vízszintje (tfsz:158 mBf) határozza meg. Az egész pesti ellátó hálózat a
vízbázisok felől a betáplálást nagy átmérőjű vezetékeken keresztül kapja. Ilyen, a hálózat
szempontjából fontos tápvezeték a Soroksári út nyomvonalú DN 800‐as vezeték, valamint a Vágóhíd
utcai dn 500‐as ac vezeték. Ezek a vezetékek táplálják be a Ferencváros városrész vízellátó hálózatát.
A nagy átmérőjű vezetékről az elosztó hálózat felé vannak leágazások kiépítve, ami azt jelenti, hogy a
tervezési terület vízellátása alapbázis szempontjából kedvező. Az elosztóhálózat a vizsgált tömböt
határoló utcákban a Vágóhíd utcában és a Mester utcában újonnan átépített DN 200‐as göv, a
Máriássy utcában és a Gubacsi úton DN 300‐as öv anyagú vezeték. A Nádasdy utca és Gubacsi út
között a szomszédos új épület számára megnyitott magánút nyomvonala alatt szintén új dn 200‐as
göv vezeték épült ki, valamint a Könyves Kálmán körúton az áruház előtt egy rövidebb dn 100‐as KPE
vezeték üzemel. A tervezési területet körülvevő vízvezetékeken a jelenlegi ellátáshoz szükséges
tüzivízcsapok elhelyezésre kerültek.
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VÍZELVEZETÉS
A tervezési terület szenny‐ és csapadékvizeinek az elvezetésére egyesített rendszerű csatornahálózat
áll rendelkezésre, amely a főváros csatornahálózati rendszerének része. A csatornahálózat
üzemeltetője a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Az egyesített rendszerű csatornahálózat az összegyűjtött szenny‐ és csapadékvizeket a csepeli
Központi Szennyvíztisztító telepre szállítja, ahol azok megtisztításra kerülnek, a tisztított szennyvizek
befogadója Duna.
A tervezési terület mellett, a Soroksári úton halad a pesti csatornahálózat egyik fő gerinccsatornája, a
4,80/4,50 m méretű fő gerinccsatorna, amely a vizeket a Ferencvárosi szivattyútelepre szállítja. Ebbe
csatlakozik a Vágóhíd utcai 63/95, majd Ø 80‐as méretű csatorna, illetve a Máriássy, majd Mester
utcai nyomvonalú 80/120‐as csatorna.

VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS
A tervezési terület térségének villamosenergia ellátását az ELMŰ Hálózati Kft biztosítja.
A tervezési terület villamosenergia ellátásának bázisa a tervezési terület közelében elhelyezkedő
Népliget és a Csarnok tér 120/10 kV‐os alállomás. Az alállomások 120 kV‐os betáplálását a Kőbánya
és a Albertfalva 120/20 kV‐os alállomás felöl kiépített kétrendszerű szabadvezeték hálózaton
keresztül biztosítják.
Az alállomásról induló 10 kV‐os középfeszültségű kábelhálózat fűzi fel a tervezési területen üzemelő
fogyasztói transzformátor állomásokat. A tervezési területen a Salgótarjáni út mellett a 4751, a
Fiumei úton a pályaudvar épülete előtt a 7075, a 7073 és a 7973 sorszámú, valamint a Könyves Károly
körúton a 8441 sorszámú transzformátor üzemel. Ezek a térség villamosenergia ellátásában központi
szerepet töltenek be.
A Népligeti 120/10 kV‐os alállomásról induló 10 kV‐os középfeszültségű kábelhálózat fűzi fel a
fogyasztói transzformátor állomásokat. A 10 kV‐os földkábelhálózat a tervezési terület tömbje
mellett a Vágóhíd utca, a Mester utca és a Máriássy utca járdái alatt épültek meg. A Mester utca
mentén épült új lakóházban üzemel egy épületben elhelyezett 10/0,4 kVA‐es transzformátor állomás.
A térségben üzemelő hálózatok mindegyike földalatti elhelyezésű. Valamennyi határoló utcában a
megfelelő közvilágítást is kiépítették. A közvilágítást szolgáló lámpatesteket földalatti kábelhálózat
táplálja.
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FÖLDGÁZELLÁTÁS
A tervezési terület földgázellátását a Fővárosi Gázművek Zrt. szolgáltatja. A térségben üzemelő
földgázhálózat, a főváros egységes hálózati rendszeréhez kapcsolódik.
A térség ellátásának bázisa a nagy‐középnyomású gerinchálózat, amelynek táppontja a Salgótarjáni
utca, Gyöngyike utca kereszteződésénél lévő gázátadó állomás, ahonnan induló nagy‐középnyomású
és a középnyomású hálózatok táplálják be a körzet kisnyomású és középnyomású hálózatát. A
tervezési terület körzetét ellátó nagy‐középnyomású vezeték a Salgótarjáni út, Könyves Károly
körút, nyomvonalon épült ki és a halad tovább a Soroksári úton. A vezeték többek között a 4 db
Máriássy úton üzemelő körzeti gáznyomáscsökkentő állomásokat táplálja be.
A tervezési terület menti utcákban a Vágóhíd utcában és a Máriássy utcában is egy‐egy dn 300‐as
nagyközépnyomású vezeték üzemel, míg a tervezési területet határoló Nádasdy utcában dn 80‐as 6
bar‐os nagyközépnyomású vezeték üzemel.

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS
VEZETÉKES ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS
Budapest, benne a IX. kerület, s így a Ferencváros vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar
Telekom Nyrt. biztosítja. A Budapesti szekunderközponthoz tartozó Budapest Orczy tér alközpont a
vezetékes távközlési hálózatának bázisa. A főváros teljes közigazgatási területe 1‐es körzetszámon
csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.
A tervezési terület és térségének vezetékes távközlési szolgáltatója a Magyar Telekom Nyrt. Kiépített
hálózata részben földkábelként, részben alépítménybe fektetve a vizsgált fejlesztési területet
határoló utcák járdáiban halad, biztosítva a jelentkező igények kielégítését.
Vezetékes hírközlési hálózati elemként meg kell még említeni a Vágóhíd utca, Mester utca és
Máriássy utca járdái alatt üzemelő hírközlési szolgáltatók (UPC, Novotron, Pantel, Invitel, GTS,
Trafficin, Vilati) földkábeleit is.

VEZETÉK NÉLKÜLI HÍRKÖZLÉS
A fejlesztési területen belül közcélú vezeték nélküli szolgáltatást nyújtó berendezés nem üzemel. A
vezeték nélküli szolgáltatók (T‐COM, Telenor, Vodafon) a szomszédos területeken üzemelő
létesítményeik segítségével teljes lefedettséggel biztosítják a területen a megfelelő vezeték nélküli
vételi lehetőséget.
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Víziközművek vizsgálata
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Energiaközművek vizsgálata
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Elektronikus hírközlés vizsgálata
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ZÖLDFELÜLETI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLAT
A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA
A tervezési terület IX. kerület, Ferencváros területén van. A térség a város régóta beépített városias
területe, mely a Soroksári út menti egykori ipari zóna része. A természeti adottságainak vizsgálata
csak korlátozottan értelmezhető egy ilyen jellegű területen.

TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK
A terület a Pesti‐hordalékkúp síkság kistáj területén helyezkedik el. A kistájra a hordalékkúp teraszok
alkotta síksági terület jellemző, ahol a felszín alatt vastag, laza, homokos, kavicsos üledék található. A
terület minimálisan lejt a Mester utca felől a Soroksári út, a Duna felé. A térségre mérsékelten meleg,
száraz éghajlat jellemző. Az évi középhőmérséklet 10,0–10,2 °C, a nyári félév középhőmérséklete
17,0–17,2 °C. Az évi fagymentes napok száma: 188‐198 nap között. Az évi csapadékösszeg 550–580
mm körül alakul. Évente 30–33 hótakarós nap várható, a hótakaró átlagos maximális vastagsága 20
cm körüli. Leggyakoribb szélirány az ÉNy‐i, átlagos szélsebesség 2,5–3,0 m/s közötti.
A kistájra jellemző a vízhiányos állapot a száraz éghajlat miatt. A talajvíz mélysége változó, a Duna
közelsége által befolyásolt, nyugalmi szintje a felszín alatt 4‐6 m‐nél található. A talajvíz kémiai
jellegében a kalcium‐magnézium‐hidrogénkarbonátos típus az uralkodó. A talajok szempontjából a
Duna homokhordalékán képződött humuszos homoktalajok a jellemzőek, de ezek a terület
beépítettsége miatt bolygatottak, az antropogén eredetű feltöltések mindenfelé előfordulnak.

TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET
Tájtörténeti vizsgálat
A tervezési terület a IX. kerület, Ferencváros, a főváros belső zónájában elhelyezkedő terület.
Környezetterhelhetőségi szempontból a terület „intenzív, a területhasználati konfliktusok
feloldására irányuló fejlesztés” területén helyezkedik el.
A tervezési terület a Soroksári út menti egykor fontos ipari zónához tartozó területe. Az ipari,
használatot a területtől északra még meglévő malmok, a területen egykor volt marhavágóhíd,
borjúvágóhíd jól jelzik. A Soroksári út túloldalán jelentős teherpályaudvar volt egykor. Mára e
funkciók megszűntek, helyettük jellemzően kereskedelmi, raktározási, irodai és újabban lakó funkciók
telepednek meg folyamatosan a megszűnt ipari, üzemi funkciók helyén.
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A tervezési tömb nagyobb része az egykori közvágóhíd területe, ahol a levágásra ideszállított
állatokat egy ideig istállózták. A vágóhídnak mára csak a műemléki és műemlék jellegű épületrészei
maradtak meg, jelenleg, mint kereskedelmi raktárak, üzemelnek. Az egykori istállókat mára
elbontották és helyük ma részben üresen áll, részben a közel 10 éve jóváhagyott rendezési terveknek
megfelelően megkezdődött a terület döntően lakó, az épületek földszinti részein kereskedelmi és
szolgáltató funkciókat tartalmazó épületek beépítésével. A Könyves Kálmán körút melletti részen már
régebben Praktiker barkácsáruház, Nissan és Hyundai autókereskedések és szervizek, valamint a
borjúvásárcsarnok helyén irodák létesültek. is. A Vágóhíd és a Soroksári út közötti nagy kiterjedésű
fásított terület megmaradt zöldfelületként és várhatóan hosszú távon is közpark marad az értékes
faállományával.
Tájhasználat értékelése
A területen tájhasználati szempontból kedvező átalakulás figyelhető meg. A település központi
részéről kiszorult ipari terület helyén kereskedelmi szolgáltató irodai valamint lakó funkciók
települnek, ami az iparterület rekultivációjaként is felfogható. A környezeti terhelés a belső
városrészben az átalakulás hatására csökken. A jelenlegi, illetve az ipari használat alatti minimális
zöldfelületi mértékek növekednek, ezzel javulnak a környék mikroklimatikus jellemzői.

VÉDETT, VÉDENDŐ TÁJI‐, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TERÜLETEK
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
A terület sem városképi, sem tájképi szempontból nem minősül kiemelten kezelendő területnek. A
terület fő értékeit a meglévő a vizsgálati térképeken értékesnek, vagy fővárosi védettnek jelölt fák
adják. Az értékes és a területen megőrzendő fák döntően a közterületeken találhatók.
Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület,
érték, emlék
A területen országos vagy nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett
terület, érték nem található.
A 47/1998. (X.15.) Föv. Kgy. rendelet a Budapesti városrendezési és építési keretszabályzatról 5.
számú melléklete alapján a városkép, a növényzet értéke és az idegenforgalom szempontjából
védett fasor a Könyves Kálmán körút és a Mester utca fái.
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Könyves Kálmán
körút

Hely és latin név
Corylus colurna
Fraxinus excelsior
Gleditsia triacanthos
Koelreuteria paniculata
Robinia pseudoacacia
Sophora japonica

jó állapotú
1
3
20
3
2
19
Összesen:

Mester utca

Acer platanoides
Celtis occidentalis
Fraxinus excelsior
Platanus acerifolia
Robinia pseudoacacia
Tilia platyphillos
Összesen:

48
2
15
8
5
5
1
36

kiszáradt
0
0
0
0

Összesen:
1
3
20
10
2
19

0
0

48
2
15
8
5
5
1
36

0
0

1. táblázat: A Könyves Kálmán körút és a Mester utca védett faállományainak fafaj-összetétele

Mindkét utcában folyamatos a fasorok felújítása, gondozása. A kiszáradó egyedeket rendszeresen
pótolják és a lehetőségekhez képest, igyekeznek egység arculatú fasorokat kialakítani, de így is
mindkét utca érintett szakasz fafaj‐összetétel szempontjából vegyes képet mutat. A tervezési tömböt
határoló részen a Mester utcában jelentős számú fa telepítésére van lehetőség a meglévő
zöldsávban.
Ökológiai hálózat
A területet az országos ökológiai hálózat elemei nem érintik.

TÁJHASZNÁLATI KONFLIKTUSOK ÉS PROBLÉMÁK ÉRTÉKELÉSE
A területen belül több tájhasználati konfliktus azonosítható, de a tervek szerinti átalakulás ezek
többségének megszűnését jelenti. A Vágóhíd területének egy jelentős része jelenleg gyomos gazos
terület, ahol nemsokára megkezdődnek a tervezett építkezések. Az új épületek környezetében
rendezett, gondozott zöldfelületek alakulnak majd ki.
A Vágóhíd területén jelenleg elsősorban nagykereskedelmi raktározási tevékenység folyik, illetve a
terület középső részén kamionparkoló működik. Ezek átmeneti funkciók és az új beépítések a terület
rendezése során átalakulásuk, megszűnésük várható.
A tömböket határoló utak jelentős gépjármű forgalmat bonyolítanak. A forgalmak várhatóan nem
fognak csökkenni ennek megfelelően az új épületeknek a forgalmas utak felé néző homlokzatainál a
földszinti részeken nem javasolt lakó funkció, vagy azzal azonos védelmet igénylő funkció tervezése.
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ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA
A TELEPÜLÉSI ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ELEMEI
A területen az alábbi zöldfelületi rendszer elemek találhatók meg: telken belüli zöldfelületek valamint
közterületi zöld sávok és fasorok.
Szerkezeti‐, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó
elemek
A tervezési terület mellett található Z‐KK fásított köztér övezeti parkterületek. Az egyik a Vágóhíd és a
soroksári út közötti a másik a Máriássy utca ‐ Gubacsi út ‐ Könyves Kálmán körút által határolt terület.
Ezen területek jelentős 70‐75%‐os zöldfelületi aránnyal rendelkeznek.
A tervezési tömb zöldfelületi szempontból legértékesebb részei az alábbiak:


NÉBIH irodaház és kertje



Máriássy ház és környező zöldfelületek



Mester utca közterületi zöldsávja



Máriássy utca közterületi zöldsávja



Praktiker áruház zöldfelületei

A NÉBIH irodaház a Mester utca és a Vágóhíd utca sarkán található. A telek jelentős kb 55%‐os
zöldfelülettel rendelkezik. A zöldfelület intenzív fenntartású és kertben vannak ugyan kiszáradt fák,
de jelentős és értékes a rajta lévő faállomány.
A Máriássy‐ház a volt borjúvásárcsarnok épülete, melynek környezetét gyönyörűen rendezték, igen
intenzíven és gazdagon fásított zöldfelületet alakítottak ki körülötte. A telek zöldfelületi aránya 35%
körüli. Kiemelendő a Praktiker áruház felé eső parkolóház mellett található jegenyenyár fasor, mely
takarja a parkolóházat, és mintegy zöld homlokzatot képez mellette. A fasor közepes korú, még 30‐35
évig biztosan a terület értéke maradhat.
A Mester utca széles zöldsávokkal rendelkezik a tervezési területek melletti részeken a Máriássy utca
és Könyves Kálmán körút közötti rész igazán gazdag, gondozott cserjefelületekkel kialakított, ami
gondozott, rendezett igényes képet mutat az ott telepített fasorral együtt.
Praktiker áruház zöldfelületei részben a Mester utca felé, részben a belső részen lévő parkolóban
találhatók. Mindkét helyszínen intenzív a fenntartás, változatos cserjetelepítés található. Rendszeres
a növényhiányok pótlása.
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Megemlítendők a közterületi fasorok is. Gazdag és védett a Könyves Kálmán körút és a Mester utca
fasora. Ezen kívül jelentős a Máriássy utca fasora is, mely az utca mindkét oldalát gazdagon díszíti. A
Gubacsi út csak egy rövid szakaszon jelenik meg, de ott is szép fák találhatók. Leginkább
fasorhiányosnak a Vágóhíd utca tekinthető. Itt a tervezési terület felőli oldalon szinte egyáltalán nincs
fa, pedig a telepítésre alkalmas széles zöldsáv nagy hosszon rendelkezésre áll.
Védett (db)

Értékes (db)

Könyves Kálmán körút

48

Mester utca

36

Máriássy utca

Átlagos értékű
(db)

Kiszáradt/
kivágandó (db)

Faszám (db)
48
36

11

Vágóhíd utca

55

1

5

Gubacsi út

5

6
84

11

66

67
6

1

162

2. táblázat: A faállomány értékelése utcánként

A terület zöldfelületi ellátottságát a tervezési tömb zöldfelületi mutatói alapján vizsgáljuk.
A tervezési tömb intézményi keretövezetbe sorolt. Azon belül a KVSZ több övezetet különböztet meg,
melyek az alábbiak, és azokban minimális zöldfelület mértéke a következő:


I‐IX‐05 – 35%,



I‐IX‐07 – 35%,



I‐IX‐10 – 35%,



I‐IX‐12 – 20%,



I‐IX‐21 – 20%,



I‐IX‐22 – 20%,

A zöldfelületi ellátottság a telkek esetében általában teljesül. Két terület van, ahol attól jelentősebb
eltérés mutatható ki. Egyik a NÉBIH irodaháza és telke a Mester utca Vágóhíd utca sarkán, ahol a
zöldfelület nagysága közel 50% körüli, azaz az előírást jelentősen meghaladó. A Vágóhídmaradék
területén viszont nagyon alacsony, ott 5‐8% körüli, azaz az övezeti előírástól jelentősen elmaradó
mértékű.
A zöldfelületek kialakításának és fenntartásának színvonala a használt területek esetében megfelelő,
átlagos vagy intenzívnek mondható. A kereskedelmi létesítmények és irodaépületek környezetében
kifejezetten intenzívnek mondható. A várhatóan átépülő volt Vágóhíd területein viszont jellemzően
még alacsony színvonalúak a zöldfelületek. Többségük alapvetően gyomvegetációval borított, melyen
legfeljebb a minimális parlagfű mentestés érdekében szükséges kaszálást végzik el.
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Közterületi fa

fafaj
védett

értékes

átlagos

Építési telken belüli fa
kiszáradt

védett

értékes

Acer negundo
Acer platanoides

2

9

Ailanthus altissima

Celtis occidentalis

27

13

51

2

10

12

3

3

3

90

1

1

1
15

58

1
13

1

1

1

cseresznye

2

Cupressus sempervirens
Fraxinus excelsior

11

1

10

Gleditsia triacanthos

20

27

1

2

1

1

29

53

1

1

3

3

Morus alba

2

2

Picea abies

2

Pinus nigra

2

1

Pinusstrobus

3

1
1

4

5

5

Populus alba

2

Populus nigra 'Italica'

1

2

36

Populus simonii

2

Prunus cerasifera

37
4

2

1

Quercus robur

1
7

Robinia pseudoacacia

7

Sophora japonica

19

18

1

7
6

1

32

1

1
84

21
23

99

8
1

1

Quercus robur ’Fastigiata’

Tilia platyphyllos

2

48

kajszi

Platanus acerifolia

2

2

Elaeagnus angustifilia

Koelreuteria paniculata

Összesen
7

Chamaecyparis lawsoniana
Corylus colurna

kiszáradt

7

Betula pendula
Catalpa bignonioides

átlagos

73

1

0

55

109

24
2

423

3. táblázat: A területen felmért fafajok és értékelésük

A tervezési területen 423 db fa egyedi felmérését végeztük el. A felmért faállomány 60,75%‐a
közterületeken, 39,25% a tömbbelsőkben található. A leggyakrabban előforduló fafajok az alábbiak:
nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), magas kőris (Fraxinus excelsior), korai juhar (Acer platanoides),
lepényfa (Gleditsia triacanthos), jegenye nyár (Populus nigra ’Italica’), fehér akác (Robinia
peudoacacia), nagylevelű hárs (Tilia platyphillos) és japán akác (Sophora japonica). A felmért fafajok
megoszlását a 3. táblázat tartalmazza közterületek és magánterületek bontásban.
A fák vegyes korösszetételűek. A legidősebbek a Vágóhíd területén és az Soroksári út menti parkban
lévő fák, melyek 60‐70 évesek. A fák többsége Könyves Kálmán körút kialakítása idejében, azaz
nagyjából 20 éve telepített faegyedek alkotják.
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Az ennél fiatalabb fák jobbára a kiszáradt fák pótlásaként telepített egyedek jelentik. A nagy
útépítésekkel párhuzamosan valósultak meg a közterületi fasor kialakítások is, így ezek a nagyjából 20
éves telepítések mutatnak leginkább egységes fasori képet a térségben.
A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái
A zöldfelületi rendszer a térségben alapvetően a közterületi zöld sávokra és fasorokra alapozott. Ezek
rendszeres gondozása jellemzően megoldott, jelentősebb hiányok a Vágóhíd utcában mutatkoznak
illetve kisebb mértékben a Mester utcában.
A elsősorban a nagyobb területű telkek esetében igen jelentős zöldfelületi hiány van jelenleg, ami
várhatóan az átépítések során kompenzálásra kerül.
A közterületi fák erős környezeti terhelésnek vannak kitéve szinte minden utcában, így azok
fokozottabb gondozást igénylenek.
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A zöldfelületek vizsgálata
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KÖRNYEZETVÉDELEM (ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS)
TALAJ
A tervezési terület a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából
érzékeny területeken levő települések besorolásáról rendelet alapján felszín alatti víz szempontjából
érzékeny, kategóriába sorolt. A közepes szigorúságú környezetvédelmi besorolás oka, hogy a terület
relatíve távol esik a főváros jelentősebb vízbázisaitól, ugyanakkor a Duna közelében található.
A területen korábban vágóhíd működött. Ennek szennyezéseivel kevéssé kell számolni, mivel a
tevékenység már évtizedek óta megszűnt. Az ideiglenes használatot jelentő járműtároló felületeknél
(nagyfelületű parkolóknál) a járművekből kicsepegett olaj miatt lokális olajszennyezés előfordulhat. A
többi területen ipari, vagy más eredetű környezetszennyezés, talaj‐, talajvíz‐szennyezés számunkra
nem ismert. Talajszennyezés szempontjából a már említett területrészt vizsgálni kell.
A terület egyébként a Duna egykori árterülete, talajviszonyait vegyes, homokos, kavicsos, agyagos
talajrétegek jellemzik.

FELSZÍNI ÉS A FELSZÍN ALATTI VIZEK
A terület légszennyezettségi besorolása a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet alapján a következő:
légszennyezettségi agglomeráció, 1. Budapest és környéke, ahol a légszennyezettségi zónabesorolás
a következő: Kéndioxid ‐ E, Nitrogéndioxid ‐ B, Szénmonoxid ‐ D, PM10 ‐ B, Benzol ‐ E, Talajközeli
ózon ‐ O‐I, PM10 Arzén (As) ‐ F, PM10 Kadmium (Cd) ‐ F, PM10 Nikkel (Ni) ‐ F, PM10 Ólom (Pb) ‐ F,
PM10 benz(a)pirén (BaP) ‐ B.
A terület városklimatológiai szempontból átlagos helyzetűnek ítélhető. A város fő átszellőzési sávjai
nem érintik, bár a Duna átszellőzési sávja mellett helyezkedik el, ami a főváros tekintetében az egyik
legjelentősebb hatású. A környék intenzív, városias beépítettsége, valamint a szomszédos jelentős
forgalmú utak (Soroksári út, Könyves Kálmán körút, Mester utc) környezeti terhelése a terület
levegőminőségét erőteljesen befolyásolja.
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A légszennyezettségi határértékeket a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szabályozza.
Határérték [μg/m3]

Légszennyező anyag
Órás

24 órás

Éves

Veszélyességi
fokozat

Kén‐dioxid (SO2)

250

125

50

III.

Nitrogén‐dioxid* (NO2)

100

85

40

II.

Ózon (O3)

120

Szén‐monoxid (CO)

10 000

I.

5 000

3 000

II.

0,3

I.

50

40

III.

100

50

III.

10

5

I.

Ólom (Pb)
Szálló por (PM10)
Szálló por (TSPM: összes lebegő portartalom)

200

Benzol
4. táblázat: Jelentősebb légszennyező anyagok határértékei

1

A terület közelében folyamatos immisszió mérő állomás nincs. A legközelebbi, a területtel
elhelyezkedésben és terhelés szempontjából hasonló helyzetűnek tekinthető mérőállomás a
Kosztolányi Dezső téren üzemel (BP6 jelű állomás). A mérőállomás, a nagytávolság ellenére nagyon
hasonló járműforgalmakkal jellemezhető a mérőpont környezete és a környező beépítések is
hasonlók, így reprezentatívnak tekinthetők az ott mért értékek a vizsgálati terület esetében is. Az
alábbi táblázatba a mérőpont legfrissebb adatait és a vonatkozó határértékeket vetjük össze:
Légszennyező anyag

Határérték

BP 6 Kosztolányi tér
állomás 2015.02.17.
14 órai értékei

Minősítés

Szennyezőanyag
veszélyességi
fokozata

Nincs adat

‐

III.

kiváló

II.

15,8 μg/ m3

kiváló

II.

Nincs adat

‐

II.

12 μg/ m3

kiváló

III.

kiváló

I.

3

Kén‐dioxid (SO2)
Nitrogén‐dioxid* (NO2)
Nitrogén‐oxidok (NOx) (mint
nitrogén dioxid (NO2))
Szén‐monoxid (CO)
Szálló por (PM10)
Ózon (O3)

250 μg/m
(óra átlagérték)
100 μg/m3
(óra átlagérték)
200 μg/m3
(óra átlagérték)
10 000 μg/m3
(óra átlagérték)
3
50 μg/m
(24 órás átlagérték)
120 μg/m3
(Napi 8 órás mozgó
átlagkoncentráció maximuma)

9,6 μg/m

3

23,6 μg/ m

3

5. táblázat: Jelentősebb légszennyező anyagok határértékei és a Kosztolányi téri mérőállomás értékei

A Kosztolányi téri automata immissziómérő állomás adatai alapján a már feldolgozásra került 2005‐
2013 években a levegő minősége összességében minimálisan javuló tendenciát mutatott, de még így
is szennyezettnek (4) minősíthető, amivel a főváros egyik legkedvezőtlenebb pontjának tekinthető. A
kis javulást mutató trendben, 2011 óta romlás tapasztalható.

1

4/2011.(I. 14.)VM rendelet szerint
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A táblázatból kiolvasható, hogy a Nitrogén‐dioxid (NO2), Nitrogén‐oxidok (NOx), és a PM10 (szálló
por) tekintetében vannak a területen komolyabb problémák. Nitrogén‐dioxid (NO2) és Nitrogén‐
oxidok (NOx) koncentrációi a szennyezett (4) minősítése stabil. A szálló por tekintetében jelentősebb
a javulás, majd ismét romlás figyelhető meg, szennyezett (4) minősítésről javult jó (2) minősítésre,
majd romlott megfelelő (3) minősítésre. Kén‐dioxid (SO2) és a Szén‐monoxid (CO) koncentrációk
mindig a legjobb kiváló minősítésűek. A Ózon koncentrációk értékei szinte mindig jó (2) minősítésű.
Év /
szennyezőanyag
Kén‐dioxid (SO2)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Kiváló
(1)

Kiváló
(1)

Kiváló
(1)

Kiváló
(1)

Kiváló
(1)

Kiváló
(1)

Kiváló
(1)

Kiváló
(1)

Kiváló
(1)

Nitrogén‐dioxid
Szennyezett Szennyezett Szennyezett Szennyezett Szennyezett Szennyezett Szennyezett Szennyezett Szennyezett
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(NO2)
Nitrogén‐oxidok
Erősen
Szennyezett Szennyezett Szennyezett Szennyezett Szennyezett Szennyezett Szennyezett Szennyezett
(NOx) (mint nitrogén szennyezett
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)
Megfelelő Szennyezett Megfelelő
Szálló por (PM10)
(3)
(4)
(3)
Kiváló
Kiváló
Kiváló
Szén‐monoxid (CO)
(1)
(1)
(1)
dioxid (NO2))

Benzol
Ózon (O3)
Összesített
értékelés

‐
Jó (2)

‐
Jó (2)

‐
Jó (2)

Megfelelő
(3)
Kiváló
(1)

Jó (2)

Jó (2)

Jó (2)

Jó (2)

Kiváló
(1)

Kiváló
(1)

Kiváló
(1)

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Jó (2)

Kiváló
(1)

Kiváló
(1)

Jó (2)

Jó (2)

Jó (2)

Megfelelő
(3)
Kiváló
(1)

Erősen
Szennyezett Szennyezett Szennyezett Szennyezett Szennyezett Szennyezett Szennyezett Szennyezett
szennyezett
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(5)

6. táblázat: Egyes légszennyező komponensek minősítése 2005-2013.

A területen belül ipari tevékenység nincs. Légszennyező forrásként a járműjavító tekinthető, de
ennek kibocsátása a környező utak forgalmából eredő terheléshez képest elenyésző mértékű.
A területet határoló utak közül számottevő forgalom hatására jelentősebb levegőszennyezéssel kell
számolni a Könyves Kálmán körút, Soroksári út és Mester utcák esetében.

ZAJ‐ ÉS REZGÉSTERHELÉS
A közlekedési eredetű zaj és rezgésterheléssel a területet határoló utcánál számolni kell. A területi
határértékek megállapítását a 27/2008. (XII. 3.) KvVM‐EüM együttes rendelet 3. számú melléklete
alapján végeztük el. Ezek szerint a „Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület”‐en,
valamint „belterületi elsőrendű főutaktól és belterületi másodrendű főutaktól, az autóbusz‐
pályaudvartól, a vasúti fővonaltól és pályaudvarától, a repülőtértől, illetve a nem nyilvános fel és
leszállóhelytől*** származó zajra” a nappali zajterhelési határérték 65 dB, míg az éjszakai 55 dB
(Soroksári út, Könyves Kálmán körút). A „Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület”‐en, a
„települési önkormányzat tulajdonában lévő gyűjtőutaktól és külterületi közutaktól, a vasúti
mellékvonaltól és pályaudvarától, a repülőtértől, illetve a nem nyilvános fel‐ és leszállóhelyektől**
származó zajra” nappal 65 éjjel 55 dB (Máriássy utca, Vágóhíd utca).
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Budapest Stratégiai zajtérképe alapján a közúti közlekedési eredetű zajterheléssel kapcsolatban az
alábbiak állapíthatók meg:


A Soroksári út és a Könyves Kálmán körút mentén a zajterhelés nappal 75‐80 dB közötti, így a
határértéket 10 dB‐nél nagyobb mértékben meghaladó zajterhelés van. Éjszakai zajterhelés 65‐
70 dB közötti, így éjjel is 10 dB‐t meghaladja a zajhatárérték túllépést mértéke.



A Mester utca, Máriássy utca és a Vágóhíd utca mentén a zajterhelés nappal 70 dB körüli, míg
éjjel 60‐65 dB közötti zajterheléssel lehet számolni. Ez azt jelenti, hogy a nappali zajhatárérték
túllépés 5 dB körüli, míg éjjel ezt valamivel meghaladó mértékű.

Közúti közlekedési eredetű zajterhelés nappal /éjjel (Bp. Stratégiai Zajtérkép)

A KÖZLEKEDÉS Kft‐től kapott jelenlegi forgalmi adatok és a vonatkozó 25/2004.(XII.20.) KvVM
rendelet előírás szerint számítottuk a tervezési területen lévő utcák járműforgalmából eredő
zajterhelését.
A jelenlegi forgalom mellett számított zajterhelés az alábbiak szerint alakul:
Utca
Soroksári út

Vágóhíd utca

Mester utca

Máriássy utca

Könyves Kálmán körút

Időszak

Zajterhelés

Határérték

Nappal

76,15(dB)

65(dB)

Éjszaka

68,55(dB)

55(dB)

Nappal

69,91(dB)

65(dB)

Éjszaka

62,31(dB)

55(dB)

Nappal

73,49(dB)

65(dB)

Éjszaka

64,81(dB)

55(dB)

Nappal

67,76(dB)

65(dB)

Éjszaka

60,17(dB)

55(dB)

Nappal

75,68(dB)

65(dB)

Éjszaka

68,09(dB)

55(dB)

7. táblázat: Jelenlegi közlekedési eredetű zajterhelés és határértékei
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A számíttásokból láth
ható, hogy vizsgált
v
utcákkban a közle
ekedésből származó zajteerhelés mind
d nappal,
mind éjsszaka határéérték feletti (a zajterheelési értékekk az épülete
ek homlokzaati síkjára vonatkozó
zajterhelési értékek)). A számíto
ott értékek eesetében kissebb eltérés tapasztalhaató a Vágóhííd utcára
elés kisebb, mint
m ami a SStratégiai Zajtérképen
vonatkozóan, ahol a forgalom alapján számíttott zajterhe
ott zajterhelése viszont vvalamivel me
eghaladja
szerepel. A Máriássyy utca valamint a Mester utca számíto
ntetettet. Ezzek az eltérrések az idő
őközben bekkövetkezett forgalmi
a Stratéégiai Zajtérkképen feltün
átrendezződésekből eredő
e
kisebb
b különbségeek.
A tervezzési területeen belül lako
ott, vagy lakkást is magában foglaló
ó épület, illeetve más za
ajvédelmi
szempon
ntból védendő épület a tervezési teerületen kelül a Vágóhídutca és a M
Mester utca
a mentén
található
ó. Szerencsés, hogy a lakkó funkciót iss tartalmazó
ó épületek fö
öldszinti részzein szinte mindenhol
m
keresked
delmi és szo
olgáltató funkciók vannakk, így a lakó
ó funkciók za
aj szempontjjából kevésb
bé terhelt
emeleti szinteken heelyezkednek el. Ezen utc ák esetében
n kb. a 2. szin
nt magasságáában már te
eljesülnek
a kültéri zajterhelési értékek.
ól a terület kközelében halad egy fon
ntos vasúti vvonal a Rákóczi‐hídon
Vasúti zajterhelés szzempontjábó
nyves Kálmán
n körút men
ntén. A vasútt zajhatása a térségben számottevő,, mivel a vassúti pálya
és a Kön
magas vezetéssel egy 5‐7 m maggas töltésen hhalad. A tervvezési területt DNy‐i részéét közvetlenü
ül érinti a
mi a Vágóhíd
d Soroksári és Márássyy út felé néző homlokzaatainál 70 dB
d körüli
vasút zaajhatása, am
zajterhelést okoz nappal és ezen
n a részen azz éjszakai zajterhelés is 65
6 dB körül aalakul, azaz nagyjából
n
10 dB‐veel haladja meeg a területi határértékett.

Vasúti közllekedési eredetű
ű zajterhelés na
appal / éjjel (Bp . Stratégiai Zajttérkép)
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Üzemi zajjal rendelkező állandó létesítmény a területen a Nissan és Hyundai szalonokhoz tartozó
szerviz jelenti. A szerviz zajhatása az épületen kívül már nem érzékelhető. Budapest Stratégiai
Zajtérképe készítése során a térségben figyelembe veendő jelentősebb üzemi zajforrás az Üllői út és
Könyves Kálmán körút sarkán lévő pénzverő telephelye. A relatíve nagy távolság miatt e
létesítményeknek a területre gyakorolt hatása elhanyagolhatóan csekély.
A repülési eredetű zajterhelés tekintetében a főváros térségében elsősorban a Ferihegyi Nemzetközi
Repülőtér forgalma meghatározó jelentőségű. Budapest Stratégiai zajtérképe a Ferihegyi forgalom
zajhatásával nem foglalkozik, csak az egyéb sokkal kisebb forgalmú, ezáltal minimális zajhatású
reptereket

veszi

figyelembe.

A

Ferihegyi

Nemzetközi

Repülőtér

forgalmával

a

KTI

(Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.) foglalkozik és az általa készített Budapest Ferihegy
Nemzetközi Repülőtér Stratégiai zajtérkép 2007 anyagát tekintjük mértékadónak.

Repülési eredetű zajterhelés nappal (Bp. Stratégiai Zajtérkép)

A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Stratégiai zajtérkép 2007 alapján megállapítható, hogy a
térségben a reptér jelentős megközelítési sávja van, így a nappali zajterhelés 47‐48 dB míg az éjszakai
37‐38 dB körüli a területen. Ezek az értékek azt jelentik, hogy a légi közlekedésből eredő zajterhelés
nem okoz a területen határértéket meghaladó mértékű zajterhelést sem nappal, sem éjjel.

SUGÁRZÁS VÉDELEM
Sugárzás elleni védelem tekintetében leginkább az elektromos hálózat és transzformátorinak
sugárzásával kell számolni a területen. A vezetékek jellemzően talajba fektetetten helyezkednek el,
így azok sem a közterületet használókra, sem az épületekben tartózkodókra nem jelentenek káros
hatást. A transzformátorok a területen belül több is található, de ezek az állandó tartózkodásra
szolgáló épületektől nagyobb távolságra vannak így az ott tartózkodóakra nincsenek negatív hatással.
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HULLADÉKKEZELÉS
A keletkező kommunális hulladékokat az FKF Rt. szállítja el. A gyűjtésük konténerekben történik.
Szelektív hulladékgyűjtés a területen belül házhoz menő rendszerben megoldott. A terület
társasházaiban a kommunális hulladékgyűjtőn kívül egy kék fedelű tartály van rendszeresítve a papír
hulladékok, valamint egy sárga fedelű a műanyag és fém hulladékok szelektív gyűjtésére. A
hulladékgyűjtő szigetes rendszerű szelektív hulladékgyűjtés mára szinte kizárólagosan a
lakótelepeken maradt meg.
A kerületben hulladékgyűjtő udvar a IX. ker. Ecseri út 9. alatt található a területtől nem nagy
távolságban.
A termelési és veszélyes hulladékokat üzemi gyűjtőhelyeken gyűjtik, és szakcégek szállítják el. Az ilyen
jellegű hulladékok képződése a termelési volumentől erősen függ.
A területen kiépített szennyvízcsatorna hálózat üzemel, így a folyékony hulladékok kezelése azokon
keresztül a szennyvíztisztítókban történik.

VIZUÁLIS KÖRNYEZETTERHELÉS
A területen vizuális környezetterhelést jelent a volt vágóhíd területének jelenleg már megkezdett
átépítése. Részben már megkezdett részben még csak előkészítés alatt lévő területek ideiglenes
állapota nyújt kedvezőtlen vizuális képet a területen.
A vágóhíd helyi és fővárosi védelem alatt álló épületeinek állapota sem túl kedvező látványú. Az
impozáns épületek jelenleg eléggé kedvezőtlenül alulhasznosítottak, mint nagykereskedelmi
raktárak.

FENNÁLLÓ KÖRNYEZETVÉDELMI KONFLIKTUSOK, PROBLÉMÁK
A területet fő környezeti problémáját a határoló utak határérték feletti zajterhelése jelenti. Ez
elsősorban a Könyves Kálmán körút, Mester utca, Vágóhídutca, Máriássy utca mellett okoz kisebb
értékű környezeti konfliktust.
A vasúti zajterhelés Szintén a könyves Kálmán körút mentén jelentős mértékű, de ott védendő
funkciók nincsenek, távlatban nem tervezettek.
A területen belül a zöldfelületek aránya több helyen nem éri el a minimális előírt mértéket. Ezeken a
területeken a zöldfelületek növelése szükséges a területek átépítése során jelentősebb intenzív
zöldfelületek kialakítása szükséges.
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A környezeti állapot vizsgálata
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KATASZTRÓFAVÉDELEM
ÉPÍTÉSFÖLDTANI KORLÁTOK
Alábányászott területek, barlangok és pincék területei
A területen belül ilyen jellegű veszélyeztetettségről nincsenek információk, azokkal várhatóan nem
kell számolni.
Csúszás‐, süllyedésveszélyes területek
A területen belül ilyen jellegű veszélyeztetettségről nincsenek információk, azokkal várhatóan nem
kell számolni.
Földrengés veszélyeztetett területei
A területen belül ilyen jellegű veszélyeztetettségről nincsenek információk, azokkal várhatóan nem
kell számolni.

EGYÉB
Egyéb kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. Lejtés, falszakadás)
A területen belül ilyen jellegű veszélyeztetettségről nincsenek információk, azokkal várhatóan nem
kell számolni.
Egyéb mélységi, magassági korlátozások
A területen belül mélységi és magassági korlátozások nincsenek érvényben.
Egyéb tevékenységből adódó korlátozások
A területen belül tevékenységből eredő korlátozást jelent a Könyves Kálmán körút menti benzinkút
(BVKSZ 7.§ (2) bekezdés) illetve a vasút. Mindkét létesítmény 50m‐es védőterületet igényel. A
védőterületek nem érintik a tervezési terület beépítésre szánt területeit, így azokra gyakorlati
hatással nincsenek.
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VÁROSI KLÍMA
A területen belül, a terület városi elhelyezkedése révén, nagymértékben érvényesül a városi klíma
hatása. A városi klíma hatását a terület gazdag faállomány, közterületi fasorai kis mértékben képesek
csak kompenzálni. Kedvezőtlen, hogy egyes részeken a minimális méretű zöldfelületek sem találhatók
meg a telkeken, holott azok kialakítására a beépítetlen és burkolatlan felületek rendelkezésre állnak.
A városi klíma kedvezőtlen alakulását a térségben erőteljesen befolyásolja a nagy forgalmú széles
utak jelenléte a térségben (Soroksári út, Könyves Kálmán körút). Ugyanakkor kedvező, hogy az utak
mellett fasorok a legtöbb helyen megtalálhatók, kivétel a Vágóhíd utca és a Mester utca egyes részei.
A városi klíma kialakulása azért okoz itt nagyobb problémát, mint a város más részeiben, mert a
terület kívül esik a főváros fő átszellőzési folyosóin (Duna mente, Budai hegyek Pest felé futó völgyei),
így a friss és hűvös levegő beáramlása a területre korlátozott. A másik jelentős hatás, hogy a levegő a
szomszédos, sűrűn beépített belvárosi területek felől érkezik a területre. Ezek a hatások a városi
hősziget kialakulását jelentősen növelő hatások. Ezeket a hatásokat a terület jelentős zöldfelületei és
faállományai csak nagyon korlátozottan képesek kompenzálni. A városi klíma kedvezőtlen hatásai
ellen a több, intenzív zöldfelülettel és zöld lombtömeggel lehet védekezni leginkább. Az intenzív
fenntartáson, elsősorban a rendszeres és folyamatos öntözésen van a legnagyobb hangsúly.
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK / JAVASLATOK
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KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT
VÁGÓHÍD UTCA – MESTER UTCA – MÁRIÁSSY UTCA – SOROKSÁRI ÚT ÁLTAL
HATÁROLT TERÜLET
SZERKESZTÉSI ELVEK

Kompozíciós elvek

A tervezés legfontosabb feladata a városfejlesztés szempontjainak meghatározása volt, melyek
között meghatározó jelentőségű a kialakuló új beépítés és tömbszerkezet illeszkedése a megtartandó
helyi építészeti értékekhez és a környezet kialakult karakteréhez.
A terület szerkezete a korábbi elképzelésekhez – így a meglévő‐megmaradó, illetve a már részben
megvalósult beépítésekhez – igazodva továbbra is egy határozott szimmetriát követ. A szimmetria‐
tengely a közel szabályos téglalap alakú tömböt kelet‐nyugati irányban átszelő történelmileg
kialakult hossztengely, amely felfűzi az egykori Marhavásárteret, a megmaradt, egyedi védelem alatt
álló „Gondnokság” épületét, illetve a hozzá csatlakozó „Irodaépületet” (a Soroksári út felőli
megmaradt – helyi védett – épületek elhelyezkedése is ezt a szerkesztési elvet követik.)
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A terület méretéből és korábbi funkciójának megszűnéséből adódóan, a jobb kihasználhatóság
érdekében fontos a tömb belsejének megfelelő feltárása, egy logikus és kezelhető tömbszerkezet
kialakítása. A tömb feltárása logikusan a környező utcák által meghatározott városszerkezeti
rendszerhez illeszkedően történhet, ezzel a ma egybefüggő terület több városi léptékű tömbre
tagolható. Ennek eredményeként a tömb jelenleg nem kellően feltárt részei is beépíthetővé válnak,
és a környező városi szövethez illeszkedve, új funkciók befogadását teszik lehetővé.

BELSŐ ÚTHÁLÓZATI RENDSZER FEJLESZTÉSE


a Nádasdy utca és a Vaskapu utca meghosszabbítása a Máriássy utcáig
(a Vaskapu utcai meghosszabbítás közhasználat céljára átadott magánútként)



a Vaskapu utca meghosszabbítása és a Mester utca között, a terület hossztengelyében új útpár
nyitása (mindkettő a kialakult telkek közhasználat céljára átadott részeként)

ÉPÜLETEK ELHELYEZKEDÉSE – TÖMEGKÉPZÉS
A terv a terület jelenleg befelé forduló jellegét megváltoztatva, lehetővé teszi a védett épület‐
együttes láthatóságát, a tömb áttekinthetőségét. Az új épületek elhelyezésének elsődleges
szempontja a történelmileg kialakult szimmetria megtartása, illetve a tömb szélein – az utcafronton –
az eredeti beépítést követő keretes beépítés megőrzése, visszaállítása volt.
A terület középpontjában álló „Gondnokság” épületegyüttese valójában az egész tömb központi,
szervező helye, ennek megfelelően funkcióváltása (új kulturális, vendéglátó, szolgáltató és egyéb
közösségi célú funkciók céljára) javasolt. A központi épülettől északra és délre keretes beépítésű
tömbök alakulnak ki, keretes jellegű, zártsorú beépítéssel. Az új épületekben vegyes városi funkciók
kaphatnak helyet (intézmény, lakás, iroda). Az újonnan kialakuló beépítés a fokozatosan növekvő
szintszámokkal építészeti átmenetet képez az egykori Közvágóhíd Soroksári út menti, megmaradó,
zömében földszintes épületei és a Mester utca túloldalán lévő magasabb épületek között.

SZABAD TEREK ÉS ZÖLDFELÜLETEK
Az új beépítések révén intenzíven kialakított és fenntartott növényfelületek jönnek létre:


A tömbbelsőben, a hossztengelyt követő gyalogos terek, az utcapárt kísérő fasorok, közösségi
felületek láncolata – a Vaskapu utca meghosszabbítása és a Mester utca között ‐ hangsúlyozzák
a városszerkezeti kompozíciót.



A „Gondnokság” épületegyüttesének funkcióváltása új közösségi szabad terek kialakítását is
igényli. Az épület előtt egy rendezett fogadótér/park kialakítása javasolt, ahol a pihenés,
várakozás mellett lehetőség nyílik akár a kulturális funkciók időszakos kitelepülésére is (például
szabadtéri kiállítás, rendezvények stb.).
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Intézmény jellegű funkciók elhelyezése esetén lehetőség nyílik az újonnan kialakuló keretes
beépítésű tömbök közterületek felé való megnyitására, ezzel megnövelve a közösségi
zöldfelületek és szabad terek nagyságát. A földszinten kereskedelmi‐szolgáltató funkciók
helyezhetők el, a vendéglátó létesítményekhez teraszok kialakításának lehetőségével.



A zárt, nem intézményi funkciójú épületegyüttesek esetén a „tömbbelsőben” közös használatú
kert, mélygarázs létesítése esetén extenzív zöldtető kialakítása javasolt.

A zöldfelületi elemek rendszere
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MÁRIÁSSY UTCA – MESTER UTCA – KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÚT – GUBACSI ÚT
ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET
A BORJÚVÁSÁRCSARNOK TELKÉNEK FEJLESZTÉSE
A mind építészetileg, mind funkcióját tekintve heterogén beépítésű tömb kiemelkedő építészeti
értéke a fővárosi védelem alatt álló Borjúvásárcsarnok. A tömb két szélén kialakított autószalon és
nagyáruház épületegyüttesei fogják közre az 1927‐ben épült csarnokot, amely ma – a szakszerű
felújítást követően – irodaként funkcionál. A revitalizált csarnokhoz egy új irodaház is épült.
A fejlesztés lehetősége a Borjúvásárcsarnok telkén létrejött épületegyüttes kiegészítéseként a
Könyves Kálmány körút mentén biztosított, melynek eredményeként – a jelenleg felnyíló térfal
helyett – egy egységesebb, zártabb térfal alakulhat ki. Az új épületszárnnyal a Borjúvásárcsarnok
körbejárhatósága

megmarad,

ugyanakkor

egy

csendesebb,

kialakítására van lehetőség az új épület és a csarnok között.

A terület környezetalakítással érintett része
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ÖSSZEFOGLALÓ
A tervjavaslat a környezetébe jelenleg egységes, hatalmas tömbként beékelődő területet a Vaskapu
utca és a Nádasdy utca meghosszabbításával, illetve a hossztengellyel párhuzamosan nyitandó
utcapár kialakításával több területi egységre osztja.
A területen – az építészeti értéket nem hordozó kereskedelmi és raktárépületek részleges vagy teljes
bontását követően – fővárosi szintű közintézmények, kulturális intézmények, illetve lakások, irodák
kialakítására nyílik lehetőség.
A Borjúvásárcsarnok telkének fejlesztésével egységesebb megjelenésű, zárt térfal alakítható ki a
Könyves Kálmán körút mentén. Az új épület védősávot képez a forgalmas körút és a védett
csarnoképület között.
A két tömb tekintetében hangsúlyos elemként értékelhető a Nádasdy utca meghosszabbítása, hiszen
a Vágóhíd utca irányából nyíló utca egyenesen rávezet az építészetileg értékes Borjúvásárcsarnok
főbejáratára.
A két tömb között ezzel vizuális kapcsolat jön létre, őrizve egyben az egykori azonos rendeltetés
emlékét is. A területen lévő építészeti értékek mindkét tömb területén láthatóvá válnak, hozzájárulva
a terület felértékelődéséhez.

ADATOK, KAPACITÁSOK
Máriássy u. 4‐6.
LAKÓEGYÜTTES
1. ÜTEM
2. ÜTEM
3. ÜTEM
4. ÜTEM

FUNKCIÓK (bruttó szintterület (m2))
lakás
kereskedelem
összesen
12.352
803
13.155
7.965
300
8.265
12.588
805
13.393
8.340
300
8.640

ÖSSZESEN

41.245

Máriássy u. 7.
IRODAHÁZ
1. BORJÚCSARNOK
2. IRODAHÁZ
ÚJ IRODAHÁZ

ÖSSZESEN

2.208

43.453

FUNKCIÓK (bruttó szintterület (m2))
iroda
4.381
meglévő
7.434
meglévő
3.651
tervezett

15.466

PARKOLÁS
parkolóigény biztosított (db)
189
168
118
136
193
162
124
158

623

624

PARKOLÁS
parkolóigény biztosított (db)
175
175
299
299
159
159

633

159

A fenti adatok megfelelnek a hatályos KSZT szabályozási jellemzői alapján megengedett beépíthető
adatoknak, mutatóknak, a szintterületi mutató változtatása nem tervezett.
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Környezetalakítási javaslat
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LÁTVÁNYTERVEK

Látvány a Mester utca – Könyves Kálmán körút irányából a tervezett lakóépülettel

Látvány a Máriássy utca felől a Duna felé
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A tömbbelső képe

A tömbbelső képe
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Látvány a Máriássy utca felől a Mester utca felé

Látvány a Könyves Kálmán körútról a Máriássy utca (Mester utca) felé, előtérben a volt Vágóhíd
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Látvány a Könyves Kálmán körútról a Duna-part felé, a Máriássy utca 7. tervezett új épületével

Látvány a Könyves Kálmán körútról a Praktiker felé, a Máriássy utca 7. tervezett épületével
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Látvány a Könyves Kálmán körútról a Máriássy utca felé, a Máriássy utca 7. tervezett épületének részletével
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A KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK FŐBB CÉLJAI
A szabályozási terv módosításának főbb céljai:


tervezett beépítés ütemezhető megvalósításának biztosítása



tervezett beépítés egységes városképi megjelenésének biztosítása



a közterületek és a közhasználat céljára átadott területek megfelelő, a terület beépítésének
befejezéséhez szükséges feltételeinek pontosítása



egységes utcaképi kialakítás biztosítása a Könyves Kálmán körút déli szakaszán.

A JAVASOLT MÓDOSÍTÁS ISMERTETÉSE
1. A MÁRIÁSSY U. 4‐6. (HRSZ.: 38021/11) ALATTI TÖMB
A tervezett módosítással a tömb telekalakítással több telekre tagolhatóvá válna, így a teljes tömb
beépítésére az önálló telkek szerinti ütemezésben kerülhetne sor, illeszkedve a piaci viszonyokhoz, a
társasházak önálló egységként racionálisan kezelhető méreteihez.
A javasolt telekalakítások és a tervezett épületegyüttes megvalósításához a KSZT módosítása
szükséges. A KSZT módosításával a tömb területén:


a kialakítható legkisebb telek területe csökkenne;



a KSZT szabályozási tervlapján jelölt építési hely módosításával az utcai építési vonalak
megtartása mellett a környezet karakteréhez illeszkedő beépítés jöhet létre;



a párkánymagasság növekszik, ezzel csökken a beépített alapterület;



a tömb területén létesíthető bruttó szintterület nem változik.

A várható hatások
1. A beépítés intenzitása és mértéke nem változik, többlet szintterület nem létesül.
2. A minimális telekméret csökkentése:
A földhivatali eljárás rendjére vonatkozó jogszabályi változások miatt az építés időtartama alatt a
használatbavételi engedély megszerzéséig és az albetétek megnyitásáig nincsen lehetőség a vevők
biztosítékaként szolgáló széljegy folyamatos fenntartására, mivel csak megnyitott albetétek esetében
lehetséges a széljegyről a tulajdoni lapra történő átvezetés, így ezek a kérelmek elutasításra kerülnek.
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A fentiek miatt az egy helyrajzi számon (egy telken) épülő évekig elhúzódó több ütemes építkezés,
melynek csak a legvégén lehetséges az albetétek megnyitása gyakorlatilag lehetetlenné teszi az
épületek ütemezett megépítése során történő értékesítést és ezáltal a megvalósítást is. Az egyes
épülettömbök egységes kezelése mellett szükséges, hogy olyan nagyságú ütemek (azaz társasházak)
alakuljanak ki a tömbön belül, melyek megvalósítását követően a földhivatali szabályoknak
megfelelően lehet társasházat alapítani.
„A földhivatal eljárási rendjére, határidejére vonatkozó előírások a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2009. október 1. napjától
hatályos módosításaival (2008. évi CXI. törvény) változtak meg.
Ennek megfelelően az eljárási határidő 22 munkanap és ennek túllépése esetén az eljárási díj (illetve
annak kétszerese) visszajár a kérelmezőnek. A határidő túllépésére vonatkozó szankció (a díjnak
megfelelő összeg, illetve az összeg kétszeresének visszafizetési kötelezettsége) korábban nem létezett!
Feltételezhetően a széljegyen tartást a szankció bevezetése miatt nem vállalja a földhivatal, különös
tekintettel arra, hogy néhány éve önfenntartó hatóság lett, így nem költségvetési támogatásokból tartja
fenn magát, hanem az eljárási díjakból.
33. § (1) A határozatot, az eljárást megszüntető végzést, valamint a másodfokú döntést hozó hatóságnak
az első fokú döntést megsemmisítő és új eljárásra utasító végzését az (5) bekezdésben meghatározott
időponttól számított huszonkét munkanapon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről.
Ennél rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet
állapíthat meg. Ha e törvény valamely eljárási cselekmény teljesítésének határidejéről nem rendelkezik,
a hatóság haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül gondoskodik arról, hogy az eljárási
cselekményt teljesítse.
33/A. § (1) Ha a hatóság a rá irányadó ügyintézési határidőt az ügyfélnek és az eljárás egyéb
résztvevőjének fel nem róható okból túllépi, köteles az ügyfél által az eljárás lefolytatásáért megfizetett
illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget, ha pedig az ügyintézés időtartama meghaladja az irányadó
ügyintézési határidő kétszeresét, az első fokú eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél
által megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeg kétszeresét az ügyfél részére visszafizetni.
(2) A hatóság (1) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségét nem érinti, ha az ügyfél az illeték vagy díj
megfizetése alól részben vagy egészen mentesült; ilyen esetben a hatóság az összeget az ügyfél által
meg nem fizetett rész arányában a központi költségvetésnek fizeti meg.
Ha az eljárás lefolytatásáért az első fokú eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél
jogszabály alapján nem köteles illeték vagy díj fizetésére, úgy a hatóság az illetékekről szóló törvény
szerinti általános tételű eljárási illetéknek megfelelő összeget, illetve ennek kétszeresét fizeti meg a
központi költségvetésnek.
(3) Az (1), illetve a (2) bekezdés szerinti összeget a hatóság saját költségvetése terhére a fizetési
kötelezettséget megállapító döntés jogerőssé válásától számított öt munkanapon belül fizeti vissza az
első fokú eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél számára, illetve fizeti meg a központi
költségvetésnek.”

3. A beépítési koncepció a tömb kapcsolódó részein már megépült, illetve kivitelezés alatt álló
épületekhez illeszkedik. A jelenleg hatályos beépítési százalék és építménymagasság paraméterek
alacsony, nagyobb kiterjedésű épületeket tesznek lehetővé. A javaslat szerint a beépítési százalék
csökkentésével és az építménymagasság növelésével karcsúbb, elegánsabb épületek tervezhetőek
úgy, hogy a beépítés intenzitása és mértéke változatlan marad.
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2. A VOLT BORJÚVÁSÁRCSARNOK (HRSZ: 38025/8) TELKE
Az épületegyüttes Könyves Kálmán körút mentén javasolt kiegészítésének megvalósításához a KSZT
módosítása szükséges. A KSZT módosításával a tömb területén:


az építési hely határa módosul a Könyves Kálmán körút mentén;



az építési hely módosításával a környezet karakteréhez illeszkedő, a Könyves Kálmán körút
utcaképének városiasabb kialakításával egységesebb beépítés jöhet létre;



a tervezett kiegészítés a kialakult beépítéshez csatlakozik.

A várható hatások
1. A tervezett beépítés kiegészítésével egységesebb utcakép alakul ki a Könyves Kálmán körút
mentén. A Könyves Kálmán körút felőli látvány a Praktiker épületegyüttese és a másik saroktelek
(hrsz.: 38025/9) között „felnyílik” és ezzel a Könyves Kálmán körút utcaképe szabdalttá, szabadonálló
karakterűvé válik, gyengítve a körúti karaktert egy olyan szakaszon, ahol a terület közlekedési
létesítményei egyébként is szabdalttá teszik a városszerkezetet úgy funkcionális, mint vizuális
értelemben.
2. A tervezett beépítési jellemzők ennek megfelelő pontosítására kerül sor, miközben a fejlesztési
lehetőségeket korlátozza az elhelyezendő parkolók száma és a volt Borjúvásárcsarnok revitalizált
épületének kialakítása, környezetbe foglalása. A tervezett változtatással a tervezett beépítés, a
megengedett terhelés nem növekedik.

A tömbök ütemezhető beépítését segítik a közhasználat céljára átadott területek, melyek a hatályos
jogszabályok alapján kerülhetnek kialakításra. Az így kialakuló területek a közterületekre vonatkozó
előírásoknak megfelelően kerülhetnek kialakításra és használatuk is ennek megfelelő.
A közhasználat céljára átadott területek a hatályos jogszabályok szerint az alábbiak:
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
Fogalommeghatározások
ÉTV. 2. § E törvény alkalmazásában:
13. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló
földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.
Az épített környezet fenntartása és használata
ÉTV. 54. § (7) Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló
külön szerződésben foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni.
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253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
OTÉK 1. számú melléklet / Fogalommeghatározások
30. Építési telek: az a telek,
a) amely beépítésre szánt területen fekszik,
b) az építési szabályoknak megfelelően kialakított,
c) a közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre vonatkozó
jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról
gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül megközelíthető, és
d) amelynek a közterülettel vagy magánúttal közös határvonala legalább 3,00 m.

47/1998.(X.15.) Főv. Kgy. rendelet a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról
BVKSZ 2.§ (7) Belterületen a telkek megközelítésére szolgáló magánutat kialakítani akkor lehet,
ha a magánút - az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között - közhasználat céljára
átadott területként és a közterületekre vonatkozó rendelkezések szerint kerül kialakításra.

Rendelkezések a közterületek kialakítására
BVKSZ 12. § (1) A közterületen, illetve közhasználat céljára átadott területen (továbbiakban:
közterület) elhelyezett építmények és köztárgyak nem akadályozhatják a jármű- és
gyalogosközlekedést.

I Intézményterületek
BVKSZ 40. § (4) A KSZT vagy a KVSZ megállapodás alapján előírhatja a földszinti területekre
vagy e területek egy hányadára vonatkozóan, hogy azok közhasználat céljára átadott területek
legyenek, időbeli korlátozással vagy időbeli korlátozás nélkül.
Az időben korlátozott használatú területeket a tulajdonos térhatároló szerkezettel lezárhatja.
A közhasználat céljára átadott területekre néző homlokzatokat úgy is ki lehet alakítani, mintha
azok közterülettel határosak lennének.

BVKSZ 13. számú melléklet / Fogalommagyarázat
66. Magánút: Magántulajdonban lévő - a telek vagy telkek és a rajta vagy rajtuk lévő építmény(ek)
megközelítését szolgáló - út, mely a közszolgálati járművek számára is megközelíthető.
50. Közhasználat céljára átadott terület időbeli korlátozás nélkül: Telek - erről szóló külön
szerződés keretei között - közhasználatra megnyitott, általában gyalogosforgalom által igénybe
vehető része.
51. Közhasználat céljára átadott területek időbeli korlátozással: Telek - erről szóló külön
szerződés keretei között - közhasználatra megnyitott, általában gyalogosforgalom által
igénybevehető része, mely esetben a közhasználat - biztonsági okokból - időben korlátozott (pl.
22:00-06:00 óra között vagy nyitvatartási időben).
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A KSZTT ÖVEZETII BESOROLLÁSAI

A Kerületi Szabályozási Te
erv kivonata az övezeti besoroláások feltüntetéssével

bjében Máriá
ássy u. 4‐6. ((hrsz.: 38021
1/11)
A volt Váágóhíd tömb
A hatályyos KSZT szab
bályozási terrve a Nádasddy utca és a Mester utca
a között, a V
Vágóhíd utca
a mentén
fekvő tö
ömb övezetti jellemzőitt új övezett megállapíttásával – azz ütemezettt megvalósííthatóság
érdekében – módossította és I‐IIX‐22 jelű éppítési öveze
etet állapítottt meg. A teerületen me
egvalósult
pítési övezettnek megfeleelően épült meg.
m
beépítéss ennek az ép
A jelen módosításssal érintettt, szimmetrrikusan elhelyezkedő tömbök
t
meegvalósítható
óságának
m
övvezetek alkallmazása célsszerű, a kialakult beépíttés egységességének
érdekében ennek megfelelő
mmetria beépítési konceepció lehetősségének fenntartása érddekében. Ezé
ért a volt
megőrzéése és a szim
Vágóhíd területén belül I‐IX‐07 jelű
j
építési öövezetbe sorrolt terület átsorolása
á
inndokolt egy új építési
övezetbee. A beépítéési magasságg ugyancsakk a már meggvalósított épületek beéépítési magasságához
illeszked
dik, annak meegfelelő.
Az I‐IX‐223 jelű építéssi övezet alk
kalmazása le hetővé teszii a tervezési terület két, szimmetriku
us, a már
megvaló
ósult épületekhez hasonló magassáágú és elrendezésű töm
mbjének üttemezett be
eépítését,
miközbeen a szintterrületi mutató nem váltoozik, a környyezet terhellése a hatályyos KSZT‐he
ez képest
nem mó
ódosul.
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A volt Borjúvásárcsarnok tömbjében, a Máriássy u. 7. (hrsz.: 38025/8) és környezete
A Máriássy út és a Könyves Kálmán körút közötti tömb egységesen I‐IX‐24 jelű építési övezetbe
kerülne átsorolásra, ami biztosítja, hogy a területen megvalósítható legyen a Máriássy út 38025/8
hrsz telken a Könyves Kálmán körút felől az utcakép egységesítését, zártsorú jellegű lezárását. Ez az
övezeti módosítás a teljes tömb esetében követi a kialakult állapotot, a beépítettség mértékét a
tömb többi részein kialakult állapotnak megfelelő értékre növelve (a Praktiker telkének jelenlegi
beépítettsége meghaladja a 60%‐ot, de a volt márkaszerviz beépítettsége is több mint 50%).
Az I‐IX‐24 jelű építési övezet alkalmazása lehetővé teszi a Könyves Kálmán körút zártsorú karakterű
beépítését, miközben a szintterületi mutató nem változik, a környezet terhelése a hatályos KSZT‐
hez képest nem módosul.
A hatályos KSZT 3. táblázata
építési
övezet jele

az építési telekre meghatározott

az épület

beépítés legkisebb közterület megengedett legnagyobb legkisebb
módja kialakítható
felőli
legnagyobb szintterületi zöldfelületi
terület
legkisebb
beépítés
mutató
mértéke
szélesség
mértéke

min.

max.

építmény‐
magassága

I‐IX‐07 1

Z

3000

‐

50

3,0

35

‐

16,0

I‐IX‐23

V

1000

‐

50

3,0

30

18,0

26,5

Z

3000

‐

50

3,5

20

‐

16,0

I‐IX‐24

Z

3000

65

3,5

20

‐

16,0

I‐IX‐21 3

Z

1400

‐

65

4,2

20

18,00

26,5

I‐IX‐22 4

Z

1600

‐

80

4,5

20

18,00

26,5

I‐IX‐12

2

1

a Máriássy utca 4‐6 jelenlegi építési övezeti besorolása

2

a Máriássy utca 7 tömb jelenlegi építési övezeti besorolása

3

a Vágóhíd utca – Nádasdy utca sarok jelenlegi építési övezeti besorolása

4

a Mester utca 83‐85. tömbjének jelenlegi építési övezeti besorolása

A Szabályozási Terv módosításának főbb elhatározásai az alábbiak:


a volt Vágóhíd építészeti rendjét, szimmetrikus szerkesztési elvét megtartja a módosítás is



közterületek, magánutak és közhasználat céljára átadott területek kombinált alkalmazása



csillapított forgalmú utcapár tárja fel a területet (közhasználat céljára átadott terület)



az értékes épületek sétányok, zöldfelületek közötti elhelyezése



a keresztirányú tengelyek a kialakult utcahálózatot követik (Nádasdy utca, Vaskapu utca).
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KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT
KÖZÚTI HÁLÓZATI KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSI JAVASLATA
A tervezési terület környezetében a főút és gyűjtő út szintű közúti hálózatfejlesztések befejeződtek.
Tágabb környezetben a Könyves Kálmán krt. – Mester utcai csomópont, szűkebb környezetben
sávbővítéssel járó, kiemelten a csomópontokra vonatkozó forgalomtechnikai korrekciók, javasoltak.
A Vágóhíd utca – Mester utca ‐ Máriássy utca ‐ Soroksári úti tömbben a lakó, feltáró utcák kiépítése
indokolt a terület fejlesztésével párhuzamosan.
A feltáró utcák a Máriássy utcára, a Vágóhíd utcára és a Mester utcára elsőbbségadással alárendelt
kialakítással csatlakoznak.

KÖZÖSSÉGI HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE
A térség forgalmi viszonyait is meghatározó távlati közösségi közlekedési fejlesztések:


a Csepeli HÉV (H7) várható üzemmód‐váltása közúti gyorsvasúti, vagy közúti vasúti üzemmódra,
a Rákóczi hídtól a Ráckevei (H6) HÉV‐vel való összekapcsolása,



a 2‐es villamos áthelyezése a Boráros tértől kifelé a mai csepeli HÉV nyomvonalára,



a Ráckevei (H6) HÉV ütemezett meghosszabbítása, lesüllyesztése és összekötése a mai
Szentendrei (H5) HÉV‐vel.

A javasolt fejlesztések közvetlenül nem érintik a tervezési területet.
A tervezési terület szűkebb környezetében a tömegközlekedési kiszolgálása már ma is igen jónak
mondható, fejlesztés nem szükséges, rövidtávon nem is várható.

TERVEZETT FORGALMI REND, ÚTPÁLYÁK
A tervezési területen belüli új, tervezett telekosztások, szabályozások szükségessé teszik a meglévő
belső úthálózat fejlesztését. A Vágóhíd utca – Soroksári út – Máriássy utca – Mester utca által
határolt tömbben a feltáró lakó utcák, a meglévő úthálózat rendszerébe illeszkedve kerülnek
kialakításra. A tervezett utak az új lakótelkek megközelítését biztosítják.
A tervezett belső utcák lakóutcák, burkolatszélességük 6,0 – 7,0m, mindkét oldalon járdával, az
esetleges üzletek, vendégek számára kialakított parkolókkal.
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A határoló utak mintakeresztszelvényei

PARKOLÁS
A tervezési területet határoló I.‐II. rendű főutakon a várakozás és parkolás lehetőségét közúti
jelzőtáblák szabályozzák. A területen belüli lakóutcákban a szegély menti parkolás a távlatban is
megengedett. A területen környezetében a koncentrált parkolóhelyek ‐ (Lurdy ház, Praktiker Áruház
parkoló és parkolóház) ‐ távlatban is megmaradnak.
A tervezési terület tömbjein belül építési helyek meghatározására került sor. Az ezeken megvalósuló
létesítmények parkolása kizárólag telken belül garázsban, vagy fásított szintbeni parkolókban
biztosítandó. A létesítmények funkciója, szintterülete annak ismeretében határozandó meg, hogy az
OTÉK, illetve a Kerületi Rendeletek által biztosítandó parkolóhely szám a területen elhelyezhető
legyen.

GYALOGOS ÉS KERÉKPÁROS FORGALOM
A

tervezési

területen

és

térségében

a

gyalogosforgalom

kiépített

járdákon,

kijelölt

gyalogátkelőhelyeken és a jelzőlámpával szabályozott csomópontok gyalogátkelőhelyein bonyolódik.
A tervezett belső utak mentén a járdák kiépítendők. A térségben a kerékpárút fejlesztés középtávon a
Vágóhíd utcán mentén (Terézváros – Ferencváros kapcsolat), illetve a Mester utca mentén tervezett.
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Tervezett közúti hálózat
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Jelenlegi közösségi közlekedési hálózat
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Illeszkedés a távlati forgalmi rendhez
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KÖZMŰELLÁTÁSI JAVASLAT
KÜLSŐ KÖZMŰELLÁTÁS
A Könyves Kálmán körút, Gubacsi út, Vaskapu utca és Gubacsi út között tervezett magánút, Vágóhíd
utca, Nádasdy utca, Máriássy utca, Mester út által határolt terület a IX. kerület régen beépített
részén helyezkedik el. A területen a volt Vágóhíd létesítményei álltak, ezek nagyrészét lebontották, a
tervezési terület legnagyobb része így most beépítetlen. A telken belüli közműellátás szempontjából
ellátatlannak is tekinthető telek a városrész központi elhelyezkedéséhez illő új beépítését tervezik. A
környék beépített telkei számára a teljes közműellátás kiépítésre került. Az építési előírások alapján is
a tervezett beépítést teljes közműellátással kell ellátni.
A tervezett új beépítés teljes közműellátásához az ivóvíz ellátás, az egyesített rendszerű vízelvezetés,
a villamosenergia ellátás, a földgázellátás, az elektronikus hírközlés hálózati rendszere áll
rendelkezésre. A telek tulajdonosai a telek megosztását tervezik.
A beépítési javaslat alapján az önálló hrsz‐ú telkeken lakóépületek létesülnek, egy másik, szintén
önálló hrsz‐ú telken irodaépület épülne. A lakóépületekben a lakásokon kívül kiskereskedelmi,
szolgáltatási, vendéglátási és irodai helységek is kialakításra kerülnének. Az épületek tervezett
funkcionális használatához is a teljes közműellátás biztosítása szükséges. A koncepció szerint a teljes
vizsgált területen a beépített szintterület így összesen megközelíti az 56.500 m2‐t.
Az épületegyüttest teljes közműellátással kell ellátni, ennek várható közműigénye:


Vízigény m3/nap: ......................................................................................................................... 350



Tüzivíz igény (legnagyobb,amit a közhálózatról lenne célszerű kiszolgálni)
−

Külső l/min: ........................................................................................................................ 3800

−

Belső l/min: .......................................................................................................................... 300



Keletkező szennyvíz m3/nap: ....................................................................................................... 350



Villamosenergia igény kW: ........................................................................................................ 2900



Földgáz igény nm3/h: .................................................................................................................. 850

A közhálózat fejlesztési igényét ennek megfelelően kell vizsgálni és az új épületek bekötését ennek
megfelelő paraméterekkel kell kiépíteni, még akkor is, ha egyes igények jelentkezése esetleg csak
később várható.
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A főváros közigazgatási területén a közműszolgáltatás a főváros közművenkénti egységes
közműhálózati rendszeréről történik. A teljes közműellátás kiépítéséhez szükséges hálózati
kapcsolatok a már kiépített közműellátó rendszerekhez csatlakoztatva kereshetők. A határoló utcák
felöl a közmű kapcsolatok kiépíthetőek. A közműszolgáltatás megkezdésének feltétele ‐a műszaki
kapcsolat kiépítésén túl‐ közművenként változó gazdasági feltételek teljesítése. Vízi közműveknél
(ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz vonatkozásában) az alapbázis fejlesztésére a közműfejlesztési
hozzájárulás

befizetése.

Energiaközműveknél

(villamosenergia

ellátáshoz,

földgázellátáshoz)

szolgáltatói megállapodás megkötése és annak teljesítése, amelyben a szolgáltató a csatlakozás
gazdasági feltételeit rögzíti.
A közhálózati csatlakozásokat döntően a területet határoló utcák felöl lehet kiépíteni, az épületek
közötti elosztás részben magánvezeték, részben szolgalmi jog segítségével valósítható meg,
közművenként a közműszolgáltatóval történő megállapodás szerint.

VÍZELLÁTÁS
A vízellátást a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatja a főváros ellátására kiépített egységes hálózati
rendszeréről.
Hálózati szempontból a tervezési terület tömbje a Vízművek 20‐as számú, un. Pesti alapzóna ellátási
körzetéhez tartozik. A zónában a hálózati víznyomást az ellennyomó tározóként működő Gellérthegyi
tározómedence vízszintje (tfsz:138,8 mBf) határozza meg.
Az elosztóhálózat a vizsgált tömböt határoló utcákban, a Vágóhíd utcában és a Mester utcában
újonnan átépített DN 200‐as göv, a Máriássy utcában és a Gubacsi úton DN 300‐as öv anyagú
vezeték. A Nádasdy utca és Gubacsi út között a szomszédos új épület számára megnyitott magánút
nyomvonala alatt szintén új dn 200‐as göv vezeték épült ki, valamint a Könyves Kálmán körúton az
áruház előtt egy rövidebb dn 100‐as KPE vezeték üzemel.
A tervben javasolt létesítmények megvalósulása esetén a tervezési területen 350 m3/nap többlet
vízigény fog fellépni. Ezt vagy a telkeket határoló utcákban már meglévő vízvezetékekről kiépítendő
bekötő vezetékekkel, vagy pedig új közterületi vagy magánút nyomvonalú vezetékek építésével lehet
biztosítani.
A javasolt új épületek szociális vízigényén túl és tüzivíz igények biztosítása is szükséges, az ezek
biztosításához szükséges méretű vezetékek kiépítése szükséges.
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VÍZELVEZETÉS
A tervezési terület szenny‐ és csapadékvizeinek az elvezetésére egyesített rendszerű csatornahálózat
áll rendelkezésre, amely a főváros csatornahálózati rendszerének része. A csatornahálózat
üzemeltetője a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Az egyesített rendszerű csatornahálózat az összegyűjtött szenny‐ és csapadékvizeket a csepeli
Központi Szennyvíztisztító telepre szállítja, ahol azok megtisztításra kerülnek, a tisztított szennyvizek
befogadója Duna.
A tervezési terület mellett, a Soroksári úton halad a pesti csatornahálózat egyik fő gerinccsatornája, a
4,80/4,50 m méretű fő gerinccsatorna, amely a vizeket a Ferencvárosi szivattyútelepre szállítja. Ebbe
csatlakozik a Vágóhíd utcai 63/95, majd Ø 80‐as méretű csatorna, illetve a Mester utcai 60/90‐es,
majd a Máriássy utca nyomvonalú 80/120‐as csatorna. A Könyves Kálmán körút, majd Gubacsi út
nyomvonalú Ø 50‐es csatorna a Máriássy utcai csatornába csatlakozik.
A tervben javasolt létesítmények megvalósulása esetén a tervezési területen 350 m3/nap többlet
szennyvízmennyiség fog keletkezni, amelyek elvezetéséről kell gondoskodni. Ezt a mennyiséget a
telkeket határoló utcákban már meglévő nagy átmérőjű gerinccsatornák el tudják vezetni. A
bevezetéshez a közterületi utcák melletti telkekről új bekötőcsatornák építése szükséges. A
közterületi utcákkal nem szomszédos telkekről a magánutak nyomvonalán építendő csatornákra
építendő bekötő csatornákkal lehet a szennyvizeket elvezetni.
A tetőfelületek és az utak, parkolók burkolt felületeiről lefolyó csapadékvizeket szintén az egyesített
rendszerű csatornákkal lehet elvezetni. Azoknál a parkolóknál, ahol a szénhidrogén származékokkal
való szennyeződés veszélye fennáll, ott a csatornákra szénhidrogén származék eltávolító és
hordalékfogó berendezést kell beépíteni.
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Közműfejlesztési javaslat - vízellátás

117

BUDAPEST, IX. FERENCVÁROS, VÁGÓHÍD ÉS KÖRNYÉKE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE

A tervezési terület térségének villamosenergia ellátását az ELMŰ Hálózati Kft biztosítja.
A tervezési terület villamosenergia ellátásának bázisa a tervezési terület közelében elhelyezkedő
Népliget és a Csarnok tér 120/10 kV‐os alállomás. Az alállomások 120 kV‐os betáplálását a Kőbánya
és a Albertfalva 120/20 kV‐os alállomás felől kiépített kétrendszerű szabadvezeték hálózaton
keresztül biztosítják.
Az alállomásról induló 10 kV‐os középfeszültségű kábelhálózat fűzi fel a tervezési területen üzemelő
fogyasztói transzformátor állomásokat. A tervezési területen a Salgótarjáni út mellett a 4751, a
Fiumei úton a pályaudvar épülete előtt a 7075, a 7073 és a 7973 sorszámú, valamint a Könyves Károly
körúton a 8441 sorszámú transzformátor üzemel. Ezek a térség villamosenergia ellátásában központi
szerepet töltenek be.
A Népligeti 120/10 kV‐os alállomásról induló 10 kV‐os középfeszültségű kábelhálózat fűzi fel a
fogyasztói transzformátor állomásokat. A 10 kV‐os földkábelhálózat a tervezési terület tömbje
mellett a Vágóhíd utca, a Mester utca és a Máriássy utca járdái alatt épültek meg. A Mester utca
mentén épült új lakóházban üzemel egy épületben elhelyezett 10/0,4 kVA‐es transzformátor állomás.
Az előzetesen prognosztizált 2,9 MW‐nyi igények kielégítésére 3 db új transzformátor állomás
elhelyezése szükséges. Az új transzformátor állomásokat az új épületekben javasoljuk elhelyezni.
A középfeszültségű és a kisfeszültségű kábelkörök kiépítésénél területgazdálkodási és esztétikai
igényeknek megfelelően a hálózatokat földkábelekkel kell kiépíteni, kellő teret hagyva az utcafásítás
és utcabútorozás, valamint a zavarmentes közlekedés‐parkolás lehetősége számára. Ezért új
hálózatépítésnél már csak a földalatti hálózatfejlesztés javasolható.

FÖLDGÁZELLÁTÁS
A tervezési terület földgázellátását a Fővárosi Gázművek Zrt. szolgáltatja. A térségben üzemelő
földgázhálózat, a főváros egységes hálózati rendszeréhez kapcsolódik.
A térség ellátásának bázisa a nagy‐középnyomású gerinchálózat, amelynek táppontja a Salgótarjáni
utca, Gyöngyike utca kereszteződésénél lévő gázátadó állomás, ahonnan induló nagy‐középnyomású
és a középnyomású hálózatok táplálják be a körzet kisnyomású és középnyomású hálózatát. A
tervezési terület körzetét ellátó nagy‐középnyomású vezeték a Salgótarjáni út, Könyves Károly körút,
nyomvonalon épült ki és a halad tovább a Soroksári úton. A vezeték többek között a 4 db Máriássy
úton üzemelő körzeti gáznyomáscsökkentő állomásokat táplálja be.
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A tervezési terület menti utcákban a Vágóhíd utcában és a Máriássy utcában is egy‐egy dn 300‐as
nagyközépnyomású vezeték üzemel, míg a tervezési területet határoló Nádasdy utcában dn 80‐as 6
bar‐os nagyközépnyomású vezeték üzemel.
A tervben javasolt létesítmények megvalósulása esetén a tervezési területen 850 nm3/óra többlet
földgázigény fog fellépni. Ezt a telkeket határoló utcákban már meglévő nagyközépnyomású
gázvezetékekről és a gáznyomáscsökkentő állomásokról ki lehet elégíteni. A különböző tervezett
épületekig a gáznyomáscsökkentő állomásoktól induló, a területen belül építendő utak nyomvonalán
építendő kisnyomású vezetékekkel lehet a gázt elvezetni.
A továbbtervezés során, amikor a pontos gázigények, beépítési tervek, vételezési pontok ismerté
válnak, akkor további egyeztetés szükséges a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Hálózati Értékesítési
Osztállyal.
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Közműfejlesztési javaslat - energiaellátás
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ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS
VEZETÉKES ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS
Budapest, benne a IX. kerület, s így a Ferencváros vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar
Telekom Nyrt. biztosítja. A Budapesti szekunderközponthoz tartozó Budapest Orczy tér alközpont a
vezetékes távközlési hálózatának bázisa. A főváros teljes közigazgatási területe 1‐es körzetszámon
csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.
A tervezési terület és térségének vezetékes távközlési szolgáltatója a Magyar Telekom Nyrt. Kiépített
hálózata részben földkábelként, részben alépítménybe fektetve a vizsgált fejlesztési területet
határoló utcák járdáiban halad, biztosítva a jelentkező igények kielégítését.
Vezetékes hírközlési hálózati elemként meg kell még említeni a Vágóhíd utca, Mester utca és
Máriássy utca járdái alatt üzemelő hírközlési szolgáltatók (UPC, Novotron, Pantel, Invitel, GTS,
Trafficin, Vilati) földkábeleit is.
A vezetékes hírközlés, benne a távközlés és a műsorelosztás is alanyi jogú szolgáltatás, így egyénileg
köt a felhasználó szerződést a szolgáltatóval, s az ahhoz szükséges hálózatépítést a szolgáltató saját
terveztetéssel és beruházással oldja meg.

VEZETÉK NÉLKÜLI HÍRKÖZLÉS
A fejlesztési területen belül közcélú vezeték nélküli szolgáltatást nyújtó berendezés nem üzemel. A
vezeték nélküli szolgáltatók (T‐COM, Telenor, Vodafon) a szomszédos területeken üzemelő
létesítményeik segítségével teljes lefedettséggel biztosítják a területen a megfelelő vezeték nélküli
vételi lehetőséget.
A fejlesztési területet érintően közcélú antenna telepítési szándék nem ismert. Saját, illetve un
„iparági” antenna telepítési igényével lehet esetleg számolni, arra vonatkozó telepítési korlátozás a
fejlesztési területen nincs.
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Közműfejlesztési javaslat - elektronikus hírközlés
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ZÖLDFELÜLETI‐ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI JAVASLAT
TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK
A tervezési terület IX. kerület, Ferencváros területén van. A térség a város régóta beépített városias
területe, mely a Soroksári út menti egykori ipari zóna része.

TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET JAVASLATA
A Máriássy utca északi oldalán a jelenlegi KVSZ‐ben meghatározott funkciók létesülnének, csak a
felmerült igényekhez igazodva a nagyobb telkek helyett több kisebb telek is kialakítható lesz. A több
telekre történő bontás a tervezett épületek ütemezett megvalósíthatósága érdekében szükségesek. A
továbbiakban is elsősorban lakó, míg a földszinti és első emeleti szinteken kereskedelmi és
szolgáltató funkciók kerülnek elhelyezésre. A nagyszámú lakó funkcióhoz a szükséges számú parkoló
az épület alatt illetve az első szinten létesülő teremgarázsokkal lesz megoldva.
A Máriássy‐ház melletti iroda épület a Könyves Kálmán körút felé néző szárnnyal bővülhet, ezáltal a
Könyves Kálmán körút felé egy egységes térfal kialakítását teszi lehetővé. Az új épületszárnyban is
irodai funkciók telepítése tervezett.
A tervezési terület többi részén nem tervezett változás, azokban igény szerint a jelenlegi övezeti
kategóriában megengedet módon lehetséges építeni és átalakítani az egyes épületeket vagy
funkciókat.

TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLATOK
A területen nemzetközi, országos jelentőségű természetvédelmi érték nem található. Fővárosi
védettségű a Mester utca és a Könyves Kálmán körút fasora. Mindkettő a terület jelentős és
feltétlenül megőrzendő értéke. A tervezett szabályozás ezen értékek fenntartását és fennmaradását
biztosítja.
A terület fontos, nem védett természeti értékei a vizsgálati tervlapon értékesnek jelölt közterületi és
telken belüli fák, fasorok. A koncepció kialakítása során az ilyen értékesnek jelölt fák figyelembe
vételre kerültek. Az értékes példányok megőrzését és megmaradásának feltételeit a szabályozási terv
biztosítja, azok helyén építési hely nem került kijelölésre. Figyelembe kell venni, hogy az értékesnek
jelölt fák idős faegyedek, így a gyökérzónájuk a lombkoronájukkal megegyező nagyságú, amit a
terepszint alatti beépítések határaink kialakításakor is figyelembe kell venni, ahhoz, hogy a fák az
építés után is fennmaradjanak.
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TÁJVÉDELMI ÉS TÁJKÉPVÉDELMI JAVASLATOK
A tervezési terület jelenleg egy átalakuló, városias karakterű térség, ahol a városban jelenlévő
iparterületek helyén lakó és irodai funkciók települnek meg. A térség jelentős eleme marad a közúti
és a vasúti közlekedési területek képe. A térségben a meglévő, értékes zöldfelületi elemek
megmaradnak (Soroksári út felé eső közpark, Máriássy utca Ny‐i végénél lévő parkterület).
Tájképi szempontból fontos, hogy a terület közterületein meglévő faállomány egyedei mindenhol
megmaradnak. A meglévő fasorok lombtömege fontos városképformáló elem, és jelentős szerepe
van a városi klíma hatásainak csökkentésében is.
A Vágóhíd műemléki és helyi védett épületei jelenleg elég elhanyagolt állapotban vannak. A térség
összképének javításához ezen épületek felújítása, az értékükhöz méltó funkciókkal való megtöltésük
és hasznosításuk is szükséges, amit a szabályozási terv adta kereteken belül biztosít.
Városképi szempontból javasolt a területet határoló Vágóhíd utca és Mester utca fasorainak
kiegészítése, fejlesztése. Ezen utcákban lehetőleg egységesebb a városi karakterhez igazodó és a
széles zöldsávok adta lehetőségeket kihasználó fasorok telepítésére van szükség.

BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA
A 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitásérték számításáról 3. §‐a szerint a terület
eredeti (változtatás előtti) biológiai aktivitásértékét hatályos településrendezési eszközök (KSZT)
esetében a rendelet mellékletének 1. táblázata szerint kell kiszámítani.
A tervezett területen keretövezeti változás nem lesz, a változások ez elhelyezhető funkciókat a
zöldfelületek minimális mértékét nem érintik, így a terület biológiai aktivitás értéke a szabályozás
hatására nem változik.
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ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE
A területen az alábbi zöldfelületi rendszer elemek találhatók meg: telken belüli zöldfelületek valamint
közterületi zöld sávok és fasorok.

ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ELEMEINEK FEJLESZTÉSI JAVASLATAI
A területen belül a szabályozás következtében a jelenlegi zöldfelületi elemeket érő változás nem fog
bekövetkezni. A telkek minimális zöldfelülete változatlan marad. A közterületi zöld sávok területeit
nem veszi igénybe a változtatás.
A területen a jelenleg meglévő, az elbontott vágóhídi területen, jelenleg gyomvegetációval borított
területen új épületek kerülnek elhelyezésre. Az épületek körül intenzív zöldfelületek jönnek létre. A
felszíni parkolás számára kialakításra kerülő felületeken nem javasolt a gyephézagos burkolatok
kialakítása, mivel azok várhatóan jelentős forgalma miatt gyepfelületekként sosem fognak működni,
ahogy az a terület környezetében kialakított épületek esetében is jól látható.
A közterületi fasorok közül a legjelentősebb a Könyves Kálmán körúti és a Mester utcai (egyben
fővárosi védett fasorok). Mindkettő fenntartása és megőrzése városi érdek. Jellegénél fogva szintén
fontos a Máriássy út fasora is. Fejleszteni szükséges a Vágóhíd utcai fasort a tervezési terület mentén
teljes hosszban, valamint a Mester utca (Máriássy utca és Vágóhíd utca közötti szakaszán. Utóbbi
esetben a fasor hiányainak pótlása szükséges.

ZÖLDFELÜLETI ELLÁTOTTSÁG ALAKULÁSA
Az övezetek területén a zöldfelületi előírások nem változnak. A terület zöldfelületi ellátottsága a
szabályozási tervi állapot megvalósulása esetén kedvezően fog alakulni. Az övezetekben az előírt 25‐
35 %‐os minimális zöldfelületek intenzív zöldfelületekként fognak kialakulni, ami mind zöldfelületi,
mind városklimatológiai szempontból kedvező lesz
A Vágóhíd megmaradó műemléki jellegű épületeinek környezetében a zöldfelületi hiányok
csökkenése, csak a terület használati funkcióinak váltása során, az épületek felújításával egy időben
elképzelhető. Ezen a részen várható, hogy a zöldfelületek nagysága nőni fog, de reálisan nem
elvárható, hogy az eléri az övezeti minimum értékeket.
A tömbben a Vaskapu és a Nádasdy utcák meghosszabbított vonalában közterület céljára étadott
területek alakulnak ki, melyek kialakítása során azokat közterületeként kell kezelni. Ennek
megfelelően ezen „utcák” mellett is kétoldali fasorok telepítése javasolt lehetőleg minimum 1,5 m
széles közterületi zöldsávokban, vagy fánként legalább 4 m2‐nyi területű favermekben történő
telepítéssel.
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ZÖLDFELÜLETEK ÖKOLÓGIAI SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSÉRE VONATKOZÓ JAVASLATOK
A zöldfelületek ökológiai szerepe leginkább úgy növelhető, ha azok fenntartási színvonala emelkedik.
Ez részben jelenti a növények rendszeres öntözését, rendszeres tápanyag utánpótlást, szükséges
kezeléseket (metszés, sebkezelés, stb.). A felújított vagy új zöldfelületek esetében az intenzív
fenntartáshoz szükséges feltételek kiépítése javasolt (öntözőrendszer, stb.).
A lakó funkciókat is magukba foglaló épületek esetében zöldftetőkkel kialakított területrészek
létrehozása javasolt elsősorban a treepszint alatti, illetve a földszinti kereskedelmi és szolgáltató
szintek feletti részeken. A tetőkertek kialakítása fokozott figyelmet és jelentős többlet fenntartást
igényel, melyet biztosítani kell az épületek üzemelése alatt is..
A biológiailag aktív felületek növelése érdekében a területen lehetséges lenne a villamos vágányok
ágyazati részeinek gyepesítése valamilyen szárazságtűrő fűmagkeverékkel. Ezzel jelentősen lehetne
növelni a biológiailag aktív zöldfelületeket. (Mester utca, Könyves Kálmán körút)
Fontos, hogy a zöldfelületek mérete ne legyen túlságosan apró. Az egybefüggő nagyobb területek
fenntartása és kialakítása is kedvezőbb, mint a sok nagyon parányi felület gondozása.
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KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK
A tervezési területen minimális változás tervezett. Alapvetően a jelenleginél kisebb telkek is
kialakíthatók lesznek, de azok beépítési paraméterei nem változnak. Nem változik a telepíthető
funkciók köre sem, így környezeti szempontból érdemi változást nem jelent a szabályozási terv
változása.
A terület fő környezeti terhelését távlatban is a területet határoló utak járműforgalma fogja okozni.
Távlatilag azzal lehet számolni, hogy a forgalom a jelenlegihez képest csak minimálisan fog tovább
növekedni. Ez azt jelenti, hogy zaj‐ és légszennyezettség szempontjából változás rövidtávon nem
várható. Jelentős változás csak a járműpark jelentősebb változása hozhat (csendesebb, kisebb
légszennyezést okozó járművek). Hosszú távon, 25‐30 év, erre reális esély van.
A területen már jelenleg sincs ipari jellegű terhelő, ilyennel a későbbiekben sem kell számolni.
A területen létesülő új épületek esetében törekedni kell azok minimális energia igényére. Ez azt
jelenti, hogy mind az épületek belső területeinek világítása, fűtése és hűtése a lehető legkevesebb
energia felhasználással legyen biztosítható. Az épületeket így megfelelő hőszigeteléssel javasolt
ellátni, illetve olyan módon kell a tereket tájolni, hogy télen a napsütést legkedvezőbb módon tudja a
belső területek felmelegítésére hasznosítani, a belső terekben a természetes megvilágítást
biztosítani.
Az új funkcióknál a hőellátás biztosítása gázüzemű berendezésekkel tervezett. A tervezett építési
volumen miatt nem várható, hogy a hőt biztosító kazánok kapacitása olyan méretű legyen, hogy azok
egyedi légszennyező forrásoknak minősüljenek. A telepítésre kerülő berendezésnek meg kell felelnie
a legkorszerűbb technológiai követelményeknek. Elképzelhetőnek tartjuk az épület hőellátásához
napkollektorok és/vagy hőszivattyú alkalmazását is, ami a helyi energiák jobb kihasználását és
kevesebb külső energiaigényt jelente. A környezettudatos és energiaszegény használatot segíti,
amennyiben a felhasznált melegvíz legalább egy része napkollektorokkal kerül előállításra, illetve a
napenergia vagy földhő hasznosításra kerül a létesítmények fűtése hűtése és áramellátása során is.
Valamennyi közterület mentén fasor telepítése, kiegészítése javasolt, a zöldfelületi fejezetben
részletesen leírtak szerint. Ezen fasorok szerepe jentős a közterületi zaj és légszennyezettség
csökkentésében. Részben zajárnyékolóként illetve jelentős zajt elnyelőként, légszennyező anyag
megkötőként tud a lombfelület és az ágrendszer funkcionálni.
Új létesítmények csak teljes, korszerű közműrendszer kiépítésével, a szervezett hulladékgyűjtés és
elszállítás megszervezése mellett létesíthetők. A közösségi, kiállítási funkcióból eredően jelentősebb
mennyiségű hulladék képződésével nem kell számolni az üzemeltetés során. A szelektív
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hulladékgyűjtés és esetlegesen képződő veszélyes hulladék gyűjtés kialakítása és rendszeres
elszállítása is biztosítandó a hatályos jogszabályi előírások szerint.
Az építkezések során lehet számolni jelentősebb mennyiségű építési törmelék képződésével. Ezeket
az építési törmelékeket javasoljuk újra hasznosítani akár az építési treületre telepített helyi
újrahasznosító berendezéssel, vagy a hulladékok újrahasznosító telepre történő szállításával. Ez azt
eredményezné, hogy sok helyben hulladékká vált anyagot helyben lehetne újrahasznosítani, és nem
kell lerakókba elszállítani, ami környezeti szempontból is sokkal kedvezőbb megoldás.
A terület ismerete alapján talajszennyezésre az építési munkák során nem kell számítani.
Amennyiben talajszennyezés gyanúja felmerül, úgy a gyanús talajminta laboratóriumi vizsgálata
szükséges és az illetékes környezetvédelmi felügyelőség bevonásával kell a szükséges további
lépéseket, tennivalókat meghatározni.
Az épületek alapozásakor fokozott figyelemmel kell lenni a talajvíz áramlására. Az új épületek nem
okozhatják a talajvíz pangását, és nem okozhatnak a szomszédos épületekben károkat.
A szükséges mennyiségű parkolóhelyek kialakítása lehetőleg az épületek terepszint alatti szintjén
kerüljenek kialakításra. A felszíni parkolók csak korlátozottan, és fásítottan kerüljenek kialakításra. A
szabadon maradó, be nem épített területek túlnyomórészt fásított zöldfelületként alakítandók ki.
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY
ÉPÍTETT KÖRNYEZET
1. VIZSGÁLAT
A tervezési terület, a Könyves Kálmán körút – Gubacsi út – tervezett magánút – Vágóhíd utca –
Nádasdy utca – Máriássy utca – Mester utca által határolt térségben, a főváros Duna bal parti részén,
a IX. kerületben, Ferencváros külső részén, közel a folyóhoz, a történeti Közvágóhíd és Marhavásár
tér együttesének területén helyezkedik el.
a) történelem:
A török uralmat követően, a XVIII. század jelentős eseményeként kell elkönyvelni Pest város
újjáépítése mellett a Külváros, illetőleg külvárosok – a Józsefváros, a Terézváros, s legutoljára a
Ferencváros – megszületését, amelyek a városba vezető országos jelentőségű főútvonalak mentén és
azok közeiben keltek életre. A mai Üllői út és a Rákóczi út, illetőleg Kerepesi út által határolt területen
a mai Baross utcával, mint szerkezeti tengellyel az Alsó Külváros, 1777 óta Józsefváros2, a mai Rákóczi
út, illetőleg a Kerepesi út és a Bajcsy Zsilinszky út közötti területen a Király utcával, mint szerkezeti
tengellyel a Felső Külváros, 1777 óta Terézváros3 kelt életre, s az Üllői út és a Duna közötti területen a
Soroksári út belső folytatásával, a mai Ráday utcával, mint szerkezeti tengellyel a Ferencváros jött
létre, amely 1792‐ben nyerte el mai nevét4.
A Ferencvárosban „A mai Kálvin tér és a Ferenc krt. közötti terület épült be legelőször, többnyire
kertes házakkal. Ebben az időben a mai Ráday (akkor Soroksári) u. volt a település fő útvonala. A
Ferenc krt.‐on kívüli részen szórványosan elhelyezkedő majorok, a Dunaparton pedig vízimalmok
voltak.”5 Az Üllői út és a Dunapart között elterülő Ferencváros alatt Gubacs puszta feküdt. „A
tatárjárás előtt szereplő Gubacs falu csak a XV. században jelenik meg újra az oklevelekben, XVIII.
századi térképek szerint határa onnan terjedt dél felé, ahol ma a Határ út van…A falu déli szomszédja
Soroksár volt, Anonymus által is említett nevét arról a „Sárról”, mocsárról kapta, mely Gyáltól a
Dunáig húzódott.”6

2
3
4
5
6

Szerk.: Tóth Endréné: Budapest enciklopédia. Corvina Kiadó, 1970. 74. oldal.
i. m.: 339. oldal.
i. m.: 74. oldal.
Budapest lexikon. Első kötet. A‐K második bővített, átdolgozott kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest 1993. 426. oldal.
Györffy György: Pest‐Buda kialakulása. Budapest története a honfoglalástól az Árpád‐kor végi székvárossá alakulásig.
Akadémiai Kiadó, Budapest (1997). 160.oldal.
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„A pesti külvárosok között az 1860‐as években a legtöbb jövőt rejtő titkot a Ferencváros hordozta
magában. A kortársak elképzelései messzemenően szerények voltak e városrész jövőjét illetően.
Ennek indokoltsága számos forrásból származott. Az 1838‐as árvíz legpusztítóbb hatása ezen a
területen érvényesült. 529 házából 438 bedőlt. A helyreállítás roppant vontatottan haladt előre –
emeletes épület szinte alig akadt a kerületben. 1870‐ben ugyan már 719 házat írtak össze, és ebből
654 földszintes volt. A gazdasági élet élénkülése azonban nem hagyta érintetlenül e városrészt sem,
lakossága szaporodott, újabb települők is érkeztek. Mindezek nyomán az 1850‐es évek elejéhez
képest lakossága 128 %‐os emelkedést jelzett és az 1870‐es évek elejére elérte a 20 ezret.
Mindezekkel a változásokkal az úthálózat állapota korántsem tartott lépést, és messzemenő
hiányosságok voltak tapasztalhatók a közegészségügy területén. Az elhanyagoltság különösen a
gyakori árhullámoktól érintett dunaparti részekre volt jellemző. A város szinte tehetetlenül állt
szemben az idehordott szemétrakományokkal és a közömbösség okozta kirívó tisztátlanságokkal. A
még rendezetlen ferencvárosi dunaparton nagy számban sorakoztak vízimalmok, közelükben kis
házacskákkal, rozzant viskókkal…”7
A Duna budapesti szakaszának szabályozása már 1838‐ban, a jeges árvíz pusztítása után megindult,
nagyobb lendületet azonban csak 1870. évet követően vett, amikor „…az 1870. X. tc. végül
biztosította a fővárosi Duna‐szakasz szabályozásának anyagi alapjait. Az 1871‐75 között végrehajtott
munka során a) elzárták az ún. gubacsi keresztgáttal a Soroksári‐Dunaágat, (de ugyanakkor a gát
testébe épített zsilippel biztosították az ág friss vízzel való táplálását), b) összeszorították a
Gellérthegy alatti elszélesedett Duna‐szakaszt és elkotorták a kopaszi zátonyt, c) a Dunagőzhajózási
Társaság által 1858‐59‐ben a pesti Lánchídfőnél, majd a város költéségén 1864‐67 közt a Petőfi térig
kiépített rakparthoz csatlakozó partfalak közé fogták a Margitszigettől a mai Közgazdasági Egyetemig
terjedő Duna‐szakaszt és d) egyenlő szélességre szabályozták a Margitszigetet közrefogó két ágat. Az
1876. évi veszedelmes arányú árvíz beláttatta a kormányzattal, hogy a helyi szabályozás nem
elegendő. Így született meg a Budafoki‐Dunaágnak Abonyig terjedő szabályozását biztosító 1881: L.
tc., amelynek végrehajtása során az említett az említett szakaszon 1885‐ig – egyéb munkák mellett –
5,1 millió m3 kotrási munkát végeztek. Az 1837/38‐inál is keményebb 1890/91‐i tél újabb komolyabb
figyelmeztetéssel szolgált. Hatásaképpen egyrészt a fővárosi partfalakat magasították, másrészt – a
Közép‐Duna egységes szabályozásáról szóló 1895: évi XLVIII. tc.‐ben – elrendelte a törvényhozás az
addig végzett további munkálatok kiterjesztését. Ezek a munkálatok az első világháború kitörésekor,
1914‐ben, Fajsznál abbamaradtak ugyan, de Budapest szempontjából mégis a mederszabályozás
zárókövének tekinthetők, mert mintegy 100‐120 km‐rel délebbre tolták a városra oly veszedelmes

7

Lukács Lajos: Pest‐Buda az 1867‐es kiegyezés idején. Akadémiai Kiadó, Budapest (1996). 73. oldal.

130

BUDAPEST, IX. FERENCVÁROS, VÁGÓHÍD ÉS KÖRNYÉKE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE

jégtorlaszok képződésének fészkét. Az anyameder‐szabályozását az 1870‐ben elzárt Soroksári‐
Dunaág csatornázása egészítette ki, amelynek eredményképpen az ág melletti községek visszakapták
elveszített hajóútjukat. A felső szakaszon erősen feliszapolódott medret kotrással kimélyítették és az
ág felső torkolatánál 1910/12‐ben megépítették a 1000 tonnás uszályok átzsilipelésére alkalmas
Kvassay‐zsilipet. A Dunaág alsó torkolatánál, Tassnál, a közbejött háború miatt csak 1927‐re épült
meg a hajózsilip.”8
Az 1867‐es kiegyezéssel, illetőleg az 1872. évi városegyesítéssel Pest, Buda és Óbuda – és a
külvárosok is –

rohamos fejlődésnek indultak. Ferencváros déli részének, és benne a vizsgált

térségnek a beépülése több tényező együttes hatásának eredménye volt, melyek szinte egy időben
és együttesen eredményezték a változásokat. A pesti belvárosban a már korábban letelepedett sok
gyár minden szempontból a fejlődés gátja volt. „Számos panasz merült fel a lipótvárosi gyárak okozta
füst‐korom beáramlása miatt, melyet a város északnyugati széljárása okozott. 1867. május 28‐án Pest
város tanácsa különösen Lipótvárosra hívta fel a figyelmet, hogy a gyárak a közegészségügyi
viszonyokat károsan befolyásolják. Utasították az építési bizottmányt, hogy az új építési szabályok
kidolgozásánál a tiszti főorvos közbejöttével tegyen javaslatot a bajok elhárítására. Az építési
bizottmány a lipótvárosi ipartelepek lehetőség szerinti egy körzetbe történő csoportosítására tett
javaslatokat. Pest város tanácsának 1867. július 26‐i határozata ezzel egyetértett, és a települési
körzet kijelölésére utasított – ami azonban késett, sőt számos vitára is okot adott a város és az állami
hatóságok között. A belügyminisztérium – ahová a telephelyekért folyamodók fellebbezései
befutottak – konsziliánsabbnak mutatkozott a városnál, és a gyáralapítások megkönnyítése mellett
szállt síkra. A sok‐sok felgyűlt probléma késztette Pest város közgyűlését arra, hogy 1867. november
13‐án foglalkozzon különösen a bűzös gyárak és üzemek telephelyei kijelölésének problémájával.
Annyi előrelépés történt, hogy a városi tanács november 29‐én kimondta, hogy a jövőben a bűzt és
ártalmas kigőzölgést terjesztő üzemek és gyárak főképpen a szappanfőző, spódiumgyártó, faggyút
olvasztó, enyvfőző és egyéb hasonló telepek a jövőben csak József‐ és Ferencváros külső részeiben
létesülhetnek.”9
„Buda és Pest városának az egyesítésig nem volt közvágóhídja, a mészárosok, hentesek a város által
engedélyezett magánvágóhidakat használták. A város növekedésével ezt a helyzetet nem lehetett
tovább fenntartani. – Pest város hatósága megszüntette a magánvágóhidak engedélyezését, és 1868‐
ban határozatot hozott közvágóhíd létesítésére.”10

8 Szerk.: Dr. Pécsi Márton: Budapest természeti képe. Akadémiai Kiadó, Budapest 1958. 456‐458. oldal.
9
Lukács Lajos: Pest‐Buda az 1867‐es kiegyezés idején. Akadémiai Kiadó, Budapest (1996). 48‐49. oldal.
10 Budapest lexikon. I. Kötet. A‐K. Második, bővített, átdolgozott kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993. 741. oldal.
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„Mult hó 27-én vette át Pestváros közönsége azt a nagyszerű épületet, melyről „közvágóhíd"
név alatt annyiszor volt szó a hírlapokban, s melyhez fogható, hasonló czélra emelt épülete csínra és
czélszerü berendezésre nézve Európa egy fővárosának sincs.
Az érdekes épület, mely a közvágóhidat és Pestváros marhavásárját foglalja magában, sok
tekintetben nagy fontosságú. Oly szükséges intézet az, hogy nagy, népes városok nem nélkülözhetik s a
tapasztalás is azt mutatja, hogy ezt igen sok nagy város belátta már. A pesti közvágóhíd fölállításának
eszméje ezelőtt már tizenkét évvel megpendittetett, csakhogy az erre vonatkozó tárgyalások czélhoz
vezetni nem tudtak, mígnem 1867-ben Szumrák városi főmérnök gyakorlati tapasztalatok és Hennicke
építésznek a német-, franczia-, olasz-, angolországi, svájczi és belga közvágóhidakról épen akkor
megjelent müve alapján terjedelmes programmot terjesztett elé a pestvárosi közvágóhíd és marhavásár
felállítására vonatkozólag.
E programmot a városi hatóság elfogadta, a vágóhid fölépítését elhatározta, s miután a
soroksári ut végén, közel a Dunához egy 10 holdnyi területű telek is kijelöltetett: csődöt hirdettek a terv
elkészítésére A beérkezett hat pályamunka közt a Hennicke-é találtatott jutalomra méltónak, ez
fogadtatott el s ő bizatott meg a terv valósításával is.
1870. márczius közepén láttak hozzá a munkához teljes erővel. Eleinte az volt a terv, hogy a
vágatási kényszer csak a szarvasmarhára szorítkozzék, csak később ment határozatba, hogy egyéb
kimérésre szánt állat is ugyanazon rendszabály alá essék, a mit orvosrendészeti tekintetből csak
helyeselni lehet. Egyúttal határozatba ment, hogy a közvágóhiddal együtt egy marhapiacz is
felállíttassák 18,000 D ölnyi területen, a szükséges épületekkel, szinte Hennicke terve szerint. A vágóhid
költségeit 1.100,000 frttal irányozták elő, hanem valósággal 1.324,267 frtba került. A marhapiacz
épületei s maga a marhavásártér berendezése 350,000 frtba jött, ugy hogy e telep felállításának összes
költsége 1.674,267 frtra rúgott. Ez összeg 33 évi törlesztésre a kölcsönalapból vétetett.
A mi a vágóhid fölépítésénél követett rendszert illeti, a vágótermek, külön osztályokkal a
franczia, a hűtőtermek, a földszint felett álló jégvermekkel pedig az amerikai rendszerből vannak véve.
Az istállókban 600 darab marha helyezhető el, s a harmincz vágóteremben – mely szám még
szaporítható – 180 marhát lehet levágni naponként.
Az egymást kiegészítő két telepet a vasúttal összeköttetésbe hozzák, a soroksári vámot pedig
kívül helyezik a vágóhídon. E vám számára külön épület emeltetett, mely 46,424 frtba került. A
vágóhídhoz vezető utakra pedig 61,896 frt lett megszavazva s az utakat már építik is. A vasúti
összeköttetéses a kiszálló és lerakodó helyek elkészítésére 129,700 frt szükséges. Ez összeg fedezésére a
kormány kéretett fel, miután a város a Buda és Pest indóházait összekötő vasút területét ugy is ingyen
engedi át.
Az építkezés mind Hennicke személyes vezetése alatt történt, de a főfelügyeletet a pestvárosi
husbizottság viselte Kammermayer Károly városi tanácsos elnöklete alatt.
Pestváros áldozatkészségének sikerült rövid két év alatt az orvosrendőri és államgazdasági
tekintetből annyira fontos közvágóhidat és marha-piaczot felállítani, oly módon, hogy arra valóban
büszke lehet.
Egyik képünk a vágóhid főbejáratát ábrázolja. Ez a soroksári útra nyiló homlokzaton van. A
főkapu két oszlopát két kőfaragvány ékíti, az egyik egy bikát vezető, a másik egy bivalylyal küzdő férfit
ábrázolva. Mind a kettő Begas Reinhold berlini tanár mintája után készült, 8 láb magasságú s egy-egy
500 mázsa sulyu sóskúti kőből készült.
Másik képünk a nagy telep közepét elfoglaló marhaállástól jobbra és balra álló épületek
egyikét tünteti föl. Itt vannak a marha-istállók, vágókamrák és a föld talaja fölötti jégtartók.
Az istállók vassíneken nyugvó tűzmentes boltozattal vannak ellátva, talajuk pedig kongó
téglával kövezve. Az istállók felett elkülönített fedél és felhúzó erkélyekkel ellátott takarmánypadlások
vannak.
Az istállók ganéjlefolyókái vizzárat által a levezető csatornába torkolnak, a marhaitatásra
szolgáló márványvályúk a vízvezetékből töltetnek meg, a vizfölösleg pedig az istállók öblögetésére
szolgál.
A födött udvarok, a melyek az apróbb marha homlokzatukon vasrostélyokkal zárhatók el.
A franczia modorban épült vágó-kamrák osztályzatokkal bírnak, hossza mindegyiknek 7,
szélessége 4 öl, magasságuk 17 láb. Tűzmentes boltozatuk, s cementbe rakott kőlemezekkel borított
faluk van s betonrétegen feküsznek. Minden vágókamra vizvezető csővel s lecsapoló csatornával bir,
belső falai pedig márvány táblákkal vannak kirakva.
Egy-egy csoportban van 20, összesen tehát 40 vágókamra. Egy ily kamrában egyszerre 6 db
marhát lehet levágni.
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A jégtartók padozata vaslemezekből készült B 50,000 mázsa jeget fogadnak magukba, mely
egész október haváig eláll. - A jégtartók alatti hülőkamrákban a marhahús a jég érintése nélkül hosszú
ideig fris állapotban tartható el.
A vágóhid és marhavásár egész látképét és a többi részletek leírását jövő számunkban
hozandjuk.”11
„A közvágóhíd, 10 holdnyi területen a tábori kórház közelében a soroksári ut mellett balra
fekszik, az udvar 27', az épületek 30' 6"-nyire a Duna O-pontja fölött.
A roppant térséget befoglaló épületek között azokon kívül, a miket múlt számunkban érintettük,
még a következük vannak:
A próba vágóhíd, a telep közepén látható tornyos épületben, hol 20 darab szarvasmarha
vágathatik egyszerre. Ugyanitt van a fogyasztási adó szedésére fölállított pénzügyőri szoba, a mérleg és
istálló. Hátsó részében egy hat ló erejű gőzgép van fölállítva, mely tiz óra alatt 1800 akó vizet emel 60
lábnyira, - továbbá egy fagymentesen födött vizmedencze 3000 akóra. A fagy-mentesités ugy történik,
hogy a kémény e medenczén vonul át s megakadályozza a fagyást. A vizmedencze talpa a vágókamrák
padozatjai fölött 55-lábnyira emeltetett, hogy a hydrantokhoz csavart szivattyúkból kitörő vízsugár
minden fedél-tüzet rögtön elfojthat.
A fő viz vezető csövek ugy vannak elhelyezve, hogy azok bőven látják el a csőhálózatot, mely a
vágóhíd minden részeivel összeköttetésben áll.
A próbavágóhid mellett jobbra és balra az albumin-gyár, paczálföződe, állati fürdők és egyéb
gyárak számára tágas terület van fentartva.
A két szögleten álló épületek közül az istálló, a másik egy kis vágóhíd beteg marhák számára,
melyek az egészséges marháktól egészen elkülönittetnek.
A közvágóhidi telep közepén a marhavásárról érkező szarvasmarhák számára egy tágas
marhaállás van berendezve, úsztató medenczével és itató vállukkal ellátva.
Ettől jobbra és balra állanak az istállók, vágókamrák és jégtartók, miket múlt számunkban
ismertettünk. E két épület képezi a tulajdonképi vágóhidat.
A vágókamrák két oldalán fekvő kis épületek a paczalmosódák és ganéj-gödrök, melyek a
paczal hideg és forró vízzel mosása és a hig ganéj eltávolítása czéljából a vízvezetékkel állnak
összeköttetésben.
A főkaputól jobbra és balra fekvő két egyemeletes és két földszintes épületben az igazgató,
ellenőr, állatorvos, a vágóhid-felügyelők, a gépész és házfelügyelő lakásai vannak. Ugyanott van egy
tágas hivatalszoba s iroda és egy pénztári helyiség, végre egy tágas őrszoba és börtönhelyiség.
Ezek mellett a mészárosok szekerei számára kocsiszinek 60 lóra istállók, az építési anyag, és
tüzoltószerek raktárai vannak elhelyezve.
A közvágóhíd telepe 7 '/2 láb magasságú kőfallal van bekerítve.
Az összes helyiségek, udvarok és utczák légszeszszel vannak világítva, s valamennyi kövezettel
ellátva. Az intézet önálló vizvezetéssel és a Dunába kiágazó csatornázással bir. Több helyen angol
modorra épült árnyékszékek léteznek, ugy hogy az intézetben, daczára annak, hogy 100—120 marha
vágattatik le naponként, a legnagyobb tisztaság uralkodik.
A közvágóhid egészségrendőri szempontból építtetvén, mely a nyerészkedés tárgyát nem
képezheti, Pestváros hatósága a vágó és egyéb díjakat a lehető legkisebb mérvre szabta.
A közvágóhíd életbeléptetésével Pesten 32 magánvágóhíd lett megszüntetve és az ezekkel járó
tisztátalanság, kellemetlen büz a városból végkép eltávolíttatott. Minden egyes darab marha nemcsak
hogy élő állapotban, hanem annak húsa is orvosilag meg vizsgál tátik.
Egy szóval a közvágóhidban Pestvárosának nemcsak oly intézete van, a mely egy modern
irányban induló ország népes fővárosának elkerülhetetlenül szükséges; de egyúttal olyan, mely
becsületére és díszére is válik.”12

11
12

Vasárnapi Ujság. 1872. Tizenkilenczedik évfolyam 32‐ik szám, augusztus 11. 392‐393. oldal.
Vasárnapi Ujság. 1872. Tizenkilenczedik évfolyam 33‐ik szám, augusztus 11. 406. oldal.
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A Közvágóhíd „Telepítése, helyszínrajzi szervezése nagyon kedvező. Az épületek legtöbbje szegélyezi
a területet, eltakarja az ott folyó zajos, büdös tevékenységet. Igen szép a telep felfűzése egy
hossztengelyre. Kiváló ennek a tengelynek nagyjából a közepére helyezett víztorony, mely messziről
jelzi a telep helyét. Az egész elrendezés önmagában is, az első pillanatban is egy komolyan
megkomponált, jól elrendezett, minden esetlegességet kizáró együttes benyomását kelti.
Az épületek is komolyak, szépek jó arányúak. Kiváló a Hennickének az a rendszerező képessége,
amellyel az egészet összefogta. Egyik tervezési alapvonás az, hogy a sok különböző homlokzat néhány
elemből, ugyanazon anyagokból, sokszor ugyanazon formákból épül. A párkányok jellege azonos. A
sarkokra, lizénákra, falpillérekre egyforma rusztikus kőburkolat kerül. Az ablakok legtöbbje félköríves,
széles kerettel, erős zárókővel. Sok ajtó is félköríves záródású. A párkányok alatti zsalus szellőzők is
egyformák. Azon túl, hogy az elemek egységesítése kivitelezési, munkaszervezési előnyökkel is
járhatott, az egységes részletek rendkívüli mértékben összefogják a rendeltetési igényeknek
megfelelően erősen különböző méretű, tömegű épületeket. Természetesen az egységesítést nem
vitték túlzásba. A jelentősebb, nagyobb épületek sokszor méretű, léptékű elemeket kaptak. A
rusztikus falfelületek általában egy futó‐, azaz két kötőkő szélességűek. A víztorony sarkain kétszer
akkorák, a vágóépületnél is nagyobb felületeket burkoltak le. Ezeknél a jelentős épületeknél olyan
tagozatokat is találunk, ami a kisebbeknél nem fordul elő. Ilyen a törpegaléria. Szép lehetett a
belsőkben a nemes anyagok használata. Igaz, hogy ezeket használati, tartóssági okokból alkalmazták,
de megható gránitelemekről, márvány jászlakról, itatókról, asztalokról olvasni. Eredetiben látni ma
már nem lehet ezeket. Nem feledkezhetünk meg a sok szoborról. Igazán csak a főbejárat két szobra
kiemelkedő alkotás, de nagyon sok állatfőt láthatunk a homlokzatokon, kutakon is. Mindezekhez
ismételten meg kell jegyezni, hogy a múlt században a közvágóhíd nem ipari épületnek, hanem
középületnek minősült. A mészárosok eljöttek ide és levágták marháikat éppúgy, mint elmentek
volna a közfürdőbe. Rendeltetés szempontjából biztos megfelelő volt a létesítmény. Hennicke
korábban több országban tanulmányozta az üzemmenetet, működést is.
Sajnos azt kell hinnünk, hogy technológiai szempontból rossz időben keletkezett, illetve egy rossz
időszak végén. Ez az az időszak, amikor még nem volt marhavész elleni oltás, nem volt gépi hűtés, a
kamrás vágás volt szokásban. A vágóhíd azért született, hogy jobban védekezhessenek a keleti
marhavész ellen, a pesten élő néhány állatorvos jobban tudja az állatok egészségét és a hús
minőségét ellenőrizni. Néhány év múlva már oltással küzdöttek a fenyegető ragály ellen.
Természetesen meg kell gondolnunk azt is, hogy a keleti marhavész nélkül talán nem is volna
közvágóhíd. A felső jégtartós hűtés talán egy utolsó próbálkozás volt természetes jég alkalmazására.
Rövidesen feltalálták az ammoniákos hűtést.
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Sajnos sok‐sok tétovázás, nekirugaszkodás után alkalmazták csak és csövekkel telehálózták a legszebb
homlokzatokat is. Ekkor még vágókamrákban egyenként foglalkoztak az állatokkal, vagy csak pár
állattal. Később vágócsarnokokat emeltek és futószalagszerűen végezték a munkanemeket.
Épületszerkezeti bajokról nem nagyon tudunk. Igaz a szecska‐szigetelés tele lett patkánnyal, tűz is
volt, de ezek még nem jelentik, hogy rosszak lettek volna a házak. Viszont ha végiglapozzuk más
vágóhidak helyszínrajzát, akkor valami nagyon szomorút vehetünk észre. Külföldön sok‐sok vágoda
mellet nemcsak baromvásár volt, hanem ezen marha‐, borjú‐ sertéscsarnokokat építettek.
Nemcsak a századfordulót megelőző évtizedben, hanem sok helyütt jóval korábban. Ha
meggondoljuk furcsa ellentmondás: az állatokat néha az ország túlsó végéből hajtották, itt a
baromvásár karámjaiba zsúfolták azokat, ott tartották napokig szabad ég alatt, tűző napon és
farkasordító hidegben, majd átkísérték egy palotába, ahol letaglózták azokat. De hideget‐meleget
nemcsak a barmoknak kellett elszenvedniük, hanem az alkuszoknak, mészárosoknak is. A vágóhidat
megépítették gyönyörűen, de a marhavásárra alig fordítottak figyelmet. Ez megbosszulta magát.
Amit nem csináltak meg a megnyitásra, azt meg kellett csinálni utána. Meg kellet építeni a
mérlegházakat, istállókat, vendéglőt és végül a két vásárcsarnokot. Sokáig vártak vele, de nem
lehetett elkerülni. Igaz, csak fából készült, de hatalmas méreteivel, jó arányaival nem mindennapi
alkotás lehetett. Sajnos, később valamikor nyomtalanul eltűnt. A borjúcsarnok jóval kisebb volt, de
annál szebb, díszesebb. Nem az eredeti vásártér területén áll, hanem a bővítés során szerzett részen,
délre a Máriássy úton túl. Míg az építkezéskor mindent a vágóhídra költöttek, miután kész lett,
évtizedekig minden pénzt a vásártelep vitt el. Épp csak legszükségesebbre futotta a vágóhídon, de
nagyobb fejlesztésre már alig volt pénz. Évtizedekig tehetetlenkedtek, míg végre megépítették a
hűtőrendszert, de csak olyan csövezésre futotta, ami agyonverte a homlokzatokat.”13
A közvágóhíd 1872. évi megnyitását követően egy évtizeddel később konzervgyár települt a térségbe.
„Az első önálló Weiss gyár alapításánál az ipartörvény adta lehetőségek mellett a közös hadsereg
kezdeményezése bizonyult meghatározónak. Előbb Weiss Berthold egy társával együtt egy
kétszersült‐ és kekszgyár létesítéséhez kért segítséget, elképzeléséhez azonban öccsét nem tudta
megnyerni, s útjaik – ha csak rövid időre is – szétváltak. Weiss Manfréd viszont a közös
hadügyminisztériumnak egy konzervgyár alapítását javasló ajánlatára azonnal húskonzervgyár
felépítésének tervével reagált, s a kereskedelmi tárca segítőkész lépését követően 1882. március 9‐
én a VIII., Lövölde tér 2. szám alatt megkezdte a húskonzervek gyártását.

13

Selmeczi János Frigyes: IX. kerületi húsipar története. III. Marhavágóhíd és marhavásár felavatás utáni állapot. 1872.
KIPTERV TMT‐kft. 1994. 133. oldal.
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Termékének minőségével a versenytársát megelőzte ugyan, de a gulyáskonzervek előállítására a
nagyüzemi háttér nem volt biztosítva, mert ehhez az épület alkalmatlan volt. Telekátadási kérelmet
terjesztett elő, amit a főváros közgyűlése szokatlan gyorsasággal hagyott jóvá, azzal a feltétellel, hogy
a Közvágóhíd és a vasúti töltés közötti, több, mint egy kh. területen belül három év alatt felépíti és
beindítja a gyárát. Az állami kedvezményeket is megkapta, s hamarosan már az igazgatói lakás
felépítéséhez kérik az engedélyt az „egymásra talált” Weiss fivérek.”14
„A sertésvágóhíd építésének kérdése, szinte egy időben a marhavágóhíd elkészültével, az 1870‐es
évek elején merült fel. A végleges terveket 1897‐ben fogadta el a főváros közgyűlése, majd a
kormány is jóváhagyta, így még ugyanazon év decemberében elkezdődhetett az építkezés. Az első
próbavágásra 1902. február 4‐én került sor, s a nagyszabású intézmény 1902. május 1‐jén
megnyitotta kapuit. A sertésvágóhíd tervezője és építésvezetője Mihályik István, a gépészeti
berendezések tervezője, a kivitelezés vezetője Kubinyi Imre székesfővárosi mérnök volt. A
sertésvágóhíd ipari épületegyüttesének kialakítása, építészeti megfogalmazása, az egyes funkciók
elrendezése sokban hasonlított a közeli marhavágóhíd megjelenéséhez.”15
Máig meghatározó módon rányomta bélyegét a tágabb térség területhasználatára a vasút is. „A mai
déli összekötő vasúti híd őse 1877‐ben épült, két kétnyílású, többszörös rácsozású, kétvágányú
szerkezetként, és 1913‐ig volt forgalomban. Akkor épült a vonórudas kétcsuklós ívekből álló acél
szerkezet, mely 31 éven át szolgált és a második világháború végén pusztult el. Helyén a mai ikerhíd
csak 1948. és 1953. években épült fel…”16 A vasúti híd elkészülése után hamarosan kiépültek a
rávezető és a Duna mentén haladó vasúti pályák, leágazások, amelyek erősen felszabdalták a
térséget. 1885‐ben elkészül a Ferencvárosi rendező pályaudvar, és 1888‐ban átadják a MÁV Duna‐
parti teherpályaudvarát az összekötő vasúti híd É‐i oldalán. „Ide érkeztek be az ország minden tájáról
azok a rakományok, melyeknek végállomása a Központi Vásárcsarnok, a Fővámpalota vagy az
Elevátorház volt. A két utóbbi megszűnésével a pályaudvar sokat vesztett jelentőségéből, a II.
világháború után ezen a területen működött a MÁVAG Híd‐ és Darugyárának telephelye. Itt
gyártották az 1964 novemberében átadott Erzsébet híd elemeit is.

14
15
16

A Csepeli Vas‐ és Fémművek 90 éve. 1892‐1982. Gazdaságtörténeti monográfia. 8. oldal.
Szerk.: Götz Eszter‐Orbán György: Ferencváros kétszáz éve. Ráday Könyvesház Budapest 2010. 31‐32. oldal.
Szerk.: Dr. Tóth Ernő: Pest megyei és Budapesti hidak. Megjelent Budapesten, a 38. Hídmérnöki Konferencia
alkalmából 1997‐ben. 74. oldal
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A pályaudvar területét az 1996‐ra tervezett világkiállítás miatt felszámolták.”17 1887‐ben elkészül a
Közvágóhíd és Erzsébetfalva közötti a HÉV vonal, a Budapest‐Ráckeve közötti vasútvonalon 1892‐ben
indul meg a forgalom, – pályaudvara a Déli összekötő vasúti híd – Gubacsi út – Budapest‐Kelebia
vasútvonal – Soroksári út által határolt területet foglalja el. 1927‐ben átadják a közúti forgalomnak a
Kvassay‐hidat, mely által a Csepel‐sziget É felől is megközelíthető lett.
A tervezési terület átalakulása – összefüggésben a tágabb térség átalakulásával – az elmúlt negyed
század során vett erőteljesebb lendületet. Felszámolták a Dunai‐teherpályaudvart, 1995‐re
felépítették a Rákóczi‐hidat, megnyitották a Könyves Kálmán körút hídra vezető Ny‐i szakaszát,
rendezték a Könyves Kálmán körút és a Soroksári út kereszteződését. A Könyves Kálmán körút
rendezésének eredményeképpen gyorsan beépült a funkciójában egykoron a Marhavásár térhez
kapcsolódó Máriássy utca – Mester utca – Könyves Kálmán körút által határolt tömb is, s elkezdődött
a beépítése a Marhavásár tér ÉK‐i részének is.

17

http://www.ferencvaros.hu/index0.php?name=ht_084_palyaudvar
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Az 1783. évi I. katonai felmérés részlete. Hadtörténeti Intézet Térképtára.
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Az 1856-1860. évi II. katonai felmérés részlete. Hadtörténeti Intézet Térképtára.
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Az 1882-1883. évi III. katonai felmérés részlete. Hadtörténeti Intézet Térképtára.
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Budapest 1908. évi térképének a részlete. Hadtörténeti Intézet Térképtára.
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Az 1921-1923. évben megújított III. katonai felmérés részlete. Hadtörténeti Intézet Térképtára.
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Budapest 1937. évi térképének a részlete. Hadtörténeti Intézet Térképtára.
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Az 1951. évi katonai térkép részlete. Hadtörténeti Intézet Térképtára.
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b) természet, táj, tájhasználat –településhálózati és településszerkezeti összefüggések:
A tervezési terület kistájilag a Pesti hordalékkúp‐síkságon terül el. „A kistáj 98 és 251 m közötti tsztf‐i
magasságú. K felé lépcsőzeten, 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, félmedence szerűen
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.”18
Napjainkban a térség „táji jellegét”, illetőleg a tájhasználatát alapvetően a települési funkciók
határozzák meg.
A tervezési területet Ny‐on és a D‐i oldalon jelentős és fontos településszerkezeti elemek, nagy
forgalmú útvonalak – a Soroksári út és a Könyves Kálmán körút, Rákóczi‐híd útvonal – határolják.
Ezen útvonalak közül a Soroksári út történetileg a legkorábbi: a középkor óta ez az országos
jelentőségű út kötötte össze és köti össze ma is Pest városát a tőle D‐re, a Duna mentén elterülő
településekkel. A térség másik fontos településközi kapcsolati eleme a teljes hosszában megnyílt
Külső Körút, mely az 1877‐ben átadott Déli‐összekötő vasúti híd mellé 1995‐re felépített Rákóczi‐
híddal a főváros bal parti városrészének egyik legforgalmasabb településszerkezeti tengelye.

18

Szerk.: Dr. Marosi Sándor – Dr. Somogyi Sándor: Magyarország kistájainak katasztere. I. kötet. MTA Földrajztudományi
Kutató Intézet. Budapest, 1990. 33‐35. oldal.
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c) településkép és utcaképek:
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Az L alakú tervezési terület településképe két különböző területre különül el. Az L alakú terület
Marhavásár térre eső részét DNy‐on a kerítéssel övezett Közvágóhíd keretes jellegű és sűrű
beépítésű, a felmagasodó víztorony kivételével jobbára fszt és fszt+1 emelet magas épületállományú
területe, ÉK‐en pedig, a vásártér felső részének lakóházakkal beépülő területe övezi. A terület alsó,
DK‐i, kisebbik része üres, felső részén a Vágóhíd utca menti megmaradt keretes beépítés alatt
szabadonálló beépítésű, utcavonalra merőleges illetőleg azzal párhuzamos beépítésű fszt és fszt+1
emelet magas épületek emelkednek, melyek közül a két fővárosi védelem alatt álló, a vágóhíd és
vásártér terület‐együttesének hossztengelyébe állított, fszt+1 emelet magas, téglával burkolt épület
az egykori állatkereskedelmi funkció fontos építészeti dokumentuma. Az L alakú tervezési terület
vízszintes szárának, vagyis a Mester utca – Könyves Kálmán körút – Gubacsi út – Máriássy utca által
határolt tömb településképének meghatározó vonása a beépítésből következő nyitott, részben
nyitott és zárt megjelenés. A Borjúvásárcsarnok környezetében a beépítés „fellazul” és kinyílik,
aminek következtében a mozgalmas tömegformálású és az utcai frontokon oromzatos kialakítású,
neobarokk jellegű épület látványosan jelenik meg körúti illetőleg a Máriássy utcai utcaképben.
d) településszerkezet és területhasználat –
e) településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és épülettípusok;
Az L alaprajzú tervezési terület a középkori eredetű Soroksári út és az 1990‐es évek első felében
megnyitott Könyves Kálmán körút kereszteződésének ÉK‐i szegletében, az 1870‐es évek legelején
letelepített Közvágóhíd és Marhavásár tér – később kibővített – együttesének területén helyezkedik
el. Az L alaprajzú tervezési terület hosszabbik szárát ÉNy‐on a széles Vágóhíd utca, ÉK‐en a
Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő‐testületének módosított 18/2004. (V. 21.) sz. rendeletével
jóváhagyott Budapest, IX ker. „Vágóhíd utca és környéke” Kerületi Szabályozási Terve szabályozási
terve által kijelölt, a Nádasdy utca folytatásában vezető új utca, DK‐en a Máriássy utca, DNy‐on pedig
a Gubacsi út és a Vaskapu utca közötti tervezett magánút határolja, amely mentén a kezdetektől
elvált egymástól a vágóhíd és a vásártér funkciójában eltérő és különböző méretű területe. A
korábban – az 1908. és 1937. évi térképek adatai szerint – a Közvágóhíd és Marhavásár tér Soroksári
út, Vágóhíd utca, Mester utca, Máriássy utca által határolt terület‐együttes két telekre oszlott,
napjainkban pedig, több, különböző méretű és formájú telek található a területen. A tervezési terület
e térségbe eső felső, nagyobbik részén az L alakú, 38021/12 hrsz.‐ú telek felső szára található – a
38021/12 hrsz.‐ú telek az egykori Közvágóhíd teljes területét és a Marhavásár tér ÉNy‐i „negyedét”
foglalja magába –, a fennmaradó alsó részen pedig, a 38021/11 hrsz.‐ú telek terül el. A tervezett
magánút nyomvonalán vezető belső úttal korábban harántirányban elválasztott Közvágóhíd és
Marhavásár tér terület‐együttesének korábbi beépítése keretes jellegű volt, vagyis egy kisebb
(Közvágóhíd) és egy nagyobb (Marhavásár tér) központi tér köré szerveződtek az épületek.
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Míg az egykori Közvágóhíd területén e beépítési rendszer nagyobb részt fennmaradt, addig a
Marhavásár tér területén már csak a tervezési területre eső rész őrzött meg egy keveset az eredeti
keretes beépítési rendszerből. E beépítési rendszer két fővárosi védelem alatt álló épülete az 1872‐re
felépült a Közvágóhíd és Marhavásár tér együttesének hossztengelyére felfűzött „Gondnokság”
épülete – napjainkban élelmiszerkészítő üzem működik benne – és az 1908‐1937 közötti időszakban
felépült „Irodaépület”, amely ideiglenesen kulturális funkciónak, az R33 Egyesület „telephelyének”19
ad otthont. A terület alsó, fennmaradó részét kitevő nagyméretű telken nincs beépítés, üres.
Az L alakú tervezési terület vízszintes szárát ÉNy‐on a Máriássy utca, ÉK‐en a Mester utca, DK‐en a
Könyves Kálmán körútnak az 1990‐es évek közepén megnyitott rövid szakasza, DNy‐on pedig, a
Gubacsi út felső része határolja. A IX. kerületi húsipar történetét feldolgozó Selmeczi János Frigyes
szerint a térséget funkciójában később kapcsolták a Közvágóhíd és Marhavásár tér együtteséhez.20 Az
1908. és 1937. évi térkép szerint a két telekből álló terület az állatok elhelyezésére szolgált,
istállóterület volt, mely 1930‐ban a ma is álló, fővárosi védelem alatt álló Borjúvásárcsarnokkal
bővült. A Déli összekötő vasúti híd mellé 1995‐re felépített Rákóczi‐híddal illetőleg a Könyves Kálmán
körút Ny‐i, rövid szakaszának a megnyitásával a forgalmi csomópontba került térség gyorsan átépült,
egyedül a fővárosi védelem alatt álló Borjúvásárcsarnok maradt meg a régi beépítésből.
„Régi ipari épület, borjúvásárcsarnok, mellette párhuzamosan egy érdekes, kétarcú hasáb – e
kettőből áll a legújabb fővárosi fejlesztése, a Máriássy‐ház a IX. kerületben, nem messze a Vágóhíd
műemlék telepétől. S egyben közel a Lágymányosi‐híd pesti hídfőjéhez, illetve a Könyves Kálmán
körúthoz és a Soroksári úthoz, tehát forgalmi helyzete, a tömegközlekedést tekintve is, kiváló. A két
szomszédos telken új beépítés: az egyik oldalon a Nissan‐szalon (építész: Vadász Bence), a másik
oldalon a KÉSZ Kft. és a Praktiker közös parkolóháza a Mester utcai iroda‐áruház együtteshez
(építész: Kiss Gyula és Járomi Irén). A borjúvásárcsarnok 1927‐ben épült Riva József tervei alapján. A
védett épületben több mint 3200 négyzetméter nettó alapterületű irodateret alakítottak ki, a
csarnokon belül a földszinten és a fölötte "úszó" galérián, illetve kétoldalt a földszintes terekben.
Nem hivalkodó, de igénnyel tervezett belsőépítészeti megoldások, a legjobb értelemben vett
korszerűség jellemzi a csarnokot, amelyben nyár eleje óta működik a Wallis Ingatlan Rt. és a cég saját
építész részlege, a Wing Tervező Rt. A Winggel közösen jegyzi mind a felújítást, mind az új irodaházat
Schüller Ferenc építész, aki a felújításhoz hasonló igényességgel, a részletek gondos formálásával

tervezte meg az új irodaépületet.

19 http://hvg.hu/kultura/20130718_R33_interju
20 Selmeczi János Frigyes: IX. kerületi húsipar története. III. Marhavágóhíd és marhavásár felavatás utáni állapot. 1872.
KIPTERV TMT‐kft. 1994. 133. oldal.
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Ebben 250 négyzetmétertõl egészen 1200 négyzetméter alapterületig alakíthatók ki iroda‐
együttesek. Az összesen 5600 négyzetméter új irodaterület a bérlők igénye szerint formálható,
rugalmas oszthatósággal. Az irodaház kétarcú: hátsó, nyugati homlokzata zárt, mellyel remek
hátteret ad a jól megformált Nissan‐épületnek, keleti oldala pedig a borjúvásárcsarnok felé szinte
egybefüggő üvegfelület – játékos, szabadon formált, lépcsőzött tömör tagozatokkal. Ezen az oldalon
vannak a nyitott teres, míg a másik oldalon a zárt irodaegységek. Az ötszintes irodaház földszintjén
bemutatótermet alakítottak ki, a négy egységes irodaszint fölötti ötödiken pedig exkluzív, panorámás
konferenciateremre adnak lehetőséget a bérlők számára. A négy irodai szint oszthatóságára szolgál a
két recepció, valamint az ezekhez tartozó két‐két függőleges közlekedő‐mag. Az új épület
pillérosztása 8x7,5 méter. A 117 gépkocsi férőhelyes szint‐alatti parkoló "L" alakban fekszik a két
épület között. A garázshoz tartozó 13 füstelvezető egyben felülvilágító is – sőt a földfelszínen része
egy igényes kertnek, ami védősávot képez a forgalmas Könyves Kálmán körút és a borjúvásárcsarnok
között.”21
f) védettségek: műemléki védelem (területi és egyedi védettség) –
g) az örökségi értékek elemzése:
műemléki védelem:
területi védettség:


nincs

egyedi védettség:


nincs

fővárosi védelem:
területi védettség:


nincs

egyedi védettség:

21 epiteszforum.hu/egymas‐mellett‐regi‐es‐uj‐mariassy‐haz‐a‐ferencvarosban
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A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő‐testületének módosított 18/2004. (V. 21.) sz. rendeletével
jóváhagyott Budapest, IX ker. „Vágóhíd utca és környéke” Kerületi Szabályozási Terve szerint, illetőleg
a 37/2013.(V.10.) Főv. Kgy. Rendelet Budapest főváros építészeti örökségének helyi védelméről
szerint a tervezési területen három épület áll fővárosi védelem alatt, nevezetesen:




22
23
24
25

IX. kerület, Máriássy utca 5‐7. – hrsz.: 38025/8. – Üzemépület. Borjúvásárcsarnok, Riva József22, épült
1929‐1930.23
IX. kerület, Soroksári út 58. – hrsz.: 38021/12.– Közvágóhíd, Julius Hennicke, 1872.24 Marhavásárt tér,
„Gondnokság” épülete. Julius Hennicke, épült 1872. Átalakítva.
IX. kerület, Soroksári út 58. – hrsz.: 38021/12.– Közvágóhíd, Julius Hennicke, 1872.25 Marhavásár tér,
„Irodaépület”. Épült 1908‐1937 között. Átalakítva.

A Borjúvásárcsarnok műemléki tudományos dokumentációját készítő Szabó Anna Julianna építészmérnök szóbeli
közlése.
A 37/2013. (V. 10.) Budapest főváros építészeti örökségének helyi védelméről szóló Főv. Kgy. Rendeletben az épület
megadott helyrajzi száma: 38025/2.
A 37/2013. (V. 10.) Budapest főváros építészeti örökségének helyi védelméről szóló Főv. Kgy. Rendeletben az épület
megadott helyrajzi száma: 38021/4.
A 37/2013. (V. 10.) Budapest főváros építészeti örökségének helyi védelméről szóló Főv. Kgy. Rendeletben az épület
megadott helyrajzi száma: 38021/4.
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A tervezési területen található három fővárosi védelem alatt álló épület közül a térképi adatok,
valamint a Selmeczi János Frigyes „IX. kerületi húsipar története. III. Marhavágóhíd és marhavásár
felavatás utáni állapot. 1872.” című munkájában közölt korabeli helyszínrajz adatai alapján
történetileg a legkorábbi a Közvágóhíd és a Marhavasár tér terület‐együttesének hossztengelyére
felfűzött, téglalap alaprajzú, a középrészén fszt+1 emelet magas, téglaburkolatú, a vásártérre néző
oldalán félköríves alaprajzú, oszlopos csarnokkal rendelkező, eklektikus stílusú „Gondnokság”26
épülete, amely „Tulajdonképpen a vásártér igazgatósági épülete volt, a vásárfelügyelőség irodájával,
egy tőzsde‐ és egy gyülekezési teremmel, egy nyílt csarnokkal és a takarmánykezelő lakásával.”27
Ugyancsak a Közvágóhíd és Marhavásártér terület‐együttesének hossztengelyére felfűzve
helyezkedik el az egykori „Gondnokság” épületétől DNy‐ra és vele összekapcsolva a téglalap
alaprajzú, a középrészen földszintes, az oldalsó részeken pedig fszt+1 emelet magas, szintén
téglaburkolatú és eklektikus stílusú „Irodaépület”‐e. Az 1908. évi Budapest térkép már feltüntet ezen
épület helyén egy ugyancsak téglalap alaprajzú épületet, amely azonban alaprajzában nem egyezik a
ma is álló épülettel, míg az 1937. évi Budapest térkép már a mai épület alaprajzát ábrázolja. 1937‐
ben az „Irodaépület” és a „Gondnokság” épülete még nem volt összekapcsolva.
A helyreállítás és felújítás előtt tisztázandó kérdés, hogy az 1937. évi Budapest térképen ábrázolt
épületbe belefoglalták‐e az 1908. évi térképen már ábrázolt épületet, avagy egy teljesen új épületet
emeltek valamikor 1908 és 1937 között, tisztázandó továbbá az is, hogy mikor épült az 1872‐re
felépített „Gondnokság” épületét és az 1908 és 1937 közötti időszakban felépült „Irodaépület”‐et
összekötő földszintes szárnyépület.
A „Borjúvásárcsarnok” felépítését – mint azt Selmeczi János Frigyes megállapította – a Marhavásár
tér területén kezdetben elmaradt beruházás pótlása indokolta.28 A Máriássy utca – Mester utca –
Könyves Kálmán körút által határolt tömbben felépített mozgalmas tömegformájú, neobarokk jellegű
csarnoképület ÉNy‐i belső homlokfalán tábla örökíti meg az építkezés időpontját: „/Épült Vitéz
Nagybányai Horthy Miklós/ Dr. Ripka Ferenc székesfővárosi polgármester/ Dr. Sipőcz Jenő
polgármester/ Vajna Ede élelmezési ügyosztály tanácsnoka idejében/ 1929‐1930/. Tervezője Riva
József volt.

26

Selmeczi János Frigyes: IX. kerületi húsipar története. III. Marhavágóhíd és marhavásár felavatás utáni állapot. 1872.
KIPTERV TMT‐kft. 1994. 101. oldal.
27 i. m.: 107. oldal.
28 i. m.: 133. oldal.
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Forrás: Selmeczi János Frigyes: Marhavágóhíd és marhavásártér. KIPTERV.TMT.Kft. 1994. 40.oldal

Forrás: Selmeczi János Frigyes: Marhavágóhíd és marhavásártér. KIPTERV.TMT.Kft. 1994. 45. oldal
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h) területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggésrendszerében:
Az L alakú tervezési terület a történeti Közvágóhíd és Marhavásár tér terület‐együttesének
középrészén – a területet átszelő utca és a vágóhíd területe között – illetőleg a Marhavásár térhez
funkcionálisan később hozzákapcsolt, Könyves Kálmán körút – Gubacsi út – Máriássy utca – Mester
utca által határolt tömb területén helyezkedik el.
A területhasználat területi állapota szempontjából meghatározó, hogy megszűnt az 1872‐ben
felavatott Közvágóhíd és a később kibővített Marhavásár tér terület‐együttesének eredeti funkciója,
az állatkereskedelmi és húsipari funkció, a Közvágóhíd épületállománya és a Marhavásár tér ÉNy‐i
szegletének néhány épülete kivételével az épületek elbontásra kerültek, a megmaradt és leromlott
műemléki állagú épületekben telephelyi‐, kereskedelmi‐, vendéglátó‐, élelmiszergyártó‐ és kulturális
funkciók találhatók.
A tervezési terület e térségre eső területének területhasználati állapota a kulturális örökség
összefüggésrendszere nézőpontjából rosszra‐közepesre értékelhető.
A Könyves Kálmán körút – Gubacsi út – Máriássy utca – Mester utca által határolt tömbben ma már
csak az 1929‐1930‐ben felépített egykori „Borjúvásárcsarnok” építészetileg igényesen kialakított iroda
funkciójú épülete emlékeztet a terület egykori funkciójára. A tömbben és a „Borjúvásárcsarnok”
közvetlen környezetében felépített új, kereskedelmi és iroda funkciójú, modern stílusú épületek a Riva
József által tervezett csarnok település‐ illetve utcaképi megjelenését nem csorbítják – az épület az
utcaképeknek is meghatározó építészeti eleme maradt.
A tervezési terület e térségre eső területének területhasználati állapota a kulturális örökség
összefüggésrendszere, vagy pontosabban a „Borjúvásárcsarnok” épülete szempontjából – jó.
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2. VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK
a) településhálózati és tájhasználati változások:
A tervezett változtatások sem a történeti településhálózatot, sem pedig a kialakult tájhasználatot
nem változtatják meg.
b) területhasználati, településszerkezeti és beépítettségi változások –
c) infrastrukturális változások –
d) népesség, életmód, társadalom, kultúra változása:
az egykori Vágóhíd ÉK‐i oldalára tervezett magánút és az egykori Marhavásárteret ÉNy‐DK‐i tengellyel
átszelő Nádasdy utca közötti részen, a területhasználat és a beépítési paraméterek változatlanul
hagyása mellett három építési hely kialakítása tervezett,
a Könyves Kálmán körút és a Máriássy utca között elterülő egykori „Borjúvásárcsarnok” DK‐i oldalára,
a Könyves Kálmán körút menti oldalra zártsoros beépítésű irodabővítés tervezett.

3. HATÁSELEMZÉS
a) történeti településhálózati következmények:
A tervezett változtatások megvalósítása a történeti településhálózatra nem lesz hatással.
b) természeti, táji hatások:
A tervezett változtatások megvalósítása a térség természeti, táji jellegét nem változtatja meg.
c) a településkép feltárulásának változásai:
A tervezett változtatások megvalósítása a településkép illetőleg az utcaképek megváltozását
eredményezi. Az egykori Marhavásártér Ny‐i felének É‐i és D‐i oldalára szabadon álló beépítésű,
erőteljes tömegű, magas épületek épülhetnek, melyek megépítésük esetén nemcsak az
utcaképekben, hanem háttérként, a Vágóhíd látványaiban is hatásosan fognak érvényesülni.
Az egykori „Borjúvásárcsarnok” DK‐i oldalára, a Könyves Kálmán körút menti részre építhető,
zártsoros irodabővítés megvalósításával a tömb DK‐i oldalának középrészen „nyitva maradt”
utcaképe bezárul, DK felől az átláthatóság megszűnik a vásárcsarnok látványa pedig eltűnik, míg ÉNy‐i
nézőpontból, a Máriássy utca felől az egykori vásárcsarnok tulajdonképpen egy cour d'honneur
építészeti elemeként fog megjelenni.
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d) régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának vagy
pusztulásának lehetőségei:
Lásd a „Régészeti fejezet”‐.
e) történeti térbeli rendszerek alakulása:
A tervezett változtatások megvalósítása értékes történeti térbeli rendszert, illetve rendszereket nem
érint.
f) műemléki együttesek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai jelentőségének alakulása a
tájban, településszerkezetben, épített környezetben, a település életében –
g) műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei:
A tervezett változtatások megvalósítása a védett örökségi értékek – fővárosi védelem alatt álló
emlékek – eszmei, használati és esztétikai jelentőségének érvényre jutását nem csorbítja és nem
veszélyezteti. A védett örökségi értékek – fővárosi védelem alatt álló emlékek – megújulásának és
fenntarthatóságának gazdasági esélyei a tervezett változtatások megvalósításával nem romlanak.
h) településkarakter változásának hatásai:
A tervezett változtatások megvalósításával a térség tervezett, jellemzően nagyvárosias jellegű
karaktere nem változik.

4. ÖSSZEFOGLALÁS
Az L alakú tervezési terület a történeti Közvágóhíd és Marhavásár tér területegyüttesének
középrészén – a területet átszelő utca és a vágóhíd területe között – illetőleg a Marhavásár térhez
funkcionálisan később hozzákapcsolt, Könyves Kálmán körút – Gubacsi út – Máriássy utca – Mester
utca által határolt tömb területén helyezkedik el.
A területhasználat területi állapota szempontjából meghatározó, hogy megszűnt az 1872‐ben
felavatott Közvágóhíd és a később kibővített Marhavásár tér területegyüttesének eredeti funkciója,
az állatkereskedelmi és húspari funkció, a Közvágóhíd épületállománya és a Marhavasárár tér ÉNy‐i
szegletének néhány épülete kivételével az épületek elbontásra kerültek, a megmaradt és leromlott
műemléki állagú épületekben telephelyi‐, kereskedelmi‐, vendéglátó‐, élelmiszergyártó‐ és kulturális
funkciók találhatók.
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A Könyves Kálmán körút – Gubacsi út – Máriássy utca – Mester utca által határolt tömbben ma már
csak az 1929‐1930‐ben felépített egykori „Borjúvásárcsarnok” építészetileg igényesen kialakított
iroda

funkciójú

épülete

emlékeztet

a

terület

egykori

funkciójára.

A

tömbben

és

a

„Borjúvásárcsarnok” közvetlen környezetében felépített új, kereskedelmi és iroda funkciójú, modern
stílusú épületek a Riva József által tervezett csarnok település‐ illetve utcaképi megjelenését nem
csorbítják – az épület az utcaképeknek meghatározó építészeti eleme maradt.
A tervezett változtatások megvalósítása a történeti településhálózatra nem lesz hatással.
A tervezett változtatások sem a történeti településhálózatot, sem pedig a kialakult tájhasználatot
nem változtatják meg.
Az egykori Vágóhíd ÉK‐i oldalára tervezett magánút és az egykori Marhavásárteret ÉNy‐DK‐i
tengellyel átszelő Nádasdy utca közötti részen, a területhasználat és a beépítési paraméterek
változatlanul hagyása mellett három építési hely kialakítása tervezett.
A Könyves Kálmán körút és a Máriássy utca között elterülő egykori „Borjúvásárcsarnok” DK‐i oldalára,
a Könyves Kálmán körút menti oldalra zártsoros beépítésű irodabővítés tervezett.

A tervezett változtatások megvalósítása a történeti településhálózatra nem lesz hatással.
A tervezett változtatások megvalósítása a térség természeti, táji jellegét nem változtatja meg.
A tervezett változtatások megvalósítása a településkép illetőleg az utcaképek megváltozását
eredményezi. Az egykori Marhavásártér Ny‐i felének É‐i és D‐i oldalára szabadon álló beépítésű,
erőteljes tömegű, magas épületek épülhetnek, melyek megépítésük esetén nemcsak az
utcaképekben, hanem háttérként, a Vágóhíd látványaiban is hatásosan fognak érvényesülni.
Az egykori „Borjúvásárcsarnok” DK‐i oldalára, a Könyves Kálmán körút menti részre építhető,
zártsoros irodabővítés megvalósításával a tömb DK‐i oldalának középrészen „nyitva maradt”
utcaképe bezárul, DK felől az átláthatóság megszűnik a vásárcsarnok látványa pedig eltűnik, míg ÉNy‐i
nézőpontból, a Máriássy utca felől az egykori vásárcsarnok tulajdonképpen egy cour d'honneur
építészeti elemeként fog megjelenni.

A tervezett változtatások megvalósítása értékes történeti térbeli rendszert, illetve rendszereket nem
érint.
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A tervezett változtatások megvalósítása a védett örökségi értékek – fővárosi védelem alatt álló
emlékek – eszmei, használati és esztétikai jelentőségének érvényre jutását nem csorbítja és nem
veszélyezteti. A védett örökségi értékek – fővárosi védelem alatt álló emlékek – megújulásának és
fenntarthatóságának gazdasági esélyei a tervezett változtatások megvalósításával nem romlanak.
A tervezett változtatások megvalósításával a térség tervezett, jellemzően nagyvárosias jellegű
karaktere nem változik.

NYILATKOZAT
Alulírott, Frankó Ákos művészettörténész, NKÖM műemlékvédelmi szakértő nyilatkozom, hogy a
NKÖM jogosító engedélye alapján, műemlékvédelmi szakterületen szakértői tevékenység végzésére
jogosult vagyok.
Frankó Ákos
művészettörténész / műemléki érték dokumentálása szakterület / MÉK 21‐0103
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RÉGÉSZET
1. VIZSGÁLAT
A régészeti örökség vizsgálatát a MŰ‐HELY Zrt. (1065 Bp. Bajcsy Zsilinszky út 31.) megbízásából a
Budapest, IX. Vágóhíd és környéke KSZT‐nek a Könyves Kálmán körút‐ Gubacsi út‐ Máriássy utca‐
tervezett magánút‐ Vágóhíd utca‐ Nádasdy utca‐ Máriássy utca‐ Mester utca által határolt területre
vonatkozó módosításhoz végeztük.

A régészeti örökség leírásánál felhasználtuk 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.
a) történeti leírás, régészeti örökség felmérése a változással érintett területen
A vizsgált területre vonatkozóan régészeti adattal nem rendelkezünk.
Vízrajzi‐domborzati viszonyait tekintve a terület a pesti síkság déli részén a Duna balparti sávjában
található. Az őskorban a későbbi középkori Pest alatti partvonal egészen idáig mocsarakkal,
vizenyőkkel tarkított szétterülő lapály volt, 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, viszont a fennmaradt
okleveles adatok alapján a szabályozási tervvel érintett tömb és tágabb környezetében a kutatás ide
nem lokalizált települést.
Visszatérve az őskori környezethez, itt a vizsgált területhez legközelebb eső régészeti lelőhelyet 1891‐
ben regisztrálták. Az összekötő vasúti híd felől levő oldalon, a csatornázási művek központi
szivattyútelepének készítésekor 14 urnafészek került elő, bennük égett csont, egyben bronztárgyak is
voltak. Urnatemető további nyomait találták a Soroksári út keleti oldalán levő homokdombban 1893‐
ban és 1894‐ben Kuzsinszky Bálint ásatása alkalmával. A jelentős bronzkori és kora‐vaskori
temetőhöz kapcsolódó telep elhelyezkedését nem ismerjük.

A

XX.

század

folyamán

végzett

nagyarányú építkezések, de még a Csatornázási Művek területén a Ferencvárosi szivattyútelep 2007‐
es rekonstrukciója során a régészeti megfigyelés alkalmával a korábbi lelőhely nyomát sem találtuk. A
nagyarányú földmunkák során a felső újkori kevert réteg alatt érintetlen homokrétegek alkották az
altalajt. De a környéken végzett további régészeti megfigyelések is negatív eredménnyel jártak.
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2006‐ban a Mester utca ‐Tóth Kálmán utca és Vágóhíd utca közötti szakaszon a gázelosztó
rekonstrukciós munkálatai kapcsán kiásott árokban megállapítható volt, hogy az úttükör sóderes
betonos rétege alatt tiszta, minden beásástól mentes homokrétegek húzódnak. Ugyanezt a képet
mutatták 2007‐ben a Kvassay úton létesítendő nagyközép nyomású gázvezeték árkainak metszetfalai.
A XX. század 90‐es éveiben a Könyves Kálmán krt. kiépítése, valamint a Duna‐híd építése kapcsán sem
került elő régészeti jelenség.
Szakirodalom:


Nagy Géza: Budapest és vidéke az őskorban. Budapest Régiségei 8 (1904) 111‐114‐



Kőszegi Frigyes: Adatok a főváros korai vaskori történetéhez (Ha A–B)
Budapest Régiségei 20(1963) 12.



Gyuricza Anna: Jelentés régészeti megfigyelésről Laczkovich utca 1.
Ferencvárosi szivattyútelep 2007. BTM Régészeti Adattár: 2807‐2008.



Gyuricza Anna: Jelentés régészeti megfigyelésről
Kvassay út, gázvezeték 2007. BTM Régészeti Adattár: 2829‐2008

b) Védettségek: területi és egyedi
A vizsgálat alá vont területen egyedi régészeti védelem alatt álló (jogszabályi határozattal védetté
nyilvánított terület) ingatlan nem található. A vizsgálat alá vont területen a Forster Gyula Nemzeti
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által vezetett közhiteles hatósági nyilvántartás
alapján régészeti lelőhely nem található. Megállapítható, hogy a fentiekben leírtak alapján a 2001. évi
LXIV. tv‐ben meghatározott három régészeti kategória egyetlen feltételét sem teljesíti a vizsgált
terület, így a terület jelen ismereteink szerint nem régészeti lelőhely, földrajzi‐topográfiai
elhelyezkedése alapján régészeti érdekű területnek sem minősül.
c) Területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggés‐rendszerében
A vizsgált terület egy része építményekkel beépített, a Máriássy utca és Vágóhíd utca közötti
beépítetlen terület felülete újkori bontási rétegekkel fedett, így a régészet terepbejárási módszerével
adatokat gyűjteni itt nem lehet. A környező földmunkával járó beruházások régészeti megfigyelései
alapján azonban elmondható, hogy a felszíni újkori rétegek alatt nagy valószínűséggel régészeti‐
történeti rétegeket nem tartalmazó homokos altalaj található. Erre lehet következtetni az 1820‐ban
készített katonai felmérés részlete alapján is, ahol a vizsgált területet, mint egy valaha mélyebb
fekvésű feltöltődést, az emberi megtelepedésre alkalmasabb, a Duna partján futó homokdűnék és a
tőle délre húzódó homokdombsorok veszik körbe.
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1820-ban készített katonai felmérés részlete

2. VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK
a) Településhálózati és területhasználati, és beépítettségi változás
A tervezett változtatások sem a történeti településhálózatot, sem pedig a kialakult tájhasználatot
nem változtatják meg.

B) TERÜLETHASZNÁLATI, TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÉS BEÉPÍTETTSÉGI VÁLTOZÁSOK – C)
INFRASTRUKTURÁLIS VÁLTOZÁSOK – D) NÉPESSÉG, ÉLETMÓD, TÁRSADALOM, KULTÚRA
VÁLTOZÁSA:


az egykori Vágóhíd ÉK‐i oldalára tervezett magánút és az egykori Marhavásárteret ÉNy‐DK‐i
tengellyel átszelő Nádasdy utca közötti részen, a területhasználat és a beépítési paraméterek
változatlanul hagyása mellett három építési hely kialakítása tervezett,



a Könyves Kálmán körút és a Máriássy utca között elterülő egykori „Borjúvásárcsarnok” DK‐i
oldalára, a Könyves Kálmán körút menti oldalra zártsoros beépítésű irodabővítés tervezett.

3. HATÁSELEMZÉS
A) TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSHÁLÓZATI KÖVETKEZMÉNYEK:
A tervezett változtatások megvalósítása a történeti településhálózatra nem lesz hatással.

162

BUDAPEST, IX. FERENCVÁROS, VÁGÓHÍD ÉS KÖRNYÉKE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE

B) TERMÉSZETI, TÁJI HATÁSOK:
A tervezett változtatások megvalósítása a térség természeti, táji jellegét nem változtatja meg.

C) A TELEPÜLÉSKÉP FELTÁRULÁSÁNAK VÁLTOZÁSAI:
A tervezett változtatások megvalósítása a településkép illetőleg az utcaképek megváltozását
eredményezi. Az egykori Marhavásártér Ny‐i felének É‐i és D‐i oldalára szabadon álló beépítésű,
erőteljes tömegű, magas épületek épülhetnek, melyek megépítésük esetén nemcsak az
utcaképekben, hanem háttérként, a Vágóhíd látványaiban is hatásosan fognak érvényesülni.
Az egykori „Borjúvásárcsarnok” DK‐i oldalára, a Könyves Kálmán körút menti részre építhető,
zártsoros irodabővítés megvalósításával a tömb DK‐i oldalának középrészen „nyitva maradt”
utcaképe bezárul, DK felől az átláthatóság megszűnik a vásárcsarnok látványa pedig eltűnik, míg ÉNy‐i
nézőpontból, a Máriássy utca felől az egykori vásárcsarnok tulajdonképpen egy cour d'honneur
építészeti elemeként fog megjelenni.

D) RÉGÉSZETI EMLÉKEK FELTÁRHATÓSÁGÁNAK, MEGMARADÁSÁNAK,
BEMUTATHATÓSÁGÁNAK VAGY PUSZTULÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI:
Lásd a „Régészeti munka”‐részt.
e) történeti térbeli rendszerek alakulása:
A tervezett változtatások megvalósítása értékes történeti térbeli rendszert, illetve rendszereket nem
érint.

F) MŰEMLÉKI EGYÜTTESEK, MŰEMLÉKEK ESZMEI, HASZNÁLATI ÉS ESZTÉTIKAI
JELENTŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA A TÁJBAN, TELEPÜLÉSSZERKEZETBEN, ÉPÍTETT
KÖRNYEZETBEN, A TELEPÜLÉS ÉLETÉBEN – G) MŰEMLÉKEK MEGÚJULÁSÁNAK ÉS
FENNTARTHATÓSÁGÁNAK GAZDASÁGI ESÉLYEI:
A tervezett változtatások megvalósítása a védett örökségi értékek – fővárosi védelem alatt álló
emlékek – eszmei, használati és esztétikai jelentőségének érvényre jutását nem csorbítja és nem
veszélyezteti. A védett örökségi értékek – fővárosi védelem alatt álló emlékek – megújulásának és
fenntarthatóságának gazdasági esélyei a tervezett változtatások megvalósításával nem romlanak.
h) településkarakter változásának hatásai:
A tervezett változtatások megvalósításával a térség tervezett, jellemzően nagyvárosias jellegű
karaktere nem változik.

163

BUDAPEST, IX. FERENCVÁROS, VÁGÓHÍD ÉS KÖRNYÉKE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE

4. ÖSSZEFOGLALÓ
Az L alakú tervezési terület a történeti Közvágóhíd és Marhavásár tér területegyüttesének
középrészén – a területet átszelő utca és a vágóhíd területe között – illetőleg a Marhavásár térhez
funkcionálisan később hozzákapcsolt, Könyves Kálmán körút – Gubacsi út – Máriássy utca – Mester
utca által határolt tömb területén helyezkedik el.

A területhasználat területi állapota szempontjából meghatározó, hogy megszűnt az 1872‐ben
felavatott Közvágóhíd és a később kibővített Marhavásár tér területegyüttesének eredeti funkciója,
az állatkereskedelmi és húsipari funkció, a Közvágóhíd épületállománya és a Marhavasárár tér ÉNy‐i
szegletének néhány épülete kivételével az épületek elbontásra kerültek, a megmaradt és leromlott
műemléki állagú épületekben telephelyi‐, kereskedelmi‐, vendéglátó‐, élelmiszergyártó‐ és kulturális
funkciók találhatók.
A Könyves Kálmán körút – Gubacsi út – Máriássy utca – Mester utca által határolt tömbben ma már
csak az 1929‐1930‐ben felépített egykori „Borjúvásárcsarnok” építészetileg igényesen kialakított
iroda

funkciójú

épülete

emlékeztet

a

terület

egykori

funkciójára.

A

tömbben

és

a

„Borjúvásárcsarnok” közvetlen környezetében felépített új, kereskedelmi és iroda funkciójú, modern
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stílusú épületek a Riva József által tervezett csarnok település‐ illetve utcaképi megjelenését nem
csorbítják – az épület az utcaképeknek meghatározó építészeti eleme maradt.



A tervezett változtatások megvalósítása a történeti településhálózatra nem lesz hatással.



A tervezett változtatások sem a történeti településhálózatot, sem pedig a kialakult
tájhasználatot nem változtatják meg.



Az egykori Vágóhíd ÉK‐i oldalára tervezett magánút és az egykori Marhavásárteret ÉNy‐DK‐i
tengellyel átszelő Nádasdy utca közötti részen, a területhasználat és a beépítési paraméterek
változatlanul hagyása mellett három építési hely kialakítása tervezett.



A Könyves Kálmán körút és a Máriássy utca között elterülő egykori „Borjúvásárcsarnok” DK‐i
oldalára, a Könyves Kálmán körút menti oldalra zártsoros beépítésű irodabővítés tervezett.



A tervezett változtatások megvalósítása a történeti településhálózatra nem lesz hatással.



A tervezett változtatások megvalósítása a térség természeti, táji jellegét nem változtatja meg.



A tervezett változtatások megvalósítása a településkép illetőleg az utcaképek megváltozását
eredményezi. Az egykori Marhavásártér Ny‐i felének É‐i és D‐i oldalára szabadon álló beépítésű,
erőteljes tömegű, magas épületek épülhetnek, melyek megépítésük esetén nemcsak az
utcaképekben, hanem háttérként, a Vágóhíd látványaiban is hatásosan fognak érvényesülni.



Az egykori „Borjúvásárcsarnok” DK‐i oldalára, a Könyves Kálmán körút menti részre építhető,
zártsoros irodabővítés megvalósításával a tömb DK‐i oldalának középrészen „nyitva maradt”
utcaképe
pedig eltűnik, míg ÉNy‐i

bezárul, DK felől az átláthatóság megszűnik a vásárcsarnok látványa
nézőpontból, a Máriássy utca felől az egykori vásárcsarnok

tulajdonképpen egy cour d'honneur


építészeti elemeként fog megjelenni.

A tervezett változtatások megvalósítása értékes történeti térbeli rendszert, illetve rendszereket
nem érint.



A tervezett változtatások megvalósítása a védett örökségi értékek – fővárosi védelem alatt álló
emlékek – eszmei, használati és esztétikai jelentőségének érvényre jutását nem csorbítja és nem
veszélyezteti. A védett örökségi értékek – fővárosi védelem alatt álló emlékek – megújulásának
és fenntarthatóságának gazdasági esélyei a tervezett változtatások megvalósításával nem
romlanak.



A tervezett változtatások megvalósításával a térség tervezett, jellemzően nagyvárosias jellegű
karaktere nem változik.
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5. NYILATKOZAT
Alulírott Adorjánné dr. Gyuricza Anna, régész, nyilatkozom, hogy a 395/2012. (XII. 20.) 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, 2015. március 2.
Adorjánné dr. Gyuricza Anna
Nyilvántartási azonosító: B5COGJ
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

KSZT SZABÁLYOZÁSI TERV
Lásd: külön

A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK NORNASZÖVEGE
Lásd: külön
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