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ELŐZMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 

A tervezés alá vont területre 2005-2007 között készült Kerületi Szabályozási Terv, melyet a 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2007. (II. 09.) rendeletével hagyott jóvá a 

Budapest, IX. ker. Könyves Kálmán krt. – Üllői út – MÁV Kelenföld – Keleti Pályaudvar 

vasútvonal - Gyáli út (jelenleg Albert Flórián út) által határolt terület Kerületi Szabályozási 

Tervéről és Építési Szabályzatáról. 

A korábbi szabályozási terv alapján a Népliget Volán Buszpályaudvar bővítése és telekrendezés 

történt, valamint a Skanska Property Kft. beruházásában megvalósult a Népliget Center 

irodaház megépítése. 

 

A volt Bólyai János Katonai Műszaki Főiskola területének keretszabályozása a Főiskola teljes 

területén – az akkori területfelhasználásnak megfelelően - 2007-ben a K-HT jelű katonai 

övezetnek megfelelően került meghatározásra. 

 

A Bólyai János Katonai Műszaki Főiskola teljes területe 2008-ban került értékesítésre, ezt 

követően 2008. októberében elkészült a területre vonatkozó keretövezet-módosítási 

hatástanulmány, mely alapján a HM által korábban használt honvédségi területen található K-

HT jelű területek I jelű intézményi övezetbe sorolását kezdeményezte a Budapest Főváros 

Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a Ferencvárosi Önkormányzat 

Képviselőtestületének döntése alapján a BFFH Főépítészi Irodájánál. 

A területre vonatkozó egyeztetéseket – melyek elsősorban a hatályos TSZT módisításának 

szükségességére vonatkoztak - követően a Főpolgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája 2010. 

áprilisában indította meg a terület hatályos terveinek (TSZT, FSZKT) módosítására vonatkozó 

eljárást.  

A módosítás során az államigazgatási egyeztetési eljárás 2012 őszére gyakorlatilag lezárult, de 

a fővárosi döntés hiányában az elkészült tervek nem kerültek elfogadásra. Időközben a 

jogszabályi változások alapján a Fővárosi megkezdte az új Településszerkezeti Terv és a 

Fővárosi Rendezési Szabályzat készítését, ezek jóváhagyására 2015 januárjában került sor. 
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A TERÜLET 

 

TERÜLETLEHATÁROLÁS 

Könyves Kálmán körút – Üllői út – MÁV Kelenföld – Keleti Pályaudvar vasútvonal – Albert 

Flórián út által határolt terület 

A tervezés alá vont telkek helyrajzi számai: 38295, 38293/45, 38293/68, 38293/72, 38293/60, 

(38293/71), (38293/66), (38293/69), (38293/70) 

 

JELENLEGI ÁLLAPOT 

A Könyves Kálmán körút – Üllői út sarkán a Volánbusz Közlekedési Zrt. Népliget autóbusz-

pályaudvara működik, a buszok parkolására a Volán Zrt. jelenleg a volt Főiskola területének 

egy részét bérli. A Könyves Kálmán körút mentén a 2012-ben fejeződött be a SKANSKA Kft. 

beruházásában a Népliget Center irodaház építése. 

A területet kettéosztja az M5-ös autópálya bevezető szakasza, mely a vasúti és a volt 

honvédségi terület fölött hídszerkezeten halad. 

A tömb további részén a Bólyai János Katonai Műszaki Főiskola létesítményeinek teljes 

épületállománya bontásra került, a területen még jelenleg is jelentős mennyiségű építési 

törmelék található, a bontási munkálatok teljes körűen még ne fejeződtek be. 

A vizsgált területet határoló utak, illetve a terület környezetében található utak közül I. rendű 

főút a Könyves Kálmán körút, a főváros főúthálózatának körirányú eleme, illetve a térségtől 

északra elhelyezkedő Üllői út, mely a Könyves Kálmán körút felett különszintű átvezetéssel, 

szintbeni jelzőlámpával szabályozott csomóponti irányokkal biztosítja a terület 

megközelítését. További I. rendű főút a tervezési terület térségében az 5.sz. főút fővárosi 

bevezető szakasza, mely a Könyves Kálmán körúttal szintbeni, jelzőlámpával szabályozott 

csomópontot alkot. 

 

A tervezési terület környezetében jelentős forgalmú tömegközlekedési útvonalak, valamint 

nagy gyalogos forgalmú átszálló csomópontok találhatók. A vizsgált terület tömegközlekedési 

eszközökkel minden oldalról kiszolgált. 
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Az Üllői út vonalában halad az Észak- déli (M3) metróvonal állomásai a tervezési terület 

térségében: Nagyvárad tér, Népliget, Ecseri út. A területet nyugatról határoló Könyves Kálmán 

körúton közlekedik az 1-es villamos, melynek I. ütemű meghosszabbítása 2015 márciusában 

került átadásra a Fehérvári út –Etele út kereszteződéséig. A Könyves Kálmán körút – Üllői úti 

csomópontnál helyezkedik el a 2002-ben épült VOLÁN pályaudvar. A VOLÁN buszviszonylatok 

útvonala a térségben a Hungária körút - Könyves Kálmán körút. A tervezési területet délről a 

MÁV Budapest – Kunszentmiklós és Kelenföld – Ferencváros összekötő vonalai határolják. 

A terület környezetében található a MÁV Ferencvárosi pályaudvara, személyforgalmi 

kiszolgálással. Összefoglalva elmondható, hogy a terület igen jó tömegközlekedési 

kapcsolatokkal rendelkezik és a tömegközlekedési viszonylatok megállói a tervezési terület 

mentén, azt érintve biztosítják annak kedvező tömegközlekedési ellátottságát. 

Közterületi zöldfelületek: számottevő, közutat kísérő fasor csak az Üllői út mellett, a vizsgált 

terület keleti sávjában található. A fasor jellemzően juharfa fajokból áll, állapota megfelelő. 

Rövid szakaszon új közterületi fasor kíséri a VOLÁN pályaudvar Könyves Kálmán körút melletti 

közterületi sávját. Sűrű, bozótos zöldsáv kíséri a MÁV vonal melletti kezeletlen vasúti 

peremterületet is. Az intenzív fásítás a kapcsolódó telekterületen is megjelenik. 

A Gyáli út mindkét oldala intenzíven fásított, nagyméretű, idős, jó állapotú fasor kíséri az út 

mindkét oldalát. 

 

Telken belüli zöldfelületek: a VOLÁN pályaudvar kis területű, részben kiemelt kazettákban 

kialakított zöldfelületei intenzíven betelepítettek, részben öntözöttek, közepesen ápoltak. A 

kialakított kertes területek 3 szintes zöldfelületűek, a gyepes cserjés – talajtakaró cserjés és 

fás növényállomány egyaránt megtalálható. 

A volt Főiskola egykori területén mára a teljes épületállomány bontásra került, csak az eleve 

szórványosan előforduló fásított zöldfelületű telekrészek őrzik az egykori arculatot. Intenzív, 

zárt faállomány csak a vasútvonal kísérő zónájában, valamint a Könyves Kálmán körúton épült 

új irodaház mögötti telekrészen maradt meg. Szigetszerű, 3-as fasorral díszített zöldfelület 

található a telek súlypontjában, valamint ÉK-i negyedében. Szórványosan található továbbá 

egy-egy szoliter lombhullató díszfa a telek egyéb részein is. 

A felüljáró és az Albert Flórián út közötti telekrész a vasútvonal melletti zöldsáv kivételével 

szinte teljesen fátlan. 
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TULAJDONVISZONYOK 

 

Helyrajzi 
szám 

Cím Terület 
m2 

Tulajdonos 

38295 Üllői út 133-135. 13.7188 TALTORING Ingatlanforgalmazó Kft. 

38293/45 Gyáli út 1.3906 TALTORING Ingatlanforgalmazó Kft. 

38293/60 Könyves Kálmán körút     2150 BIGGEORG’S NV 4 Ingatlanforgalmazó 
Befektetési Alap 

38293/68 Könyves Kálmán körút 13-
15. 

1.6858 Volánbusz Közlekedési Rt. 

38293/71 M5-ös Gyáli út torkolat    5696 Fővárosi Önkormányzat 

38293/72 Könyves Kálmán körút 11. 1.1436 Népliget Center Ingatlan Kft. 

(38293/69) Üllői út része      586 Fővárosi Önkormányzat 

(38293/70) Könyves Kálmán körút 
része 

   2154 Fővárosi Önkormányzat 

(38293/66) Könyves Kálmán körút 
része 

     191 Fővárosi Önkormányzat 

(38282) Könyves Kálmán körút 5.1542 Fővárosi Önkormányzat 

(38291) Gyáli út 1.6005 Ferencvárosi Önkormányzat 

(38298) Üllői út 2.3847 Fővárosi Önkormányzat 

(38249/1) - közforgalmú vasút 4.3721 Magyar Állam kezelő: MÁV 

 

JELENLEGI ÁLLAPOT 
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FOTÓK A TERÜLETRŐL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Népliget Irodaház Gropama Aréna Népliget Irodaház 

 

 
 

  
Látkép a területről Üllői út Üllői út 
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JELENLEG HATÁLYOS FŐVÁROSI TERVEK 

A Fővárosi Közgyűlés 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendeletével - Fővárosi Rendezési 

Szabályzat (FRSZ) - és a Fővárosi Közgyűlés 50/2015.(I.28.) sz. határozatával - Fővárosi 

Településszerkezeti Terv (TSZT) - fogadta el a Budapest Főváros területére vonatkozó új 

terveket, ezek tartalma és alkalmazása sok vonatkozásban eltér az előzőektől, a továbbiakban 

ezek képezik a készítendő Kerületi Építési Szabályzatok alapját (KÉSZ). 

 

TSZT Fővárosi Településszerkezeti Terv kivonat 
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FRSZ Fővárosi Rendezési Szabályzat – kivonat 
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TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

 

A területen a jelenleg hatályos új tervek az alábbi három különböző területfelhasználási 

egységet határozzák meg: 

 Vi-1: 4.25 (3.0+1.25) jellemzően zártsorú beépítésű terület 

 Vi-2: 3.0 (2.0+1.0) intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület 

 K-Közl: 2.0 (2.0+0.0) Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület 

mely egységeken belül a területegységre vonatkozó beépítési sűrűség (bs) mértéke a 

területfelhasználási kategória szerint elhelyezhető funkcióra vonatkozó általános sűrűség 

(bsá) és kizárólag az épületen belül elhelyezhető parkoló férőhelyek számára igénybe vehető 

parkolási sűrűség (bsp) összeadásával került megállapításra. 

 

Ezen szabályozás alapvetően eltér a korábbi – telekre vetített – mutatóktól, és egyben azt is 

jelenti, hogy a területegységen belül kialakítandó közterületek területigénybevétele nem 

csökkenti az adott területegységen elhelyezhető funkciók szintterületét. 

Jelen területen a jelenleg meglévő öt telekből a Népliget Volán Buszpályaudvar és a Népliget 

Center Irodaház telke beépítettnek tekinthető, a két viszonylag új létesítmény esetében új 

beépítésre nincs lehetőség, a paraméterek a korábbi, jelenleg még hatályos tervvel 

összhangban kerülnek meghatározásra. A Könyves Kálmán körút menti 38293/60 helyrajzi 

számú telek esetében az előírások szintén a korábbi terv alapján kerülnek meghatározásra. 

A volt katonai főiskola területén a korábban tervezettől jelentősen eltérő, kisebb és kevésbé 

intenzív beépítést eredményező paraméter: a korábbi 3.0-as szintterületi mutatóhoz képest 

az elhelyezhető funkcióra vonatkozó általános sűrűség 2.0 mutatóval került megállapításra. 

További jelentős eltérés, hogy az új terv a Volán Buszpályaudvar mellet kijelölt egy kizárólag 

parkolási célra – elsődlegesen P+R funkcióra – igénybe vehető területegységet is. 

A volt katonai főiskola területén a TSZT meghatároz egy átlagosan 30-40 méter közötti 

szélességű sávot, amin lakó funkció nem helyezhető el.  

A területen a beépítés során minimum 30 %-os zöldfelületet kell biztosítani, ez szintén sokkal 

több zöldfelületet eredményez, mint a korábbi beépítés vagy az előzőekben javasoltak. 
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A javasolt új koncepció szerint a területen belül a korábbi tervekben szereplő közterületeknél 

lényegesen „nagyvonalúbb” és igényesebb feltárással a Fék utca folytatásában egy 24.0 méter 

szélességű közterület tárja fel a területet a vasútvonallal párhuzamosan az Üllői útig. 

Az Üllői úton a közterület szélessége az új útcsatlakozásig 5.0 méterrel, az új úttól a 

vasútvonalig pedig 10.0 méterrel növekszik. A terület belső feltárását és egyben a parkoló 

terület megközelítését egy, az Üllői úttal párhuzamos 20.0 méter széles közterület biztosítja, 

a szükséges forduló területével.  

A területről a Könyves Kálmán körút felé történő kijutást az M5 autópálya átvezető szakasza 

mentén az új út és a Könyves Kálmán körút felé eső csomópont között egy 15.0 méter 

szélességű közetületi sáv biztosítja. területek együttes területe 23.445 m2 (megj: a korábbi 

tervek kb 9000 m2 új közterület kialakításával készültek). 

 

Az tervezési koncepció területfelhasználási javaslatában a volt főiskola területén öt, egymástól 

jellegében eltérő, de egységesen szabadonálló beépítésű területegység jön létre. Az 1. számú 

területegység - Üllői út menti intézményterület, a területsáv szélessége 75.0 méter, területe 

22.974 m2, intézmények kialakítására szolgál, javasolt intenzívebb beépítéssel.  

A 2. számú területegység – Belső vegyes terület, területe 40.669 m2 és a 3. számú 

területegység – Vasútvonal menti vegyes terület, területe 38.809 m2 intézményi és lakó 

funkció elhelyezését vegyesen teszi lehetővé, a lakófunkció vonatkozásában természetesen 

be kell tartani minden további –elsősorban – zajvédelemre vonatkozó jogszabályt a beépítés 

során.  

A 4. számú területegység – Albert Flórián út menti intézményterület, területe 10.240 m2 és 5. 

számú területegység – Vasút és a tervezett új közterület közötti intézményterület, területe 

7663 m2 alacsonyabb intenzitással kizárólag intézményi funkció elhelyezésére szolgál. 

 

Az egyes területek egymástól való eltérésének mértéke és a beépítés paraméterei 

részletesen a szabályozási tervben és az előírások készítése során kerül kidolgozásra, az 

alátámasztó építészeti és környezetalakítási koncepcióval együtt, a beépítési mérték, a 

minimálisan kialakítható telkek mérete és az épületmagasság meghatározása során. 
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ELŐZETES TERVEZÉSI KONCEPCIÓ – TERÜLETFELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 2015 

 

 

KIVONAT AZ ELŐZŐ TERVBŐL – TERÜLETFELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 2011 
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MEGLÉVŐ ÉS TERVEZETT ÖVEZETEK JELÖLÉSE - JAVASLAT 

TERVEZETT ÖVEZETEK – a volt Katonai Főiskola területén 

Az építési övezet jele  Vi-2/IX-N-1 

megnevezés: 1. számú területegység - Üllői út menti intézményterület 

területe:  m2 22.974 

 

Az építési övezet jele  Vi-2/IX-N-2 

megnevezés: 2. számú területegység – Belső vegyes terület 

területe:  m2 40.669 

 

Az építési övezet jele  Vi-2/IX-N-3 

megnevezés: 3. számú területegység – Vasútvonal menti vegyes terület 

területe:  m2 38.809 

 

Az építési övezet jele   Vi-2/IX-N-4 

megnevezés: 4. számú területegység – Albert Flórián út menti intézményterület 

területe:  m2 10.240 

 

Az építési övezet jele   Vi-2/IX-N-5 

megnevezés: 5. számú területegység – Vasút és a tervezett új közterület közötti 
intézményterület 

területe:  m2 7663 

 

Az építési övezet jele  K-Közl/IX-N-2 

megnevezése: Népliget Parkoló (tervezett)   

területe:  m2 7290  

 

 

TERVEZETT ÖVEZET – a Könyves Kálmán körút melletti telek 

Az építési övezet jele  Vi-1/IX-N-2 

megnevezés:  hrsz 38293/60   

területe:  m2 kialakult 

 

 

BEÉPÍTETT TELKEK ÖVEZETEI 

Az építési övezet jele  Vi-1/IX-N-1 

megnevezés: Népliget Irodaház hrsz: 38293/72   

területe:  m2 kialakult 

 

Az építési övezet jele   K-Közl/IX-N-1  

megnevezés: Népliget Volán 
Buszpályaudvar 

hrsz 38293/72   

területe:  m2 kialakult 

 

 


