
 

ELİTERJESZTÉS 
 

a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság részére 
az Angyal István parkkal kapcsolatos teendıkrıl 

 
 
Tisztelt Bizottság! 
 
 
Az Üllıi út és a Nagykörút keresztezıdésében az 1956-
os harcokban megsérült házak bontása és a 
„hátrahúzott” Lottó-ház felépítése által alakult ki a 
jelenlegi teresedés. (Hasonló módon állították helyre az 
átlósan szemben lévı sarkot is.) 

1956: 

 
 
1959: 

 



Az észak-déli metróvonal építésekor a gyalogos közlekedés számára aluljáró létesült a 
keresztezıdés alatt, ennek kijáratai kerültek a térre. Késıbb az egyik kijárathoz – a nagyívben 
kanyarodó jármővekrıl leboruló rakományokra tekintettel – tömör mellvédet készítettek. 
A metró átadás rohammunkájában az aszfaltburkolat nem megfelelı lejtéssel készült el, 
lefolyástalan terület alakult ki, késıbb ezt nagyjából kijavították. A 90-es években egy-egy 
hirdetıoszlop is került a térre. Néhány éve a területet kezelı Fıváros beruházásában 
felújították a parkosított részt, ez a növénykazetták kismértékő átalakítására, a növényzet 
újraültetésére terjedt ki. A virágágyban álló, használaton kívüli oszlop (a 63-as villamos 
vezetékeit tartotta egykor?) ott maradt. Legutóbbi beavatkozás a Corvin Bevásárló Központ 
átadását megelızıen kialakított gyalogos átkelı volt. Ekkor az akadálymentesítés 
szempontjainak megfelelı vakvezetı burkolati sávval alakították ki az átkelıket. A környéken 
nincs kijelölt, vagy kiépített kerékpárút, így az átkelıknél sem választották szét a gyalogos és 
a kerékpáros felületeket. Kerékpárosok azonban vannak, többnyire a vakvezetı sávot 
keresztezve, az aluljáró lépcsıje elıtt, majd a téren szerte haladnak, veszélyeztetve a 
gyalogosokat.  
A tér apránként kialakult jelenlegi állapota esetleges, rendezetlen.  
 
1996-ban, a 40. évforduló alkalmából javasolta a Képviselı-testület a tér elnevezését, a 
fıváros Közgyőlése ezt elfogadva nevezte el Angyal Istvánról. A változás az Üllıi út 
házszámozását nem érintette. Az elnevezés az ingatlannyilvántartásban nem került 
átvezetésre. 
 
Javaslatok a tér rendezésére. 
Megállapodás szükséges a terület kezelésérıl, egyeztetés a kezelı által megbízott céggel a 
fenntartás részleteirıl. 
A tér rendezésére átfogó terv készítése szükséges. Felülvizsgálandó a közmővekhez 
kapcsolódó oszlopok, berendezések helye, szükségessége, lehetıség szerinti csoportosítása, 
esetleges megszüntetése. Meghatározandó a gyalogos, kerékpáros és a karbantartási, 
vészhelyzet-elhárítási célú gépjármő forgalom számára szükséges terület. Ezek 
figyelembevételével a mainál nagyobb aktív zöldfelület kialakítása indokolt. A tér nevének 
feltüntetésére a mögöttes épület nem alkalmas (szinte nincs falfelület), így a közterület 
kialakításának keretében kell annak méltó bemutatást biztosítani. 
A tér elnevezésének dokumentumát be kell nyújtani a Földhivatalba. 
 
 
Budapest, 2011. április 28. 
 

Dankó Rita 
megbízott fıépítész 

 
Mellékletek:  fényképek 
  térkép 

tulajdoni lap 
 



 
 

HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
 
 

 
A VVKB felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a tér átalakítására vonatkozó tervek 
készíttetésérıl. 
 
 
Határidı: értelemszerő 
Felelıs: Polgármester 
 
 



A jelenlegi állapot bemutatása: 

 
kihalt fa… 

 
felesleges oszlop… 



 
sok aszfalt… 

  esetlegesen elhelyezett hirdetıoszopok 
 
 



 
oszloperdı és a vakvezetı sávot keresztezı biciklis… 

 
 



 
a fıváros által nemrég felújított parkosított rész… 

 
és a többi… 
 



a terület tulajdoni lapja: 

 



a terület tér térképe: 

 
 



A virágkazetták és köztárgyak elhelyezkedése: 
 

 



A fıváros digitális utcajegyzékének részlete: 
 

 
 
Az 1998-ban kiadott „Budapest teljes utcanévlexikona” részlete: 
 

 

 


