




4. Gubacsi-dűlő (Budapest IX. kerület, Soroksári út – IX. kerület határa – Ráckevei-Duna – 

38086/27, 38197 és 38198/1 telkek északi határa által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata 

 

Tervezési terület lehatárolása az FRSZ 2021 
vonatkozó részletén 
 

 

A tervezési területen jelenleg nincs hatályos KSZT. A rendezési tervezés mintegy 15 éve megkezdett 

folyamata korábban megállt a terület tulajdonosainak érdekellentétei miatt. A területen hatályos 

jogszabályi környezetet a Fővárosi Szabályozási Keretterv és Budapest Városrendezési és Építési 

Keretszabályzat előírásai határozzák meg, melyek azonban építési jogot nem keletkeztetnek. 

A fejlesztési ciklusok és válságperiódusok mellett a terület átalakításának tőke, szervezés és 

együttműködés igénye igen nagy. Jelenleg a lehetőségek és a szándékok alapján várható kedvező 

fordulatok indokolják a tervezést. 

A tervezés célja a területre irányuló fejlesztési elképzelések összehangolása és környezetben zajló 

beavatkozások hatásainak kezelése.  

A fő cél egy új településszerkezet kialakítása, a Duna-parti vasúti területek csökkentése, az kiemelt 

fejlesztések területigényének biztosítása, az értékes Duna menti zóna megközelítésének kialakítása. A 

fővárosi dokumentumokban rögzített sétány és kerékpárút kiszabályozása. A fontosabb területet 

érintő projektek: 

 Galvani körút/Galvani híd – a híd a terület fölött halad 14,0 m-es magasságban; a gyalogos és 

kerékpáros kapcsolatok helyigényét kell biztosítani, 

 Soroksári út rendező pályaudvar és 150-es vasútvonal távlati helyének és területigényének 

meghatározása  

 HÉV korszerűsítés – a nyomvonal fekvése a különféle szempontokkal összehangolva 

határozandó meg  

 A Duna-part menti zöldterület kialakítására vonatkozó követelmények 

 A Csepel és a Gubacsi-dűlő között tervezett Duna-hidak 



 Gyalogos és kerékpáros kapcsolatok az RSD-n át (EuroVelo 6, tervezett gyalogos-kerékpáros 

Duna-hidak) 

 2-es villamos meghosszabbítása észak felől az Új Duna-hídig 

 Dunai Evezős Központ – a 2000 m hosszú és 8 sáv szélességű pályának - megépítése a terület 

partvonalának változó mértékű korrekciójával jár. 

 Gubacsi híd – közúti szempontból nem kapcsolódik a területhez, de megközelítésben 

betöltött szerepét figyelembe kell venni 

 Tulajdonosok fejlesztési elképzelései 

 Déli Városkapu térsége: Diákváros a Gubacsi-dűlővel ugyan nem csatlakozik, de a hatással 

van a terület hasznosítására 

 


