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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Vágóhíd utca és környezete több nagyberuházással érintett, amely a kerület hosszú távú 

fejlesztéseit is nagymértékben meghatározzák. Ferencváros Önkormányzata a beruházások 

társadalmi, gazdasági, környezeti hatásainak mérséklése, illetve racionalizálásának céljából a 

Vágóhíd utcára egy új hosszú távú közterületi vízió megalkotását készíti elő. A terület hosszú 

távú víziójában egy élhetőbb, zöldebb, kerékpáros és mikro mobilitást előtérbe helyező, 

gyaloglást támogató utcát kíván létrehozni az összes érintett bevonásával.  

 

A Vágóhíd utca és környezete Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő városrésze. Az utca 

és környezete több nagy fejlesztéssel, köztük több állami nagyberuházással is érintett. A 

Vágóhíd utcában és környezetében várhatóan, több mint 10.000 fővel fog megemelkedni a 

lakosságszám, amely hatalmas terhelést jelent a meglévő infrastrukturális rendszerekre.  

Az Önkormányzat a tervek szerint több lépcsőben valósítaná meg a Vágóhíd utca hosszú távú 

vízióját: 

 

1. Koncepció terv  

2. Engedélyes, kiviteli tervek 

3. Kivitelezési munkálatok 

 

 

A Vágóhíd utca tervezett fejlesztésének lépcsői: 

1. Koncepció-terv készítés a teljes utcára vonatkozóan (Soroksári út-Üllői út közötti 

szakasz, hossz 1680 méter) 

Koncepcióterv része: 

 

Első lépés koncepció terv készítése a teljes utcára vonatkozóan (Soroksári út-Üllői út közötti 

szakaszra) (Itt a tervezési fő feladatok és szakágak mélységei feladatai kerülnének rögzítésre, 

illetve a pontos ütem határok meghatározása (több ütem kialakítás a projekt méretéből 

adódóan). 

 

Az előzetes vizsgálatok alapján a koncepció tervben 3 ütemre osztanánk a projektet. Az 

egyes ütemek határainak pontos lehatárolása a koncepció terv részét képezi. 

A koncepció tervben a jelenleg rendelkezésre álló hozzájárulások, illetve közmű 

szolgáltatók előzetes nyilatkozatai alapján az alábbi szakágak vizsgálatára és javaslat-

tételére terjedne ki a tervezők feladata: 

 Forgalomtechnika (új közterületi keresztmetszet, kerékpáros átvezetés stb.) 

 Útépítés 

 Közművek  

 Közvilágítás 

 Csatornahálózat 

 Vízelvezetés 

 Gázellátás 

 Telekommunikáció 



 Távhő 

 Elektromos ellátás 

 Közlekedés, Mikromobilitás (Tömegközlekedés fejlesztés, 

Mikromobilitás stb.) 

 Zöldfelületek, Kertészet 

 

2. Engedélyes és kiviteli terv készítés 

 Az elfogadott koncepció terv alapján egyesített engedélyes, kiviteli tervek készítése, 

engedélyeztetése 

3. Kivitelezési munkák elvégzése 

 A rendelkezésre álló pénzügyi források figyelembe vételével. 

 

A Vágóhíd utcai vízió:  

Az utca jövőben a megváltozott mobilitási igényeket magasabb színvonalon kielégíteni képes, 

a klímaváltozásnak jobban megfelelő, a polgárok számára közösségi aktivitást nyújtó, zöldebb 

és élhetőbb közterület feladatait hivatott ellátni. 

Ferencváros Önkormányzata az utcában és környezetében beruházást tervező vállalkozókkal 

együttműködésben kívánja a Vágóhíd utcát és környezetét megújítani. A jogszabályi környezet 

lehetőséget ad arra, hogy az egyes beruházásokhoz kapcsolódóan az Önkormányzat és a 

Beruházók létrehozhassák, szabályozhassák együttműködésüket. A magyar jogszabályi 

környezetben a településrendezési szerződés adja a jogi kereteket. A településrendezési 

szerződés közigazgatási szerződésnek minősül, amely tartalmát és formáját az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §- a határozza meg. A 

települési önkormányzat egyes településfejlesztési célok megvalósítására településrendezési 

szerződést köthet beruházóval. A Településrendezési szerződés célja a beruházó által igényelt 

településrendezési eszközök módosításának előkészítése, valamint önkormányzat részéről a 

beruházóval szemben támasztott, önkormányzat által kért beruházási igények meghatározása.  

 

 A Vágóhíd utcát jelenleg az alábbi beruházások érintik közvetlenül: 

Mester 76/b  

 

A Mester utca 76/b szám alatt 3 nagy funkciót magába foglaló (Hotel, Iroda, Aparthotel) 

létesítmény előkészítése van folyamatban. Az épület építési engedélye előkészítés alatt van. A 

beruházás több szempontból is érinti a Vágóhíd utcát. A Mester utcán a létesítmény új közúti 

kapcsolatot kap, amely egy újonnan kialakított jelzőlámpás kereszteződéssel kivitelezhető. A 

lámpás csomópont a Vágóhíd utca - Mester utca kereszteződéstől 70 méterre található, amely a 

Vágóhíd utcai csomópont működését is hosszú távon befolyásolni fogja. A Mester utca 76/b 

ingatlan a Vágóhíd utcán is rendelkezik közúti kapcsolattal (áthajtási szolgalmon keresztül). A 

meglévő kapubehajtót a beruházás keretében át kell építeni, hogy a megjelenő új 

nehézgépjárművek (buszok) közlekedésére is alkalmas lehessen. A beruházóval a beruházáshoz 

kapcsolódó településrendezési szerződés előkészítése megtörtént. A szerződésben a közterület 

fejlesztési munkálatok is rögzítésre kerültek, amelyeket a beruházónak a beruházás keretében a 

használatbavételi engedély megkéréséig el kell végeznie.  

 



A szabályozási terv által előírt mutatók: 

 

 

Forrás: Szabályozási terv 

A beépítés tervezett mutatói: 

Beépítés mértéke 43,61% 

Beépítés mértéke telekre vonatkozó 

terepszint alatti 

64,97% 

Általános szintterületi mutató 2,95 

Szintterületi mutató parkolási 0,95 

Tervezett zöldfelületi mutató 35,11 

Épület magasság 21,81 

Forrás: Minerva Ingatlan Esernyőalap Minerva B7 Ingatlanfejlesztő Részalap által készített Telepítési 

tanulmányterv alapján 

 

Metrodom Green Acer és Metrodom Green Betula 

A Vágóhíd utca 12. szám alatt a Metrodom Kft. két projektcégével a Metrodom Green Acer 

Kft. és a Metrodom Green Betula Kft.-vel tervezi 2 ütemben megépíteni az 508 lakásos 

társasházát, amelyhez a földszinten üzleti funkciókkal egészül ki. A beruházás a Vágóhíd utcát 

és a Vágóhíd utcáról nyíló Vaskapu utcát érinti. A beruházóval a beruházáshoz kapcsolódó 

településrendezési szerződés előkészítése megtörtént. A szerződésben a közterület fejlesztési 



munkálatok is rögzítésre kerültek, amelyeket a beruházónak a beruházás keretében a 

használatbavételi engedély megkéréséig el kell végeznie.  

A szabályozási terv által előírt mutatók: 

 

 

Forrás: Szabályozási terv 

 

A beépítés tervezett mutatói: 

 

Forrás: Metrodom Green Telepítési tanulmányterv 



 

Cordia Ingatlanfejlesztő (Vágóhíd utca 9.) 

 

A Vágóhíd utca 9. szám alatt a Cordia Homes Ingatlanfejlesztő 778 lakásos társasház építés 

megvalósítását tervezi három ütemben. A beruházás a Vágóhíd utcát és a Pékerdő utcát érinti. 

A 38259 Hrsz. telek három részre történő felosztása megtörtént. A társasház építési projekthez 

a szakirodák a közterület fejlesztési javaslatokat megtették és kidolgozták. Az épület jelenleg 

még nem rendelkezik településképi hozzájárulással. 

A szabályozási terv által előírt mutatók: 

 

 

 

47/C 
Vi-1/IX-

V/47/C-2 

14 

421 
4000 SZ,HZ,Z 80*/60 80 4,0 2,0 25  28,0 

 

Forrás: Szabályozási terv 

 

Bolgár Kulturális Központ (Vágóhíd utca 19.) 

 

Az Országos Bolgár Önkormányzat beruházásának keretében valósul meg a Vágóhíd utca 19. 

szám alatt a Bolgár Kulturális Központ. A projekt kiemelt kormányzati beruházásként került 

engedélyeztetésre a vonatkozó kormányrendelet alapján. A kiemelő kormányrendelet, illetve a 

hozzá kapcsolódó rendelet az engedélyeztetés folyamatában a kerületi településképi eljárás alól 

mentesítette a beruházást. Önkormányzatunkat az engedélyeztetés folyamatában csak a 

tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás ügykörével volt érintve. A Városüzemeltetési Iroda 

adatszolgáltatása alapján az épület több funkciót is magába fog foglalni. A létesítményben 

többek között óvoda, iskola, konferencia terem, irodák is megtalálhatóak lesznek. Az épület az 

építési engedélyhez minden hozzájárulással rendelkezik. A tervek szerint az idei évben akár 

meg is kezdődhet az épület építése. 

 



 

A szabályozási terv által előírt mutatók: 

 

 

 

Forrás: Szabályozási terv 

A 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 7/A. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 7. sora 

szerinti alatt hivatkozott beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait a (2)–(3) 

bekezdés állapítja meg, azzal, hogy 

az OTÉK előírásait a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, 

ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2)–(3) bekezdésben 

meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást 

tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni. 

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 7. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra 

vonatkozó sajátos beépítési szabályok: 

 a telek beépítési módja szabadon álló, 

 a kialakítható telek legkisebb területe 2000 m2, 

 a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%, 

 a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 60%, 

 a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,5 m2/m2, 

 a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 35%, 

 az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 18,0 méter, 

 az ingatlan teljes területe építési helynek minősül. 

(3) A (2) bekezdés g) pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e 

rendelet hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell 

számítani. 

 

 

 

 

 

https://njt.hu/jogszabaly/1997-253-20-22
https://njt.hu/jogszabaly/1997-253-20-22
https://njt.hu/jogszabaly/1997-253-20-22


Wing Irodaház (Vágóhíd utca 4-6.) 

 

A tervdokumentáció még nem kapott településképi, tulajdonosi, útkezelői hozzájárulást. 

A beruházásra vonatkozóan végleges tervek még nem készültek el a legfrissebb információk 

160 szobát terveznek. (főképp 2 ágyas szobákat) 

 

A szabályozási tervben foglalt mutatók: 

 

 

 

Forrás: Szabályozási terv 

 

 

APD Real Estate Soroksári utca 58. (A volt Közvágóhíd területe) 

A Soroksári út 58 szám alatt több ütemben társasház, irodaház, hotel kerül megépítésre. A 

projekt méretéből adódóan a Vágóhíd utcán jelenleg ismert projektek közül egyértelműen a 

legnagyobb és a legnagyobb hatással a tárgyi projekt lesz az utca életére. A 4,8 hektáros 

Közvágóhíd városrész átalakulása fog megtörténni. Az új mini városközpont a City Pearl nevet 

viseli. A teljes projekt keretében mintegy 10 lakóépületet, 4 irodaházat, egy hotelt és egy 

bevásárló utcát is kialakít az ingatlanfejlesztő.  

 

 

 

 

 



 

 szabályozási tervben foglalt mutatók: 

 

 

Forrás: Szabályozási terv 

72/C 
Vi-2/IX-

V/72/C 

46 

049 
3000 SZ,HZ,Z 80*/50 90 3,7 2,25 25 - 45,0 

 

A beépítéshez az alábbi fő mutatók tartoznak: 

 

Forrás: Engedélyezési tervdokumentáció, amelyet jelen tájékoztató anyaghoz az APD Real 

Estate adatszolgáltatásként bocsátott rendelkezésre 



 

Forrás: Engedélyezési tervdokumentáció, amelyet jelen tájékoztató anyaghoz az APD Real 

Estate adatszolgáltatásként bocsátott rendelkezésre 

 

M5 Metró fejlesztése, illetve a Déli Körvasút érintettség 

 

A BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint 

a Budapest és az Agglomeráció kiemelt közlekedés fejlesztéseivel foglalkozó szervezet látja el 

az M5 metró projekt előkészítési munkálatait is. A Budapesti Fejlesztési Központtal történt 

egyeztetések és adatszolgáltatásokból kiderül, hogy a Vágóhíd utca és a Soroksári út 58. szám 

előtti zöldterület (Marhagödör) is érintett. Az M5 metró kiállása az érintett területen fog 

megvalósulni. Az metró a Vágóhíd utca jövőbeli nagy urbanizációs kihívásai miatt 

elengedhetetlen lesz a térség életében és az itt élők, valamint az ide érkezők versenyképes 

tömegközlekedéséhez. A metrókiállás kialakítását a Vágóhíd utca első szakaszának 

tervezésénél kiemelt figyelemmel kell figyelembe venni. 

 

Dél-Pesti Centrum Kórház 

 

A korábbi években a Kormányzati Beruházás keretében megvalósuló Dél-Pesti Centrum kórház 

előkészítésére előzetes lépések történtek. A „Szuper Kórházak” a korábbi tervek alapján plusz 

újabb szolgáltatásokat hozna az érintett területre, így újabb közlekedési igények jelennének 

meg. Az utóbbi időszakban a Főépítész és Városrendezési Csoporthoz nem kapott információt 

a fejlesztésről, viszont az utca jövőbeli jellegét és víziójára hatással van a projekt. 

 

A Vágóhíd utcát az alábbi beruházások érintik közvetve: 

Az alábbiakban további fejlesztési projektek kerül bemutatásra, amelyek földrajzilag nem a 

Vágóhíd utcában találhatóak, viszont a Vágóhíd utca fejlesztésére hatással vannak. 

 



KÉSZ Csoport új Irodaház Könyves Kálmán Körút - Mester utca csomópontjában 

 

A KÉSZ - Csoport a meglévő irodaház fejlesztését tervezi a Könyves Kálmán Körút - Mester 

utca csomópontjába. A beruházás előkészítő szakaszban tart, amelynél jelenleg még több 

alternatíva vizsgálata zajlik. A magas színvonalú irodaház építéséhez az építési szabályzat 

módosítására van szükség. A beépítési mutatók valamilyen mértékig történő megváltoztatására. 

A tervezett épület a Könyves Kálmán Körút jövőbeli víziójához szervesen csatlakozna.  

 

Forrás: Szabályozási terv 

73 
Vi-1//IX-

V/73-1 

25 

465 
3000 Z 65 80 3,5 1,5 20 - 16,0 

A telekre tervezett beépítési mutatók: 

 Beépítés/ Beépítés terepszint alatt 100*65/80 

 Szintterület általános/parkolás 5.0/2.0 

 Épületmagasság 33 méter 

 

 

Cordia Ingatlanfejlesztő, Cordia MilleniumResidens (Tóth Kálmán-Vaskapu utca 

kereszteződésében) 

A Cordia Ingatlanfejlesztő beruházásának keretében három ütemben összesen 346 db lakás 

kerül megvalósításra. A három ütem építésére minden engedéllyel és hozzájárulással 

rendelkezik a projekt. 1. ütem keretében 106 db lakás építése fog megtörténni, amelynek az 

építése folyamatban van. A 2. ütem és 3. ütem 240 db lakás összesen építése az 1. ütem után 

következik.  

 

 

 

 



szabályozási tervben foglalt mutatók: 

 

 

 

Forrás: Szabályozási terv 

II. és III. ütem együttes beépítési mutatók: 

 Földszinti tervezett beépítés 90,78% 

 Tervezett beépítés 97,8% 

 Tervezett összes 20,58% 

 Szintterületi mutató 5 

 Parkolás 1.6 

 Építménymagasság 21.53 

 Tervezett parkolóhely száma 290 db 

 

Metrdodom City Home (Máriássy úti-Mester utca által határolt terület beruházásának keretében) 

A beruházás keretében 350 db lakás került megépítésre. A projekt már teljesen elkészült, már a lakók 

is beköltözhettek a lakásokba. 

 

 

 

 

 

 



szabályozási tervben foglalt mutatók: 

 

 

Forrás: Szabályozási terv 

 

AlfaHaller (Haller utca 11-13) 

Az Alfa Haller Kft. 3 ütemben többfunckiós épületet valósít meg. AZ 1. ütem építése már 

folyamatban van, illetve a 2. és 3. ütem építéséhez a Budapest Főváros Kormányhivatalától az 

építési engedélyt megkapta a projekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



szabályozási tervben foglalt mutatók: 

 

 

 

64 
Vi-1/IX-

V/64-1 

14 

588 
2500 Z 100*/80 100 4,5 2,5 15 - 28,5 

 

Forrás: Szabályozási terv 

 

Inforg Zrt. 

 

A beruházás keretében a Benzinkút és a Lurdy Bevásárlóközpont között elhelyezkedő területen 

hozzávetőlegesen 150 lakásos társasház terve készül. A terület jelenleg még nem lakó övezet, 

amelyhez első körben a rendezési tervet kell módosítani. 



 

47/E 
Vi-1/IX-

V/47/E-3 

17 

872 
10000 SZ 50 50 2,5 0,85 35 - 16,0 

Forrás: Szabályozási terv 

 

Lurdy parkoló 

A Lurdy bevásárló központhoz tartozó a parkoló várhatóan előbb-utóbb az ingatlanfejlesztés 

fókuszába fog kerülni. Ennek fő oka, hogy a belső területeken az értékes, kiváló kapcsolatokkal 

rendelkező telkek csökkennek. A külsőbb kerületrészeken a rozsdaövezeti területek 

kármentesítése, infrastruktúrák kiépítése még nagyon költséges lenne a beruházók számára, így 

a belsőbb területeken a potenciális ingatlanfejlesztésre alkalmas területek a jövőben fel fognak 

értékelődni. A Lurdy parkoló területe kiváló közlekedési és egyéb műszaki infrastrukúrális 

kapcsolatokkal rendelkezik, a szomszédos beruházások figyelembe vételével, több funkciós 

épület kialakítására is alkalmas területté válik. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A telek jelenlegi beépítési mutatói a következők: 

 

47/C 
Vi-1/IX-

V/47/C-3 

21 

533 
6000 SZ,HZ,Z 80*/60 80 2,6 1,0 20 - 26,5 

 

Forrás: Szabályozási terv 

 

1. sz. melléklet Beruházásokat bemutató térképrészlet 
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