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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A barnamezős területek, illetve a klasszikus rozsdaövezetek fejlesztése, felszámolása a 

városfejlesztés és ingatlanfejlesztés középpontjába került az elmúlt években. Ferencváros a 

barnamezős kataszter alapján nagy kiterjedésű klasszikus rozsdaövezeti területekkel 

rendelkezik, így a városfejlesztés irányainak meghatározásánál fontos egységes jövőbe mutató 

várospolitikai álláspontot kialakítani, ezen területekkel kapcsolatban. 
 

A barnamező területek és a rozsdaövezetek szakmai háttere 

 

A rozsdaövezeti akcióterületek szakmai hátterét Budapesten a Főváros barnamezős katasztere 

adja. A dokumentum többször került frissítésre az évek során, melyben kerületekre lebontva 

megtalálhatóak azok a területek, amelyek barnamezős fejlesztésre javasolt. A Főépítész- és 

Városrendezési Csoportnál a teljes dokumentum megtekinthető.  

 

Barnamezős terület meghatározása: 

 

Barnamezős területnek nevezzük azt a területet, amelyet korábban ipari vagy bizonyos 

kereskedelmi célokra használtak, és amely terület alacsony koncentrációjú veszélyes 

hulladékkal vagy más egyéb szennyezéssel lehet terhelt, ugyanakkor lehetséges a terület újra-

használata a terület megtisztítását követően. Néha a barnamezős terület fogalmát olyan 

korábban hasznosított területek megjelölésére is használják, melyeket már felhagytak, és nem 

szükségszerűen szennyezettek. Általában barnamezős területek a városok ipari körzetében 

találhatók, olyan területeken, ahol elhagyott gyárak, kereskedelmi épületek, illetve egyéb 

korábban szennyező tevékenységek örökségei vannak jelen. Kisebb barnamezős területek 

lelhetők fel a régebbi lakónegyedekben vegytisztítók, benzinkutak stb. környékén. 

 

A rozsdaövezet meghatározása: 

 

A használaton kívül került, vagy alulhasznosított, általában leromlott fizikai állapotban lévő, 

és/vagy környezetszennyezéssel terhelt egykori iparterület, gazdasági terület, illetve elhagyott, 

használaton kívüli laktanyaterület. Az egykori ipari övezetek nagy részén találhatóak, kisebb 

vagy jelentősebb környezeti problémákkal sújtott területek, valamint műemlékvédelem alatt 

álló, egykori ipari épületek. (VÁTI) 

 

Miért érdemes a barnamezős területeket fejleszteni? 

 

A barnamezős területek átstrukturálása a meglévő közlekedési infrastruktúrák kihasználását 

javítja, megszűntetve a területeket érintő közlekedési anomáliákat, környezetkímélő 

közlekedési megoldásokat alkalmazva. A területtakarékos, a meglévő konszolidált 

területhasználathoz és a rendelkezésre álló infrastruktúrához igazodó, összehangolt és 

kiegyensúlyozott vegyes használat biztosítja a fenntarthatóságot, ahol a barnamezős területek 

átalakulása nyomán kialakuló kompakt településszerkezet differenciált központrendszerével a 

lakosság ellátását teljes körűen biztosítja, és megvalósítja a rövid utak városát;   

 A lakófunkció jelenléte a környezeti szempontból megfeleltethető területeken,  

 a szükséges ellátó rendszerekkel együtt épül ki;  

 a Duna menti területeken a város és víz kapcsolata szoros, a part közcélú, 

funkcióbővítő hasznosítása megvalósul. 

A rozsdaövezeti akcióterületek jövőbeli sorsa Ferencvárosban: 



A Déli- Körvasúttól délre, illetve a XX. Kerület határa közötti terület a barnamezős kataszter 

alapján is nagy kiterjedésű klasszikus rozsdaövezeti területekkel rendelkezik. A rozsdaövezeti 

területek kármentesítése (rehabilitációja) és újra a városi élet szerves részébe való beintegrálása 

hosszú távon mindenképp egy komplex program segítségével valósulhat csak meg. 

Az érintett területen több közlekedési kulcsprojekt előkészítés alatt van, amely az érintett terület 

rehabilitációjához elengedhetetlen. A 2B villamos (tesztüzem alatt van az új villamos 

viszonylat), H6, H7 HÉV pálya rekonstrukciója és térszín alatti behozatala a Kálvin térig, 

valamint a Déli- Körvasút projekt keretében megvalósuló új Közvágóhíd állomás. A 

rozsdaövezeti területek felszámolásának egyik fontos alapja, hogy versenyképes közlekedéssel, 

tömegközlekedéssel kell rendelkeznie a terültnek. 

A barnamezős, rozsdaövezeti területek átfogó fejlesztése – a IX. kerület egyre inkább 

felerősödő belvárosiasodása okán – fokozatosan terjed a szomszédos kerületek felé. A Déli 

Körvasút-Soroksári út- Illatos út- Külső Mester területét fogja először elérni ez a tendencia. A 

Duna-part és környezetének fejlesztési háttere ettől nem választható el, bár ott a fejlesztési 

felépítése más. A Déli- Körvasúttól délre lévő területek fejlődését döntően meghatározza a 

Galvani híd megépítése, amely a terület rehabilitációjához szükséges. 

A kerület további nagy potenciállal rendelkező rozsdaövezeti területekkel rendelkezik, ezekből 

mindenképp kiemelendő a Ferencvárosi rendező pályaudvar.  

A rendező pályaudvar hosszú távú jövője egyelőre, még nem ismert, hogy a vasúti 

közlekedésben milyen szerepet fog játszani. A terület földrajzi elhelyezkedéséből, illetve a 

Külső-Ferencváros területeinek felértékelődése és az állami infrastruktúra fejlesztésekből 

kifolyólag is egyre jobb adottságokkal rendelkezik. A városfejlesztési lehetőségek 

szempontjából sokféle lehetőség áll a terület előtt.  



 

 

Vágóhíd utca és környékének dinamikus fejlődése, illetve a Déli- Körvasúttól délre lévő 

területek fejlesztésének kapcsolata 



Forrás: Belvárosi és Használaton kívüli területek Budapest 2021 

A Vágóhíd utca és környékének dinamikus fejlődéséről a 2022. március 10-i testületi ülésen a 

Főépítészi Iroda készített egy összefoglaló, átfogó előterjesztést. Az előterjesztés bemutatta, 

hogy milyen nagy léptékben fog az elkövetkezendő években átalakulni a Vágóhíd utca és 

környezete az új beruházásoknak köszönhetően. A Vágóhíd utcai beruházások, az állami nagy 

infrastruktúra fejlesztési beruházások, a rozsdaövezeti, barnamezős jogszabályi, gazdasági 

háttere, illetve Ferencváros déli területeinek kiváló elhelyezkedése együttesen eredményezi, 

hogy az elkövetkezendő években a I. ütemben a Déli- Körvasúttól a Kén utcáig tartó 

területrészen új beruházások jelenhetnek meg. 

 

Könyves Kálmán út – Kén utcáig az alábbi szabályozási terveket érinti: 

 

 

 

Külső- Mester utca üzleti park (15/2002 VI.26.) 

Alsó- Bikarét (38/2004 XI.17.) 



 

Érintett területek bemutatása forrás: Budapest Kapu alapján saját szerkesztés 

Rozsdaövezeti akcióterületek jogszabályi környezetét az alábbi jogszabályok határozzák meg: 

619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes 

akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről. 

A jogszabály a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről szól, hogy az adott beruházás hogyan 

válhat rozsdaövezeti területté (kritériumok, műszaki paraméterek), illetve a beruházások 

megvalósításának folyamatát írja le. 
 

1107/2021. (III. 10.) Korm. határozat a rozsdaövezeti akcióterületek lehatárolásával 

kapcsolatos döntések kormányzaton belüli előkészítésének rendjéről. 

 

Az érintett kormányhatározat szabályozza a rozsdaövezetté való nyilvánítás folyamatát. 

A részletes vizsgálati szakasz az alábbiak szerint történik, amelyből kiemelném: 

10. A részletes vizsgálatot a miniszter folytatja le, és készíti elő az anyagot a rozsdaövezeti 

akcióterületekkel kapcsolatos ügyekért, a településfejlesztésért és településrendezésért, a 

Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért, a környezetvédelemért, valamint a 

közlekedésért felelős miniszter által kijelölt egy-egy személy részvételével működő öttagú 

Rozsdaövezeti Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) részére, amely állást foglal a 

kezdeményezéssel kapcsolatban. A Bizottság elnöke a miniszter által kijelölt személy. A 

Bizottság a döntéseit egyszerű többséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata 

dönt. A Bizottság a működési rendjét maga határozza meg. 



11. Az elnök a Bizottság valamennyi ülésére jelentést nyújt be az 5., 7. és 8. pont szerinti 

kezdeményezésekről, valamint az azokkal kapcsolatban kialakított álláspontjáról. 

12. A részletes vizsgálatnak a területre, valamint a fejlesztési elképzelések jellegétől függően a 

következő körülményekre és szempontokra kell kiterjednie: 

a) a területen korábban folytatott tevékenységek, 

b) a kezdeményezés elbírálása időpontjában a területhasználatok jellemzői, a területen 

elhelyezett építmények, létesítmények, berendezések, technológiák jellege és állapota, 

c) a terület tulajdonjogi és használati jogosultsági viszonyai, 

d) a kezdeményezés elbírálása időpontjában a környezeti állapotok, környezethasználatok 

vizsgálata, azok jellemzői, 

e) a területen hátrahagyott környezeti terhek vagy környezetkárosodások értékelése, a területet 

jellemzi-e tartós környezeti kár ingatlan-nyilvántartási bejegyzése, kivizsgálás vagy 

kármentesítés folyamatban léte vagy szükségessége, 

f) a területtel kapcsolatos környezeti felelősségi kérdések, 

g) a tervezett területhasználat és a fejlesztési elképzelések bemutatása, ideértve a 

zöldinfrastruktúra-hálózatban jelenleg betöltött és tervezett szerepére vonatkozó elképzeléseket 

is, 

h) a területen megvalósítani tervezett, a 4. pont d) alpontja szerinti beruházások, 

i) a fejlesztési elképzelések illeszkedése a tágabb környezetbe és az ottani 

területhasználatokhoz, fejlesztésekhez, 

j) a fejlesztési elképzelések állami és önkormányzati tervekkel, a városzöldítésre irányuló 

tervekkel és célkitűzésekkel való összhangjának vizsgálata, 

k) a terület közlekedési, közmű- és intézményi infrastruktúrájának értékelése, ezek 

fejlesztésének szükségessége, 

l) a terület fejlesztésre alkalmassá tételének egyéb feltételei és az ehhez szükséges intézkedések, 

m) a terület társadalmi környezete, 

n) a fejlesztések társadalmi célcsoportjai, 

o) a terület gazdasági potenciálja és a fejlesztési elképzelések alapján a gazdasági lehetőségek 

kihasználásának eszközei, 

p) a fejlesztések pozitív és negatív hatásai, externáliái, 

q) a területre vonatkozó speciális jogi szabályozás szükségessége, különös tekintettel a sajátos 

településrendezési és beépítési szabályokra, ezen belül is a kötelezően megtartandó zöldfelület 



mértékére, a településkép-védelemre, a telekalakításra, az örökségvédelemre, illetve a 

kármentesítésre, 

r) egyéb, a rozsdaövezeti akcióterületi lehatárolást érdemben befolyásoló körülmények és 

szempontok. 

13. A Bizottság a kijelölés indokoltságával kapcsolatos véleményét a részletes vizsgálatra 

utalást követő 30 napon belül alakítja ki, és javaslatot is tartalmazó írásos véleményét a 

miniszternek megküldi. Ha a részletes vizsgálat során összetett szakkérdés értékelésének, 

illetve külső szakvélemény megkérésének a szükségessége merül fel, a Bizottság a véleményét 

a részletes vizsgálatra utalást követő 75 napon belül alakítja ki. 

14. Ha a részletes vizsgálat eredménye alapján a rozsdaövezeti akcióterületi kijelölés indokolt, 

a Bizottság a véleményében külön kitér arra, hogy 

a) a fejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében szükségesnek mutatkozik-e a 

beruházások nemzetgazdasági szempontból kiemeltté nyilvánítása, továbbá hogy a kiemeltté 

nyilvánításhoz szükséges feltételek – különös figyelemmel a tervezés előrehaladottságának 

állapotára, valamint a beruházói szándékokra – fennállnak-e, 

b) a területre szükséges-e a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a 

továbbiakban: Ngtv.) 11/B. §-a, illetve 11/D. §-a szerinti különös szabályozás megalkotása. 

15. Támogató bizottsági vélemény esetében a miniszter előterjesztést készít, amelyet a 

Kormány ügyrendjében foglaltak szerint a Kormány ügydöntő jogkörrel rendelkező szervéhez, 

illetve a Kormány ülésére be kell nyújtani. 

16. A 15. pont szerinti esetben az előterjesztés javaslatot tesz 

a) minden esetben a terület helyrajzi szám alapú, Étv. 4. § (5) bekezdése szerinti lehatárolására, 

b) ha erre korábban még nem került sor, és indokolt, a beruházás nemzetgazdasági szempontból 

kiemeltté nyilvánítására, illetve 

c) ha erre korábban még nem került sor, és indokolt, az Ngtv. 11/B. §-a, illetve 11/D. §-a szerinti 

speciális szabályozás egyidejű megalkotására. 

17. Ha a Bizottság a kijelölést nem, vagy csak jelentős módosítások mellett támogatja, az 

előterjesztés a 15. pont szerinti a Kormány ülésére nem nyújtható be. 

2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 

 

 

444/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet a rozsdaövezeti akcióterületen létesített 

lakóingatlanban kialakított lakások vásárlásához kapcsolódó adó-visszatérítési 

támogatásról  
 

https://njt.hu/jogszabaly/2006-53-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2006-53-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/1997-78-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2006-53-00-00


A rozsdaövezeti akcióterületen épített lakásoknál a lakást vásárló az 5%-os Áfát a vásárlást 

követően visszaigényelhet. A visszaigénylés menetét és a benyújtandó dokumentumokat a fent 

említett jogszabály szabályozza. 
 

A kerületi rozsdaövezeti akcióterületek kijelölésének a következő a folyamata: 

 

Az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.) szóló 

törvény az alábbiakat mondja ki: 

 

62.§ (1g) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a rozsdaövezeti akcióterültet és azon belül az 

azonnali rozsdaövezeti akcióterület, illetve a közép- és hosszú távú rozsdaövezeti akcióterület 

lehatárolását rendeletben állapítsa meg. 

 

A rozsdaövezeti akcióterület kijelölésének pontos mentét és folyamatát a 1107/2021. (III.10.) 

Korm. határozat a rozsdaövezeti akcióterületek lehatárolásával kapcsolatos döntések 

kormányzaton belüli előkészítésének rendjéről szóló jogszabály határozza meg. 

 

A rozsdaövezeti akcióterületek lehatárolásával kapcsolatos döntések kormányzaton belüli 

előkészítésének rendjéről szóló 1107/2021 (III.10.). sz. Korm. határozatban foglaltak alapján 

lefolytatott előzetes és részletes vizsgálat eredményeként tárgyi ingatlan rozsdaövezeti 

akcióterületként történő kijelölését Gulyás Gergely, mint a rozsdaövezeti akcióterületekkel 

kapcsolatos ügyekért felelős miniszter és a Rozsdaövezeti Bizottság dönt. A Bizottság a 

kormány elé terjeszti és dönt. 

 

A támogató döntést követően az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 4.§ (5) bekezdés értelmében a tárgyi ingatlan rozsdaövezeti akcióterületként 

történő kijelölésével kapcsolatos véleményt az illetékes Önkormányzattól megkérik. A 

vélemény megadására a levél keltét követő 7 napon belül megtenni a Rozsdaövezeti Bizottság 

felé. 

 

A korábban felmerült kérdésekkel kapcsolatosan az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített 

környezet alakításáról és védelméről (Étv.) 62.§ (1g) alapján hatáskörrel Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzata nem rendelkezik ebből adódóan a Főépítész és 

Városrendezési Csoport a rozsdaövezeti akcióterületekről külön nyilvántartást nem vezet, mert 

ilyen nyilvántartás vezetését jogszabály nem írja elő. Az akcióterületek megnevezését a 

619/2021 (XI.8.) kormányhatározat tartalmazza. 

 

Polgármesteri Kabinethez érkezett és megválaszolt kérelmek az alábbiak voltak: 

 

Ferencváros közigazgatási területén belül a mellékelt térképen láthatóak a rozsdaövezeti 

kijelöléssel rendelkező területek, illetve amelyekről Rozsdaövezeti Bizottságnál döntés 

született, viszont átvezetésre nem kerültek még a 619/2021 (XI.8.) Korm. rendeletbe, kivételt 

képezi az APD Real Estate Kft. Soroksári út 58. szám alatt található beruházása 

 

1095 Budapest Soroksári út 58. cím alatt található 38021/37 helyrajzi számú ingatlan 

rozsdaövezeti akcióterületként történő kijelölésére 

 

 A Miniszterelnökségi megkeresés 2021.10.21-én kelt. A megkeresésre 2021.10.29.-én 

kelt a válaszlevél. 

 A tárgyi rozsdaövezeti akcióterületbe való besorolást Polgármester Asszony nem 

támogatta. 



 
 

Forrás: Budapest kapu adatai alapján saját szerkesztés 

 

A Főépítész-és Városrendezési Csoporthoz az alábbi kérelmek érkeztek: 

 

Ráckevei Duna-ág és Soroksári-Helsinki út közötti terület alatt található 1095 Budapest IX. 

Kerület, 38086/1 helyrajzi számú ingatlan, valamint a 1203 Budapest XX: Kerület 170009 

helyrajzi számú ingatlan rozsdaövezeti akcióterületre történő kijelölésre. 

 

 A Miniszterelnökségi megkeresés 2022.03.07-én kelt. A megkeresésre 2022.03.11.-én 

kelt a válaszlevél. 

 A tárgyi rozsdaövezeti akcióterületbe való besorolást Polgármester Asszony 

feltételekkel támogatta. 

 

 
Forrás: Budapest kapu adatai alapján saját szerkesztés 

 

 



1097 Budapest IX. Kerület, Vaskapu utca 51-59.- Vágóhíd utca 12 (Metrodom Green) cím alatt 

található 38010 helyrajzi számú ingatlan rozsdaövezeti akcióterületbe való besorolás 

 

 A Miniszterelnökség megkeresése 2022.02.28.-án kelt. A megkeresésre 2022.03.01-én 

kelt a válaszlevél. 

 A tárgyi rozsdaövezeti akcióterületbe való besorolást Polgármester Asszony nem 

támogatta. 

 

 
Forrás: Budapest kapu adatai alapján saját szerkesztés 

 

1096 Budapest IX. Kerület Haller utca 11, Nádasdy u. 4/a-4/b Tóth Kálmán utca 8. cím (Alfa 

Haller) alatt található 37969/1, 37969/2, 37969/3 helyrajzi számú ingatlan rozsdaövezeti 

akcióterületre történő kijelölésére: 

 

 A Miniszterelnökségi megkeresés 2022.02.14-én kelt. A megkeresésre 2022.02.21.-én 

kelt a válaszlevél. 

 A tárgyi rozsdaövezeti akcióterületbe valós besorolást Polgármester Asszony nem 

támogatta. 

 

 
Forrás: Budapest kapu adatai alapján saját szerkesztés 

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét. 



Budapest, 2022. szeptember  

 

 

 Baranyi Krisztina 

  Polgármester 

   
 


