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Budapest Józsefuáľosi Onkormá nyzat

testülete számára

Tisztelt Képvisel&testiilet!

L E|őzmények

A területfejlesztésľől és a területrendezésről szőIő 1996. évi XXI' törvény a|apjźn a területi szintiĺ
területfejlesztési feladatok a megyei <lnkormányzatok hatáskörébe tartoznak. A ffiváros területén ezen
feladatokat a Fővarosi onkorrnányzat láda el.

A Föváľosi Kĺizgyiĺlés a 261712012. (xI.28) szźtm,b hatáĺozatźrya| elfogadta a Budapest
Területfejlesztési Koncepcióját megalapoző HeIyzeteteĺués c. dokumentációt. A fentiek és a
területfejlesztési koncęció, a területfejlesztési progľam és a tertiletrendezési terv tarta|mi
követelményeiről, valamínt illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük
részletes szabá|yairő| szó|ő 21812009. (x.6.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) alapjan
2013. ápn|isban elkészült a Budapest Teniletfejlesztési KoncepciőEgyeztetési anyaga.

A Korm' rendelęt eljrárási szabáIyai szerint a Koncepciő egyeztetése megtörtént. onkorrnányzatlĺlk
észrevételei a20I4. marciusban véglegesített dokumentációban megválaszolásra kerültek.

II. A beteľjesztés indoka

Aze|ozőekben hivatkozott töľvény 11. $ (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint aterületfejlesztési
koncepció elfogadásahoz a keriileti önkormanyzatok tĺibbségének egyetértése szlikséges.

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A kęviselő-testtileti ülés időpontj a: 20I 4. június 1 1 . sz. napirend

Táľgy: Javaslat eryetértő nyi|atkozat elfogadására Budapest Teľületfejlesztési
KoncenciĺĎiával iĺsszefiissésben

A napiľendet ayiWzźrt ülésen kell tĺĺrgyalni, a döntés elfogadásźůloz egyszeríĺ/minősített
szav azattöbb ség szüks éges.

ErorÉszÍro sZERVEZETI EGYSÉG: VÁnosľrrrESZTÉsI És roÉpÍľpSZI ÜGYosZľÁrv FiÉpÍrÉszl
Inooe. ć"ť,

KÉszÍľpľľg: IvÁľyl GyoNcyvrR, LoRtr.{CZyľÉ ZBrnĺrĺ, Sznvl.q.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság x

Humánszolgáltatási Bizottság tr

A Vĺĺrosgazdálkodási és PénZLLgy| Bizottság javasolja a Kęviselő-testiiletnek az
előteľiesztés mestaľgvalását.



IfI. Tényál|ási adatok

AÝ' 1996. évi xxl törvény 5. $ d) bekezdése alapján ,,a teriiletfejlesztési koncepció az ország, illetve
egy térség áifogó távlati fejlesztését megalapozó és befolyásoló tęrvdokumentum, ami megbatározza a
térség hosszú tźlvu, átfogó fejlesztési céljait, tovźlbbä a fejlesztési progľamok kidolgozásźhoz
sziikséges iriányelveket' információkat biĺosít az ágazati és a kapcsolódó tęrtileti tervezés és a
terĹiletfej lesztés szerepl ői számáĺ a.,,

A törvény 15/A. $-a szerint a fővaľos területén - a kertileti tinkormányzatok hatáskörébe tartoző
fejlesztési feladatok kivételével - a megyei ĺinkormĺĺnyzat e törvény szerinti feladatait Budapest
Fővaros onkormányzata|źltja el. A fóvĺáľos terĹiletét és a fővaros vonzásk<irzetét érintő fejlesztésekkel
és programolJĺal kapcsolatban Budapest Fővaros onkormányzata együttmiĺk<idik az érintett
önkormányzatokkal.

Az előterjesztés mellékletét képezi a 20|4. februar haü keltezésű Koncepció kivonata, mely
tarta|mazza az alábbíakat:
- Budapest jövóképe és területfej lesztési koncepciój anak célrendszere,
- az egyes stratégiai célokhoz a cél elérését tálmogatő pńońtások,
- zöldteriileti rendszer fejlesztése,
- munkahelyek fej lesztési térségei,
- lakóteľületi fejlesztési lehetőségek,
- barnamezős területek funkcióváltása,
- tervezett központrendszer.

Iv. A diintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A767/20|3.(04.24.) szźlmíhatźlrozatában a Fővarosi Közgyulés elfogadta a ,,Budapest 2030,, cimu
hosszútávú városfejlesztési koncepciót, mely a 769lf0l3.(04.24.) számű hatélrozata szerint minden
koncepcionális szakági dokumentum és további varosfejlesztési dokumentumok felülvizsgálatrának és

kialakításrának alapját képezi' Tekintettel arra, hogy a Budapest Teriiletfejlesztési Koncepció ehhez
illeszkedik, ezért a Képviselő-testület egyeÉrt a benne foglaltakkal.

v. A diintés célja' pénzügyĺ hatása

Az onkormźnyzat az 1996. évi xxl. törvény 11. $ (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatiározott
feladatnak tesz eleget.

A döntésnek péÍlzlrlgq hatása nincs.

YI. Jogszabályi kiĺrnyezet

A Képviselő-testület hatásköre a területfejlesztésről és a területrendezésről sző|ő 1996. évi XXI.
törvény 11. $ (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a|apjźnhozzameg.

Mindezek alapjan kérem az a|ttbbihatározati javaslat elfogadását.

Hatátozati javaslat

A Képüselő-testiĺlet úgy d<int' hogy a Budapest Területfejlesztési Koncepcióban megfoga|mazott
célokkal egyetért.

Felęlős: polgárrnester
Határidő: 2014. június 1 1.



A dłintés végľehajtásáúvégző szervezetiegység: Váľosfejlesztési és Főépítészi Ugyosztály

Budapest, 2014. május 28.

Törvényességi ellenőrzés :
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BuoĺprsT JÖvoKÉPE

Budapesta töĺténe|em soľán kia|aku|t euľopai föváĺmkéntérteftes es @hatdlan kdtuÍäb,
társaĺalmĺ łäs gazdasagi éńek! Min| a tudás oĺszĄps ko'zpqnlją ěs ríýÉ a gazdasfui
n'ivekedes és az innoľácíi ebödlgges magryľaĺoĺszfoĺ foľása ęgyedÜ!á[r |q'[uÍá|is es
épitászeti saiaossłgokka|, erôg társada|mi integrádos eröve| és ÍÍEg 'feb6 gazdasfui

tpdési esélyekkel rende|kezik. Az alátňi lovökĺipunkat ezeke az éÍtalĺekÍe épiti'.lk.

Budapest az euĺopał nagyváĺosok hä|ózalänak ľneghatározó tagií|ént potenciáłáld
eredöen egyÍészt a tágabb európai és gĺobális teÍbol kepolt imphusok.at ľöEvetĺ|i a oĺszĘ
mäs teĺiilétei felé, ezért szeÍepe es íeiľöĺĺése az ország egesaéľe kiltat Mfuľeszt aktĺv
suerept vá||al az ország fej|ödése éĺdekében a nemzelkörĺ .téńen, słkeĺęsal |Épcfqĺrdik
be a g|obá|is rnmłamegosztásba.

2030.ban Budapest a ketet.kozépcurópai tĺärség gazd-asági vezeki ereje" innołácĺre és
ku|lurális központja |egyen, me|y szerepeket e|sösoÍban a gazda$gi tevékenysfuek
tudástg|a|ma és krea|ĺv ahpÚ fej|esztése róvÉn to|ti be. Piacvozćto az alacśoĺty
enegĺaÍeĺhasználású, de rnąas hozzáadotĺ értékű teľilÉ*el( és sz@á|ta|asok
elöállítäsáĎan' az ilyen jdlegü Ęazatokba iĺányuĺÖ befekteĺĺĺsek vonzásában- EurÖpai
ľĺszony|atban elenjáro a fennlarttratô gazdasáĘi mode|l megralosĺlásäban, ame|ynek bázisa
a há|ozaba szervezodó |ĺutat6fejÍesaô' ok|at&i & uzleti (piae} ĺendsrer.

Budapesr ädotbágait és helyreti potencĺálját tekĺntve hid szeľepet tilt be a kömyezö |ájakt

cĺvi|izáciok kozött, kłllönbozö kuĺttiĺák, gazdasfoiok €9 émberek tá|áĺkozohelye-
Kĺimyeaetének fejbsaesét megfonto|tan, az ertékeket es äz éńntetteł( eĺdekełl
messzemen&n figye|embe véve Ęzi. Budapst sokszinrJ. tyedi'káĺE|fuÍli Íóváľos, amely
népességét megtaĺlva magas eletminöseget és esé|yegyenlóseget biztsit |akoinak, akik
ęrÖsen kolódnek |akhďyĹikhöz'

A város e|sösorban az itt é|ô embereket szo|gá|ja. Az ő éĺdekiikben Budapest é|hető
váľos, ame|y bĺztosĺtja

A gazdagág szereplöi számáĺa Budapest

szinvona|as neve|és. oktatás. képzes révÖn kimąaslÖ eređľľĺłnyęket ér e!,

célpontia'

} a gazdaságiszĺeplőket kedvezö fe|lételekke|és a|ka|ĺnas fej|€sutÉsibrü|etekkď
várja,

} ĺĺga|mas és szukseg veĺint a|kalmazkoďo
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Az.-qqripąĺkultlúĺa.hagyonÉĺyainat.tov-äh[elt{ęęét.bĺńosí!ůveĺoskÉÉ'Egď i. '

.} saiätoo,h4yomáĺryainak & ĺd€nBäsának,6f.öjé és köREtiEřt,

|dÍüilälát kft'rełntr fiľđ|ĺ väĺosa.

ĺaĺľt nogyęjöÍó'nemzedekénekátadhass,iärötgé.gáÍ;Buđapegt . .,' '. . . 
.

AzEuľópábah;ä|fogtált.hélye.ä!efnBudapest.....''l,l,

Mivel a Íőváľos jovőkgpô csak a város kiegyensri|yozott téÍbsli fejlesztésének
keľetében válhat va|óra, Buđapest

és a k|lmavéde|em biz|ositágára,

} koÍBpatĺt ľáľo, jl| kia]akĺhłt es mÜködtetett váľgqozeĺ|ĺezette} es mę9Í@6ęn
dlÍÍerencĺá|t kozpontĺeľxbzerĺd,

éľtekterem|és * haľ.ĺnonikw ęyutté|ęsslęk szin.!q{ę.

Buďape$t iövőkéÉnęlí męgva|ĺ}suĺésa nem męnles a kĹilsö kürü|menyehhl, $zqr'o$an osszeÍ|4rg

az onsĄos szintrj oelki|üzések ĺngvalÖsuläsának üteĺnéręt is.
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A stĺat{giai oé|ok męghatáĺozäsa a ĺł.em*&tí &-$eH!k.# är á|ss #H.ĺ abpián tÖ#n! A
tęlľráebĺĺues fa||áÍta a íeilenzlris sz'empon$äbd Íon|os azm orgef4géseHet aÍľsľek
a|apľin a átÍogo cÉbk nem ku|önĺhetök el é|esen egymás|ô|. aniatpbnti, ľogy a cÉ|ok sem
csopg'|os|tľüatoł kĺzäro|ég egygy áths:.#l alä
Az ęgyes shlĘiai cÉhk Ěs a äthgó oeľoilĺ vbzq'Đ'ál a' ál&bi táblázil.muhilja be' egy. Í cal'

wľáii #ľő mértékben, de ę.gľszeľĺe tłibb ät.fo'gücé|t íśłrofiáł.

Ar egrye stratfoíĺi cń|okhoz a cé| eĺÉrfuét Hlnog{ô p'ioľfrások a köľ.etkgző|ĺ:

- ' . ' 1ł '. J' 1 | Á válęs. €* réťségíEłfsťtęs meqvabitáséhoľ sřU&s*gĚ,* Ęĺěumćĺrvr*n&ĺęr lĺĺ*pitésę

.:.:':ĺT'TĚľ.:ľ1ľľľ | ? Avaros.e'' rc's6ĺ*jusrres bĺĺägÝeĺĺeäätén€,ĺg átäÍatíilÉÁa
lÉíuĺel. Vaľos- Bs l€'seglelleszrts ł 3 Ünĺenĺrtaĺłó vaĺotgaz#|ĺl**ásr ĺeľdszeĺ kätŕ€hoŹaa

? Tudásstp*. ťĘf.sđĺF1hfpęs 1 1 ]Ťj'ľry'i rnľ}eľác* ěs kJďłsiĺafisafur klÉłt{"ĺlsá$.ánąlĺ !ävitása

;d*fĺ-'áä"'iĺ,ďtdd;'s l.ĺ ĺľHľffi'#'ffiäffiakiHťtá 
:

e PaŕtnegĘg. t pô kłzot i l }'ľ""us ĺ bl-dęes|ĺ gał&ságt *ĺ msł$ł*a''gď| Íe$esłĺése *&kebn
łeĺvaréęe, os*xřal'g*]lľ f*ĺleszlĺäsek. 3 2 Palĺrcĺség Eu&ptst es Fest ĺnagye kozrł!

tsĺďapeĺtłn *s a väľgseĺsesb€fi - - 

*ľ:ffiľ}ĺlľ 
keĺrĺeĺeŁ es a sromtłedos awbĺntíacĹsĺ ĺeĺEptrks€|.ĺ koĺnÍlľ e$ĺĺlłlmü.kaiŁ

3 { 'Ąbu&peĺ.|' 
łĺautetĺ ofioĺnĘtłlok éE o fĺiwłsl onkü!ťíIäryríaf ŁoułłĺiÉsryltlĺnĺ]ł'trtss

4 ľ',l#nzęltqnĺzerepkoreĺÉsĺłłise 4 t Egyullmt)koďesekeĺosĺtése
ä téfsé$ pŮÍĺťĺć klhm:ná'|äsaĺal ł ä Veĺsenyképesseg nĺłłekse

$ J Vegĺ'm teĺulľťhäsľ$Błätr iĺĺäia$lásô

$ 
-Fĺalék*łry unĺmĺľeľkęaęt ! l ľľ:::l.* len'rJeĺek ľu"lłĺcłüłĺáłtibg

kahkĺtä*a.,kotnpakĺváłm l:ľľ:ffiľä-ffitndsEgíĺôlĺdBäása
5 5 Ertehvćdelenl .e'lěĺi!eíem|*s

s ! ŻŕH" É* *gyéb hnlcgraŕag aklĺv ĺeiĺjHle|ĺ ĺnegrĺrćse" &vglěsę
t A koĺnyws|l eĺđłefľágsk védďm* s Ź Term szęlł. tá}krpi éfiek*& me$e?é*{

es &nłtaĺthale haszfiáĺak 6 3 äai" es ľĘpĺennyeľÉs c$Ükkefit*s*
a feĺľĺÉsĺeh Éĺtékeli *s läp 6.4 ĺ{oĺĺzeĺl3 hu$edŁkgaađáĺkodás as lafuĺpiô*hnt

edoľtságok ĺ*egđĺzÉłe s.s ĺ{oĺszełti vízga:ďłlrodäs
s 5 Eneĺgĺahalekomisäg es hJimavédeieĺn

ľ Bu&trst l.ompłłx ĺľeĺęhoĺÉn'eh ĺ; '':ľäilľ'trtrď'äĺHľ*đhi 
kapes$ĺał* íąĺ*setfue

megĺe|eřđkoat*keđ*sł 73Aíóliáĺęikłz*sĺégikŮrkk*đ*$íĘĺĺ€stlike
ľtł&;eĺ řnÉstđĺsíiltě$e 

'; 
ń ŕd;;;;ęsyÉnr koĺt*ked*s fęllc€łl*se
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W Vá|iłłĺęsásľłöÍség

WW,.ffi |Ünff{áťĺ*t váĺlalkołási ov

t
@
CI

lpaľi szeľkezłMĺtó ĺétség

Térsfu i ľá|ĺalkozäsĺ és íogla|köutatäŚt xöEpÔn|

|(apuleĺségeh

Némaüüräł kłÔtě

8łdip€ď és Pes| Mťgľt lgł'i,9ĺÍ&síés, l(oĺ'capasänalĺ łiirös japsJđa

l R#p{|Őláĺ
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ffi ĺłe6|évöeĺdÔtenĺ{rt

*' MegasłÖ|dÍe|u|eĺ
tffiĺ gĺjíryri 161uh'l

I ĺÁog|łucikdłpĺłk,vłľłńpłĺĺ

."- KÜ|śÖ:pe$i töld€tłűÍĺł
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ĺnf rĺĺtĺuktura mellłtt
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M - ;ffi lcndl||ĺłrő ĺlłbrdtcĺůlcr

ffiN toldtctłĺłtĺ |Ép(st}bĺ f€iĺĚsÍ'é'é

fíi:íl K1;yt1q|yáĺ ĺcĺltłflrácłriie

ffi Pottmiá|iĺvlłost.płĺ|oł

'ĺ" !ĺrrł{ĺepď
ł" GłŕIGłT $!ś!i h$kd'Ěł|.f'*ó {Éýbťhtl
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t. hä9ú''dons
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ffi. ĺoltĺunkcioĺvŕĺositěrsćg nW

W :ľ##,liľfi,ĺ[T[1.fr 
"".ou, 

w
nem éĺĺékany munkahęlyi
tgii|etek {te.ľme|Ę ĺaktárorás)
kla|akítárára ir a|kalĺnas feiĺeĺrĺěĺi ;:l;'!j!.ll'
téľĺěľ ;{]:! ł'

ľ;ffi:il'"träffiHľľ:ľ*rJe|en|eg.ĺ rcľme|éĺĺ; raktáĺorási
t€ŕű|etek

lďenląi kaľęętteľhelÉsrę{
nemJárđ muołahe|y$ trrü!ľtełĺ

9eáłlítá s sreĺn pontiából hiváló
adottságok ka | ĺendę|keĺó
munkahclyi területak
|ęisrtĺkaĺ fu nkcio srimára

Távloti Íeiĺeĺrtéĺi teľůIet

ffi
ĹJ n"ĺ'uilitálandó munüalre|yi toľĺ&ł



E,tJtJřtrEi) | l El-\vLtr' l rEÚLE9Ĺ ! E't)ĺ nvlYvErvl\,,ÚJ-1 |\l vL,l\ł,{ l

L*ľ{iTťRĹĺttTI FEJŁEsäTÉsr ř.Eł.t rT đsÉtrEfi

f váľosist lÖkóleľii|et

ffi ľĺrtvĺľostaĺ |akóterület

ffi ľenĺętetłĚ'r lekotr teľiiletek

ffi romplex lłkóie|epi ĺehabili!áció

*-*,- Be|ĺ5 teĺü|etet ĺe.habilitáCióia'
"ď * minólé8i tej|esłtlsť

ąŁffi Távlati fej|esrtási rarta|ćkteríilgt

.. .' , Třľĺi|eti täĺ!älÉkkäl rendejkeeő

ffi Mas|évö vôtoĺlł* |łkóĺęľÜtęrek

ffi ĺ,łłelł'lŕktľtť äÍošĺé$ läkltŕľtiltÍ€Ł
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5,2. BARNAMEzos ľERÚIEÍE K FU NqctovÄĺ. TÁsA

Budapest térbeli fejlesztěsében is a ĺennlarthatoság szempontrcndsaerét ľđ loltlnĺ. Ez ad
!e|anti' hogy teru|ettakarékos, a megtévô konszo|idá|t tertděthasalálaExiz és a ĺendolkez&ĺe.ä|B.
inffastrokttĺához igazodo, kiegyemĺiýozott vegyeg hasznä|atot eľedměnľEzö tjĘ$$ilę kel|.

bľekedni'
ui zđdmezós fei|esztések r1gyanis kizäro|ag ui inkatn*lĺi1a ępĺÉá*!.et és ą14ęł
üzeme|tetÉsěve| va|ósithatók meg - a reĺde|kezésre álto közm& es kf,lęhęős! |tr|até!o|(
hatékony kihasználása he|yett - febmésztve a |evegöminfuég ěs k|íma saempontjáüď egyľe
érteĺĺesebb szabadteni|etekel.

Fentiek alapján a város. és terutetfej|esztés eálteru|ebĺne|ĺ mąiät a baĺĺwnei{s
teruĺetek ke||' hogy képezzék. A város Íenntaĺlhatl íejlesatési Bá!y& änĺftäna!1' és
koĺnpaklságának megtaĺtására e|engedhe|ďen fe|tétet ełen teĺü|ete* atstĺu|ĺltľáIfua és
újrahasznmitása.Figyelemme| ke|l |enni a felhagyoü ipaĺteru|etekeĺ íe|ľ'a|ln9!9@'s lí'&Í'!{iz.ó
humán- és komyezetegészsfurjgyi szempontbo| nąy kockäzatot ĺffiö gennyę&anyffiqk

ie|en|étére' ezéĺt ezen teruletek csak a|apos komyezeti ĺĺreľlłtoĺłng, kmkazatęĺlékeh.m a
szuksfu szerĺnt e|végezendo kármentesités után vonhatlk be a város. és teĺfutfeihctésbe" A
nagy osszefiĘgo térsegeľĺben szeľkezeti szeľnpontbo| szüksĄ1es, hiar'ylo funkďo|ĺ a
váľosszövetbe integrá|hatok a meglévö inĺlastruktuĺa Íe|hąszĺtáláęfoal. A väíos száÍnáÍia
szuksrłges' változatos teru|ethaszná|at |ehetosĄ;e ĺgy adott .A cÉ|terübiek 

't€íÍĺ 
ęgzaktu|'

|ehatároll teriiletek, hanem hatásukban onmagukon tú|mutatnak.
Mľe| prioĺitások né|kÜ] az eddigi gyakor|athoz hasonlcnn fenná|l a veszéty, lĘgy továb!ĺa is
szétfoęäcsobdnak az egyre szukebb fejlesztésifoľrások, ki kd|F*j|ĺ'i azokat a bľÜl'e|eke|,.ahol,
a kiegyensúlyozott város. es tenjletÍej|esztés érdekében a Fővfumi Öĺrlormfuyra|nak a
tenlľetekben ĺe!6 fej|esztési |ehe|oségek kihasznáIása" Vągy ez ott tailätrlató. píob|émek
megold&a érdekeben kieme|t - kezdeményezô, koordinä|o - szele,'pet|ĺell vá||a|nia.

FoľľáskencentÍäc|óa Áz eddigi gyakor|atta| szemben a szükÜ|o forľásokat nem etsdĺt ľqiektę|ĺĺe., ľuĺpm jelentm
ptioľitásotnentén szeľkęfetalak|ti, komp|ex Íej|evt&ekre kelt fokuszá|ni. Pľioľit&salkelĺ azďnak a ténégekne|ĺ

rende|kezniÚk, ametyek egyrészt integrá|t ĺnodon képesek komilĐ( probľómanogďdásĺa,
másrészt íenn|ańható éĺtéket leremtenek'
Kiemel{en kellľtgye|embe venni azokat a terü|ete|tet, ame|yek:. használa|on klvĹi|i bamamezös |eru|etek,. a|ulhasznosítottak, és |eru|eti tarta|ékkal rende|kemek,. veszélyben lévo épített oľoksegge| ĺende|keznek,. kČiz|u|ajdonbanvannak,. iokoz|ekedési és közmü infrastľukturávalĺendelkeznek.

nĺRľĺnnĺľzŐs
cÉlľcnÜreĺtrt

Il m.o.*plĺ *łtot*ĺ*.só| fulJlÖĐń
*ĺä'ÍrÉr íćdĺ€rłg'i o*łiÉf.eł{ĺŕ*

Ęts ĺc..o.'*g' tĺł|+łrŕ*í iÍ!łŕłltÍurrúŕł 
'

íqil*ťttg| igŕĺÍí6 |*ĺc!'rÉĺi í{ltt'łi|*tsŁ 
l

ffi* rso#łrítrtđüĺł;ir*rÍrĘĘtitŕ{łYéré.
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Funkciovátläs

Tortilotmanagoĺnent

M€glĺĺťö |nfľĺstruktúľa
kihatználága

Aú' ábmeneti zónában ełhe|yez|<edô bamamezős teĺtibtek megf€|tlo ábtru|ĺbľá|foa,
h'mznositása kulcskéĺdés a kompaH város e|vén toÍtenö városf$|esztés saempntjábó|' A zoĺa
he|ercgén vd|a miatt nem cé| a kómyeeetterhe|ó tęíľne|ótevékenységek ľnegtehpeđése'

A p|entosebb szá|lĺtási tevékenységet ronzo raktározási funkcki Üétesĺtäse cak n&ány' id
kłv#asa|oü hđyen e|fogadhatl" Áz inteĺuívebb hasznosĺtás aďekěbęn il ebben a zónäban

F'tenĺeg csak e|szoĺtan je|en |Évö funkcĺÔk ĺnelteĺepu|eséÍEk mztonzése szuľsĘas' F.z egyrészt

a gazdaságíejlesztés íó irányának megíe|e6, id€ntös hoaáadott &téket teĺmeÍó tudás.intenziv

Ęazatok ĺagyszámú és k|aszteľekbe szeľrĺezódó ĺĺregjebnesét je|enti' másľészt víszont olyan
termeffi á'gazatok je|enĺetét is. amelyek komyezetbaĺát teď}nďrgiát alkdmaala, de mfuĺs
ĺermelťĺ tevékenységeł Ío|ytatnalĺ' Ezen tú| a ĺakófunkcil ĺnegjelenffi |ĺe|l a kömyezeti
szernpontbol megfeleltethetó terÜ|eteken szorga|mazni, a szu|tséges e||ätl ľendszerekke} egyut|,

A ĺĺęgtévó épÜletál|omány íehasznä|*a esetén kii|onleges |akáskĺnálat b ElÍejÖhet"

A fejlesztési folyamat részét kell, hogy kĺłpezze a zo|dtertileti hátozat fej|esdése annak

éľďekében, hogy az intenziven beepitett behłáľos mel|ett az átmeĺleli zóna |akóterubteinek is
javufon a zók|ÍelÜ|eti elÍátoüsá'ga. A frĺnkciogazdagság vonzivá teheti a ténsége|- pĺ. a
szabadidös funkcĺók - be|eeľtve a vabadidos spoÍtokät révén, ezéĺt számukĺa e|egefldo helyet

ke|lbizhsiĺani.
A kozeptávÚ slľategiák kidolgozásánál fontos fe|adat annaft felméĺÉse, hogy Budapest hosszú

tävťł feibsaési cé|jainak elérĺiséhez ĺnilyen típusťĺ teĺťl|etekbö|, mi|yen aránybnn van szĹiksfu'
Gsak ezek tudatában tehetôk meg e hasznositás e|ókészĺtésére vonať<ozÔ toväbbĺ |épisek,
aminek célia az éĺtékteľemtés. Fontos ĺehát a íej|esztésĺ célteĺůletek tematĺkus megfe|eltetése.

Ą fę|aďat komp|ex jĺe||ege miatt a közszféĺa szerepvá|lalása ahpłetö. a Fővárosi

Onkormänyzatnak kell kezdeményezöen Íe|lépnie.

A bamamezós teľü|eteken torténó ĺeilęsztĺhek a terÜ|ęti potenciál kihaszná|ása me||ett egyszeĺre
a teĺüle|eken |évö kömyezeti pľob|émáł mEo|dásät is je|entik. A tenl|etek tény|eges

fej|esztésére csak az érĺntettek (keĺüłetek' Íejleszlok' lakosság' tulaidonosolĺ} kozm akarata

esetén van esély. Az egyes teruletekľe teskészabo|t prográmot és diffeľencĺált esrkozľendszert
ke|| kldolgozni, a végrehajtáshoz pedĘ megfele|ö szervezetiegységet kel| létĺehozni.

Aĺapvetó elvárásként kell megíoga|mazni az önÍinanszĺrozl és onÍenntartó gazdálkodási mtdot'

Ennek indikátorđl a gazdasági teljesĺtményekhez. a Íenntaĺ|hatoság biztositásához és a
kebtkeztetett pzĺtĺv gazdasági hatäsokhoz (újabb vá|ľalkozäsok a|akuläsa' ĺog|aĺkozta|as

bövulése, beÍizetet| adlbevételek novekedése sh.) szuksĺiges a|akitrni.
A rende|kezésre á||i lĺiási teÍti|etkĺná|a| miatt hangsulyosan torekednĺ ke|l a teľüblek átĺneneti
hasenositására is. Az épĹiletá|bmánnya| nem ĺende|kęzó lerÜ|e|ek zóldfel{iľetként javi|halják a
Íóväĺos komyezetáĺlapotáL es egyben segíthetik a káĺmentesltés folyamatät. de más cé|u

hasznosĺtásukat is |ehelóvÉ kel| tenni. Az éńěkes épubtá||ománnyal ľende|kezŐ leni|eĺeken - ez
sok esetben védett épuĺeteket is jelent . az értékmęnłéshez akáĺ átneneti hasznosĺtás is
päosu|hat, p|. kultuńlis vagy szabadidls cě|ra.

A bamamezós teĺiileleken . elsösoĺban iparteru|elként torteno egykori mukďesuk mĺatt . a
koľábban kialakitotĺ közlękedÉsi- és közmü inÍÍastÍuktúÍák nagy ér|éket képviselĺek,
kihasznáĺásuk gazdasági érdek.
A gerves váĺosÍejlödés csak az infrestĺuktúna háĺÖzatokkal egyült lehetsĘes. e|bnkezö eselben
a kia|aku|t teĺtilęlhaszná|atot az infrastruktúĺa fej|esztés kénytelen kovetnĺ. amĺ az
onkoĺmányzatokat so|ĺ esetben indokotal|anu|, és nem a Íejlesztési pĺioĺi|ások soĺĺeĺdjében
ĺeľľe|ĺ'
A feĺhagyott és a|u|hasznositoü teru|eteten az osszessegében nagy kapacitŕsok biztosĺtásána

kiépü|t kozmri inÍrastruktura |ehetôségei kihaszná|aüanu| ĺendeĺkezésre állnak, Ęy a váĺos külsö
részén Újabb es újabb épitési terÚletek k[e|o|ése. és a hozzájuk tadozo hábzatok feitesztése

neľil ésszerü.
Ki ke|l hasmälnÍ az átĺneneti zonäban ta|á|ha|Ô bamamezÔs téľségek kedwzo kof|ekedesi

adottsägait. A zóna teniletét álmetszi az óiszes - onszfuos és tersĘi kapcsolatot nyujtó -
sugádrányťt kozÜti elem. A városon be|ii|i koz|ekedés szempontjábl| meghaĺározń le|entóĄü
korutak kĺizÜl a zóna be|sö hatáĺát Budapest legÍontosabb |ĺözuti eleme. a HungáľiagyÜĺű
alkotia. A váľosszeľkeeetí hiányok pot|á$a iegyébEn a zóna külső határán kel| majđ megva|ósÍtant

a városkozpont teru|etét teheĺmentesiteni hivatott ú! közu|i gyÜÍiit, északi és dé|i szakaszán egy.

ęgy Duna.hídda|.
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A zóna teruletét átszeli az osszes metró és HEV vona|, továbbá valamennyitervezeü gyorsvasuti

elem nyomvona|a, és iü talá|hatik a gyorsvasúti hálózalhoz funkcionálilsan kapcso|odÖ
intermodá|is kozpontok. A fövárosi vasúthá|ozat |eghosszabb szakasza, es a teherpá|yaudvaĺi
funkciok döntö része is itt helyezkedik e|. A vasút nem csak közĺekedési inftastrukturál, hanem
máľa feles|egessé vá|t tertiletei révén bamamezös fejlesztésiterr]leteket b je|ent.

A kövelkező évtĺżedek során a Íőváros város. és területfej|esáési tevékenységét a bamamezös
területek kiaknäzatlan lehetösegeĺfglé ke|| teĺelni, szemben a zö|dmezős igényekkel.
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A stÍatěgĺa$ cÉ&ik egymáshoz kapcso[idäśátak víĄá|ah.fingruta|ĺa a kĺtiiailt céüeíľŇŹoÍ
be|sö összhangiát Az egyeg cě|ok kisebbnagľot Ín|énzitássa| k k ęgyťnásľp3
egyes ese{ekben aaonban a kapcsoilťdäs vaíóiáüan nem reEváÍE. A süalegíaĺ cebk
ďentmondás ĺľĺĺl laĺtaĺnaznak. egymássa| tĺkozó ce| nincs a célrendsaeĺben.

stntégiai ce|t stratégĺai ce|
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