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Budapest Józsefvá ľosi Onko rmányzat

ise|ő-testĺilete számáľa

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

I. E|őzmény

A területfejlesztésľől és a területľendezésről sző|ő |996. évi XXI. törvény 20|t. decęmberi
módosításával a tertileti szintli teriiletfejlesztési feladatok a megyei ĺinkormányzatok
hatáskörébe kerültek. A fiövĺíľos terĹiletén ezen feladatokat a Fővárosi onkormanyzat|átjae|.

A Fővráľosi Közgyíilés a 26|7/2012. (XI.28) hatétrozatźpa| elfogadta a Budapest
Teľtiletfejlesztési Koncepciőjátmega|apozó Helyzetelemzés c. dokumentźrciőt. A fentiek és a
terĹiletfejlesztési koncepció, a terĹiletfejlesztési program és a területľendezési terv tarta|mi
követelményeiľől, valamint illeszkedéstik, kidolgozásllk, egyeztetésfü, elfogadásuk és
közzétételilk részletes szabáiyairől szóló 218/2009. (X.6.) Korm. renđelet (a továbbiakban
Korm. rendelet) a|apján 2013. áprilisban elkészült a Budapest Teľületfejlesztési Koncepció
Egyeztetési arryaga.

A Korm. rendelet eljárási szabá|yai szerint a Koncepció egyeztetése megtĺirtént.
onkormanyzatunk észrevételei a 2Ot4. marciusban véglegesített dokumentációban
me gv áiaszolásra kerĺiltek.
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Előteľjesztőz dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő{esttileti ülés időpontja:2014. rná.ius 14. . sz. ĺlapiľcnd

Táľgy: Javaslat eryetéľtő nyĺlatkozat elfogadására Budapest Teľiĺletfejtesztési
Koncepcĺĺí iával iisszefiieeésben

A napirendet gyiUzáfft iilésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához eg:ĺszeru/minősített
szav azattobb ség szükséges.
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n. A beteľjesztés indoka

A teľületfejlesztésről és a terĹiletrendezésről sző|ő |996. évi XXI. törvény 11.$ (1) bek. a) aa)

rendelkezése alapjrín a tertiletfejlesztési koncepció elfogadásához a keľĹileti önkormĺányzatok
többségének egyetértése szfüséges.

III. Tényállásĺ adatok

A teľĹiletrendezésről szőlrő 1996. évi XXI. törvény 5. $ m) pontja a|apjźn,,a terĹiletfejlesztési
koncepció az ország, illetve egy térség átfogó táv|ati fejlesztését mega|apozó és befolyĺásoló
tervdokumenfum, ami meghatározza a térség hosszú távri, átfogó fejlesztési céIjaít, továbbá a

fejlesztési programok kidolgozásĺához szfüséges irĺínyelveket, információkat biztosít az
ágazatí és a kapcsolódó területi tervezés és a területfejlesztés szereplői számáta.,,

A törvény 15/A. $ alapjan, ,,a főváros területén - a keľtileti önkoľmányzatok hatáskörébe
tartoző fejlesztési fe]adatok kivételével - a megyei önkoľmányzat e törvény szerinti feladatait
Budapest Fővaros onkormányzata látja eI. A fovĺíros területét és a fováros vonzĺáskörzetét
érintő fejlesztésekkel és programokkal kapcsolatban Budapest Főváros onkormányzata
együttműkö dik az érintett ĺinkorľnányzatokkal.''
A Koncepció összefoglalója jelen előteľjesztés mellékletében megtalźůhatő.

IV. Döntés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A Budapest Területfejlesztési Koncepció a térség 2030-ra elémi kívánt jövőképét foga|mazza
meg, illeszkedve azEU által javasolt fejlesĺési prioľitĺásokhoz.

v. A dtintés célja' pénziigyi hatása

A Budapest Területfejlesztési Koncepció elfogadásrához szĹikséges egyetértő nyilatkozat
megtétele.

A döntésnek pénzĹigr hatĺása nincs.

VI. Jogszabályi ktirnyezet

A területfejlesztésľől és a terĹiletrendezésről sző|ő |996. évi xXI. törvény 11.$ (1) bek. a) aa)

rendelkezése alapjĺín a tertiletfejlesztési koncęció elfogadrásĺához a keľiileti önkormrínyzatok
többségének egyetértése szükséges.

Mindezekalapjánkéremaza|á|lbĺhatźlrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Budapest Teriiletfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott célokkal egyetért.
Felelős: polgáľmester
Hatźľ:rdő: 201 4. május l 4.

2. felkéľi a polgĺáľmesteľt jelen dĺintésnek a Főviírosi onkoľmrányzat részere töľténő
megk{ildésére

Felelős: polgáľmester
Hatáľ:rdő : f0 I 4. május 2 5.



A diintés végrehajtásátvégző szervezeti erység: Városfejlesztésié{őépítés7i Uryosztály

Budapest, z)t4.április 25. ď / /

Toľvényességi ellenőľzés :
Rimĺán Edina
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BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉS| KoNcEPcloJA KIVONAT

l. BuoRprsT JovoxÉpe

Budapest a torténe|em során kialakult europai fováĺosként éĺtékes és potolhatatlan kulturá|is,

társadalmi és gazdasági érték! Mint a tudás országos kozpon$a, és mint a gazdasági

növekedés és az ĺnnováció e|södleges magyaroĺszági fonása egyedulál|ó ku|turális és
épĺtészeti sajátosságokka|, erôs táĺsada|mi integrációs erőve| és mąŕe|e|ó gazdasági

fejlódésiesé|yekke| rendelkezik. Az a|ábbijovôképĹinket ezekre az éńékekre épĺtjük.

Budapest az európai nagyvárosok há|ozatának meghatározó tagjaként polenciá|jábo|

eredóen egyreszt a tágabb euľopai és gĺobális térbö| kapott impulzusokat köaletiti az. orsĄ
más teĺületeĺ felé, ezéĺt szeÍepe és fej|odése az ország egészěĺe kihat. MásľÉszt aktĺv

szerepet válla| az onszág fej|ĺidése érdekében a nemzetkozi térben, sikeresen kapcsobdik
be a globálĺs munkamegosztásba.

2030.ban Budapest a ke|et.kozép+uropai ténĺág gazdasági vezetö ereje, ĺnnovácíls és
kulturá|is központja |egyen, me|y szerepeket elsösorban a gazdasfui tevékenységek

tudástańalma és kreativ a|apú fej|esztése révén töltĺ be. Piacvezetö az alacsony
eneĺgiafe|haszná|ású, de magas hozáadott éÍtékü termékek és szo|gáltatások

elóállĺtásában, az i|yen jel|egri ágazatokba irányuló befektetések vonzásában. Europai
viszony|atban é|enjáro a fenntarthato gazdasryi modell megvalósításában, ame|ynek bázisa

a há|ózatba szervezödö kutatôfej|esztó, oktatásiés iiz|eti(piacĺ) ĺendszer.

Budapest adottságait és he|yzeti potenciá$át tekintve híd szerepet tolt be a kömyezö tájak,

civilizációk közott, kĺjlönbozö ku|turák, gazdaságok és emberek találkoziheĺye'
Komyezetének fej|esztését megfonto|tan, az értékeket és az éľintettek érdekeit
messzemenôen Íigyelembe véve Ęzi. Budapest solĺszinu' egyedi kaĺakterü fováĺos, ame|y

népességét megtaĺtva magas é|etminósĄ;et és esé|yegyenlöséget biztosĺt laklinak' akik

erÖsen kotödnek |akhelyÜkhoz.

A város e|sósorban az itt éto embereket szo|gáIja. Az ó éľdekĺikben Budapest é|hetô

.ýár,os,ame|ybiztosĺtja

A gazdaság szerep|ői számára Budapest

szinvona|as nevelés, oktatás, képzés révén kimagasló eredményeket ér el,

cé|pontja,

várja,

-7-



BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉS| KoNcEPcloJA KIVONAT

Az európąi kultrĺra.hągyo {nyąinakÍpll,,ábbé|tętését'biztoś.ltó város|ĺént Bucápest . .

kínálatát kihasználó ńlrdök váľosa.

ĺzárt'hosyájövölnńieĺ'ékénekáałlhasśaöĺtĺľseget,,lnúĺeppsr.:l,.. :;.:.:',1.,;;.,,.. .....,

AzEurópában.eľog|alt'hei

Mivel a fóváros jövőképe csak a város kiegyensú|yozott térbe|i fei|esztésének
keľetébenvá|hatýa|ora,:Budapest

és a k|ímavédelem bĺztositására,

differenciá|t központrendszene|,

értékteremtés - harmonikus együttélésének szinteľe.
Budapest jövöképenek megvalósulása nem menles a külsö körülményekto|, szorosan össze|tigg
az országos szintu cé|ki|uzések megva|osu|ásának uteméve| is.

-8-
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Budapest teĺĺi|eüej|esztési koncepciójának célrendszere:

i7 -'7 v- =
BUDAPESTAZ FENNTARTHATo, EGÉszsÉGEs, JAVULÓ
EURIPA| ÉRľÉx. És HARMoNIKUs: ÉtĺĺlĺlnosÉo,

vAnosHÄ-Öznľ ruDÁs^LlPU soKsz|NU VÄRos| HARMoN|KUs
ERÖs TAGJA l :. '.].'GAzĐ Äe , xÔR . . .. ] EGYÜTTŁÉS ..

. ' ,.,, '' :...

- t7-
1 KearJsményezo. egyrltlmůkodó 2 Tu&saiapu. veľsenyképes, l 3' Paĺĺnerseg. a jovl kozos

|eruie|-, väľos. e5 téíssgĺEľesĺts,s mncyaĺĺv ét .uťjłd"ga?dasás , teíVefěse. osszefiangoł| íeĺesztĚ5eh
Bu&pes|en é's a váĺosiérs{;ben

; 4.ĺJemzetkÔaszeękÔľeľósĺlés* :. 5 |latékonyVáÍossze.kezer ,'*ľľJlľ:ľľ;:gĺä:läffixľ
a lÉĺsegl poľiciö kĺhasznáĺásával kntakĺĺäsa " kompakt város 

Éilékek es ĺáii adolĺságok megđrzése

,.vio
,'j;^|
ftrr
.:(Đ

=(D }ŕ.rlJ otdÍř()
(n 7 Budapes| kcĺnplex seeĺęk*łén*k

megfe|eĺó kozlekettsr
feniĺszéĺ męgtffemtĺise

8 Beíogadr. lámĐgato

akliv lársadaĺom
9 Rugalmas És koĺszertj
Iakásstruktúra knĺakilása

Az egyes stratégiai és az átfogó cé|ok viszonya a ktivetkezö:

EUROPAI
VÁRosHÁLlzAT
ERÖsTAGJA

ÉnĺÉx. ts
ĺuoÁsĺt.łpÜ
oĺzoesÁg

HARMONIKUS.
soKszĺNÚ
vÁnosl

HARMONIKUS
EGYÜIrÉLÉs

Áľpoeo cÉLoK

!đ
ĐJ

.TJJ
Ĺ}
*{
Đ.u.I
l*{ü
t'ĺ'

KEZDEMEI{YEZO, EGYUTTI,IUKODO
TERuIET.. vÁRo$ És rÉRsÉore.llEszTÉs I I I I

TUDÁsAIAPU, veRsenvxÉpes, Nlĺovłliv
És zol.o'cłzoĺsÁo I I I I

PARTNERSEG - A JOVO KOZOS TERIEZESE.osszeľnľoolr FEJ|'ESZIÉSEK
guoAPesTEľ'l És ł vÁnosĺÉnsÉesEN

I I I !:

ĺenłzeĺxozl SZEREPKÔR enÔsĺĺÉse ł
rÉRsÉol pozĺclÔ xlľĺszľĺÁúsnvĺl r I t I

HATÉKoNY vĺRosszenxean xlĺtĺxhÁsł
-KOMPAKTVAROS

I I I I

A KORNYEZETI EROFORRASOK VEDELME ES
FENNTARTHATÓ HASZNÁLATA, A
rcRuÉszEĺ ÉnĺÉĺex És ĺ ĺĺĺl onorsÉo
uEoÖnzÉse

t I I I
BUDAPEST KOMPIfX SZEREPKORENEK
lrlÉorĺul.l xozlexEoÉsl ]nsĺloszeR
MEGTEREMTÉsE

I I I I

BEFoGADo. TÁMoGATÖ, AKtlV
TÄRSADALoM t I I I
RUGÁLMAS Es KoRsěRU
l.łxAssrnurrÜRA K|ALAKITÄSA

I I I I
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1. Kezdeményeĺ6' eEylnĺnĺjkÔdö
ĺauleĺ., ľáĺos- és tęnłiEíęiĺesłtěs

2 Tudasalapl veĺsenykęes,
lĺnovaliv ěs ?dd" gazdasäg

3 Paĺ|nasĘ. a ÉVÖ krzds
leÍvezése. rsszeiangoll feibsztések

Budapesĺen és a váĺostéĺségben

4, ľ|emzelkÖzr szeĺepkoí eÍösilé$e

'? 

*.g1 po']* kľľ1ná|á*1.

5' Hatěhony vaĺosszerkeręl
kialakiĺäsa . kompąhĺ váÍ$s

6. A kornyezeli eĺđfoĺrások vědeĺĺne

ěs ĺenn|arlhatl használaĺa.
a |eĺmészeli éĺlékelc és lá1I

adoĺtsägok meg&eése

I' Bu&pest koľnplex szeĺęłrŮlének
megfelelÓ koeĺehoceĺĺ

ľefl dszeĺ Íneglereíntés€

B B€ĺoqado' támęato.
ak|iv łáľsada|om

9. Řugalmas és kotszeľtj

lakáss|rukĺťlra knlakĺÍasa

A sralegĺđ cé|ok ryreghatározäsa a szem|életi a|apvetések és az áÚogó celok a|apjan tórĺénĹ A
he|yzete|emzés feltáĺta a fej|esáés szempontjából fontos azon összefuggéseket, ame|yek

alapján az átĺogo célok nem ktilönĺthetôk e| élesen egymástl|, ami azt jelenü, hogy a célok sem
csopoÍtosĺthatók kizárolag egy.egy átfogó ce| alá.
Az egys stratégiaĺ cé|ok és az átfogó oé|ok viszonyát az alábbi táblázal mutatja be, egycgy cél'
ugyan e|téÍó méńékben, de egyszerre több áfogó célt is szolgá|.

Az egyes stratégiai cé|okhoz a cét eléresét támogató prioĺiHsok a következók:

1 | ' A válos. és téísegíeĺ|€szl& megvatosításához szukĘes inléeĺnćnyĺendszeĺ kĘitese
1 2' Aváros. ét !éĺsěgĺe/esztěs foĺrfuszgĺĺeeetének átalakitása

;l3.Ôłfenn1a1lóVáÍłT:udá1l{ľiĺeĺ*felľľ't1:''.::':]'::::''.]:]:':'':-'::::]::']::::.

2 1. Teciinologiai lnnaĺłácro ěs tuďćľslĺarrszíer hatékoąnágának iävitása
. ? 2. Felhasznä|abaĺát väroskoĺĺtäĺtyzás kta|aki[äsa

2 3 Tułpmus mnt gaadasági húzoägazal

' 3, ĺ Paĺlneľseg a budapesli gaz&ságí téľ isszehangolt fe.1lesztese eĺdekeben

3 2 Partnersfu BudäPesĺ es Pest megye kez0ll
. 3 3' A budapestí kulsó keĺulelek ěs a szoĺnseá1os aggtoĺneľáciiás le!€p{tl€sek krurili egłŕłlttÍnúkodt'

l sek elósegĺtése

. 3 4' Abudapesti keruĺelr onĺłormáľľłalok és a fovaĺo'sioĺlkoĺmányłal kftÔlti ęgy'lĺlmÜkčdés

4 l. Egylltlmůkodétek erđsitĺłse
4 2 VersenykęessĘ nłvelćse

: s l Vegyes teĺĺĺelhásznáĺa| klalakltäsa
. 5 2 Baĺnamęzós teĺuľetek funkctrváltäsa
l 5 3 Dĺffeĺeneiá|t kÔzpônlÍendszeÍ ki|ĺehozása
. 5 4 A Dunávaĺ eEyÚtt éĺô ĺłáÍos

5.5.Eĺtělł,vedeĺeĘ.éĺ{Ékteĺem|és '.: .',,' ,,...'. ]:.'':.'..'.|,'.,.',.j.] :..',''']l,]]...':.]]:

6 ĺ eď,d. és eg7éb błolog'äiłag aktĺv fęlÜĺetek mřgérÁese' nČ'velěsę

. 6.2. Teľĺnéseeti. läik€pt ěĺĺékek megóĺeese

l 6 3 faĺ. és ĺĘsĺeĺĺĺyezés csokkentÉee
l ô 4 Koĺszeĺú hulĺädekgau&lko&s ěs taĺaĺi/ěděknt

6 5 Korszeĺú vizgazda|kodäs
. 6-6 Ěnęľgaha|ekoqłvg ěs ŕĺ|imavédebrn

7.1. t..lemzelkoai ěs oĺsaigos koelękedĚsi kapcso|aĺołĺ feilesz|ěĺe
7 Ż Tenĺági kiłléhedts íe1ĺese|ése

7'3 A Íđváĺosi íĺÖzossegĺ krzleke#s íeil€$f|ese

, 7 4 A fdvaĺosl ęyenl kozĺeke& fe$esztéx

. g ĺ *foüadoćs támcaato társa&toĺn

' 8 2 Az éleĺforĺnák es a ĺársa&lrnr gazdasáE kołĺryezet vältoaásainak ossaehangotása

8'3' A humän szołgá|laĺasok optimaĺizáLżsa
i 8 4. A kuítuĺälrs kĺna{at bólilěse
''l;.. .": I f:l : - 

" 
::':

9 ĺ. A Íakásáĺĺoĺtäny ę|ima|ĺzáäsa
. 9 2 A téń€fi ĺ'taľsa&|rni saęĺkełe| kęyensľtyozása
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Gazdäsági pÓl ustérségek

Föłáĺosi munkôhelyl tér5é9

Vál|alkozási téĺség

ĺnnovácós váĺ|aIkozási ov

8udąpesŕ és Pest Megye Tauletfejlesděsi

Ipari verkezeM|tó téÍség

f TérségiVá||a|kozásiésfog|alkozłatásikÖzpontW
ffi
ffiwffi

@ KaputěÍségek

@ NemzetktzikikÖtl

Konepcitliánah közös iavastata

@ RBpü|ÖtéÍ
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zĺllppęl-iittTl RtNDsuEB rrĺmsmÉsľ

f*.l ľĺczog'zdäŚági terÜ|ćt

@ t,lcglévó crdöt€Íülct

W ľ:Íil1:',o.tľ".'

I Meglćvö kiirpark, városi par|ĺ

.* KÜls&pčsli z.i|dgyüít]

|l|tH! kiaĺakítása a táv|ati kö!|ekedéĺl
ĺnfrastruktÚra mcHett

Ł]|.l*| vĺroĺi płĺkryÚrü, .tengeý

r ;.;l Kil |éptékú :ö|dtctiiĺcti ÍejĺBztísék.._- 
a|lernatfu mcgoldásokkal

W,;ififl::äďóďeĺ 
potcrciá|ls|

|Ffr zau|,l ľ,lctl kapt rc|at fc j |csrtésr

ĺfriĘ risuizÍo|yás revĺtatirációja

Potenciátis váĺosi paĺkok

r' Éĺrrk{stpcł
2. Glľ8Ą utcłi huĺbdě&hrokó |tivlatda6|
3. Éhĺ ĺrrok
{' Ráloý€nderđ
5' Í.|'ĺffdíGt
6. Dobqódomb
7.TeswÉĺ.hqľ
8, Tóboĺ.he6y
9. Mocĺito:.dr'ld
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M uNKAl,l El.Y EK FEIIE5ETÉSI TÉEsÉGEÍ

WE

ffi
Tobbíunkciosvárositérség Üffi ľ;ffił:léů*T,T$i.ľ'.j!ä#n

l!:ť:ä$i*ľ::::ĺ:i"J*.nttol ffi ::1l*::,-Tľ'"J::lľjľ'. W
nem énékeny munkahe|ý munkahelyiterületek

teľületek (termelés. ľaktáĺozás) loeisztikai Íunkciosrámán t:I
kialakĺtására ls aIkalmas fej|esztési 

ri".'"i;.l . Távlati fej|esltési teriilet
térség

le|enle6i termelési, ĺaktároeási
terÜletek

Jelenlegi kôľnyzetteńeléssel
nem jáĺ ő munkahe|yi terÜletek

Rehabilitálandó ĺnunkahelyi terület
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tA KiTřRtitĚTI F EI třsäľ ÉsÍ tEľ{ ETősĚGEK

ff Városĺas|akóterü|et

W rerwĺroslaslakóterĺl|et

@ffi Rendezet|en |akott teńi|etek

ffi Komplex lakótelepi rehabĺ|itácjó

*,*"^ Be|söterületek rehabi|itációja,řgđ minóĺégi fejlesztése

ffi ľávlatĺ Íej|esrtési tartaĺékterii|et

,'. .. . .'. Terü|eti tarte|ékkal rende|kezŐ
i]':,:'l1li), kertváÍösiä$ lakóteÍületi téŕségek

ffi Meg|évővárosiaslakóteÍÜ|etek

ffi Meglévö kenvárosias lalĺóterti|etek
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5'2, BARNAFylEzcis reRÜl.rrgx ruuxcńvÁnÁse

Budapest térbe|i fejlesztésében is a fenntaÍthatoság szempontrendszeĺÉt ke|| kövehi. Ez azt

lelenti, hogy teriilettakarékos, a meglévó konszo|idá|t teľü|ethasmá|athoz és a rende|kezésÍe á|ló

infrastrukturához igazodó' kiegyensri|yozott vegyes haszná|atot eredményezó fej|esztéseke ke|ĺ

töĺekedni.
Üi zöldmezós fej|esztések ugyanis kizáró|ag új infrastruktúra épitésével és ennek

üzeme|tetéséve| va|ósĺthatók meg - a rende|kezásre á||o közmü. és köz|ekedés! taľtalékok

hatékony kihaszná|ása he|yett - fe|emésztve a |evegóminóség és klĺma szempontjábo| egyĺe
értékesebb szabadtertiIeteket.

Fentiek alapján a város. és tertiletfejlesáés célteruleteinek magját a bamamezös

területek ke||, hogy képezék. A város fenntartható fej|esztési pá|yára ä|litásának és
kompaktságának megtartására e|engedhetet|en fe|téte| ezen terĺiletek ábtruktuĺá|ása és
újľańasznošĺtasa.Figyěĺemme| ke|| |ennĺ a fe|hagyott iparterületeken Íelha|mozódott kÜ|onbozö

humän- és komyezetegészségügyi szempontbo| nagy kockázatot jelentÔ szennyezóanyąok
je|en|étére, ezéń ezen területek csak a|apos komyezeti monĺtoĺing, kockazatértékeĺés és a
szuks{; szerint elvégezendo kármentesĺtés után vonhatók be a város. és teĺületfej|esztésbe. A
nagy összefliggô térségekben szerkezeti szempontbol szÜkséges, hiányzó funkcilk a

városszövetbe integrá|hatók a meg|évő infrastruktr]na felhaszná|ásáva|. A város számána

szüks{1es, változatos teni|ethaszná|at |ehetosĄ;e igy adott. A célteruletek nem egzaktu|

|ęhatáĺo|t teruletek, hanem halásukban onmagukon tÚlmutatnak'

Mĺve| prioľitäsok nélkiil az eddigi gyakor|athoz hason|ian fenná|ĺ a veszély, hogy tMbbn is

szétforgácso|ódnak az egyre szukebb fej|esztési Íorräsok, ki ke||jelo|ni azokat a terti|eteket, aho]

a kiegyensú|yozoü város. és terti|etfej|esztés érdekében a Fóvárosi onkormányzatnak a

teĺtiletekben rejlo fej|esztési lehetöségek kihaszná|ása, vagy az ott talá|ható problémák

mego|dása érdekében kĺemelt - kezdeményezö, koordinálo - szerepet ke|l vál|a]nia.

Fonáskoncentncĺó a Az eddigi gyakor|attal szemben a szÜktj|o Íorrásokat nem e|szórt projektekre, hanem je|entős

pĺĺoĺĺtásokĺnentén szerkezetalakĺto, komplex Íej|esztésekre ke||Íokuszá|ni. Pĺioĺitással ke|| azoknak a térségeknek

rende|kezniük, aĺne|yek egyrészt integrá|t modon képesek komplex prob|émamego|dásra'

másrészt fenntartható értéket teremtenek.

Kieme|ten ke||Íigye|embe venni azokat a ten]|eteket, ame|yek:. haszná|aton kĺvü|i bamamezős tertiĺetek,. a|uĺhasznositottak, ésterÜ|etitarta|ékkalľende|keznek,. veszé|yben lévő épített örökségge| rende|keznek'
. koáulajdonbanvannak,. jóközlekedési és kozmů infrastľuktúrávalĺendeĺkeznek....l.',"...*-.ŕ,^ ĺ '7 - ^' . i..' -...:.i*BÁaíj-ÁMiŽiiś--.**-."Tř]LEszTtśl

'BARíĺÁMiŽijś- -.**--Tř]LEszTtśl 
lcÉlĺeRÜrľrx .i

I xo*séBł lÖrleĺilťéśEt tĺválóôń
e|Htotr fśĺ€*ĺtd'!i ćě|leŕĺi|Étcł

ffi xĺ'o'.+gr rór|éhćdÉśĺtníľôírukrúÍ.
íej|canôft t8ütýÖ Íď6'rfui cćĺlęŕ|)ĺot(k

ff& ĺo'npteĺ ľeĺabltitäció bt|śŐ tóÍ'{gc
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Funhcióváltás

TeÍtilétmanag9nent

Meglév6 ifl fÍastľuktuľa
kihasználása

Az átmeneti zónában e|he|yezkedö bamamezós teĺÜletek megfe|e|ô átstrukturá|ása,

hasznosítása kulcskérdés a kompakt váľos e|vén toĺténó vároďej|esáés szempontiából. A zóna
heterogén volta miatt nem cé| a komyezetteĺhe|ö teľme|ö|evékenysfuek megte|epedése.

A je|entôsebb szallítási tevékenységet vonzó raktározási funkció létesitése csak néhány, }i|
kiválasztott he|yen e|Íogadható. Az intenzĺvebb hasznosĺtás érdekében az ebben a zónában
jelen|eg csak elszóńan je|en lévö funkciók megtelepÜlésének osztönzése szükséges. Ez egyÉszt
a gazdaságfejlesztés fo irányának megfe|e|ő, je|entös hozzáadott értéket terme|ó tudás.intenziv
ágazatok nagyszámú és k|aszterekbe szervezödö megjelenését jelenti, másĺészl viszont o|yan

teĺmeló ágazatok jelen|étét is, ame|yek komyezetbarát technoĺogiát a|ka|maana, de mégĺs
teľmelô tevékenységet folytatnak. Ezen tú| a lakófunkció megje|enését ke|l a kömyezeti
szempontbo| megfeleltethetô terü|eteken szoĺgalmazni, a szükséges e||átó ĺendszerekkelegyult.
A meg|évö épu|etá||omány fe|haszná|ása esetén kulönleges |akáskinálat is létrejöhet
A fejlesztési Íolyamat Észét kell, hogy képeze a zöldteru|eti hálÓzat Íej|esztése annak
érdekében, hogy az íntenzĺven beépĺtett belváĺos me||ett az átmeneti zina laklteru|eteinek is
javu|jon a zoldfelü|eti e||átottsága. A funkcifuazdagság vonzÓvá teheti a térséget' p|. a
szabadldös funkcĺók. beleértve a szabadidös sportokat révén, ezéń számukra e|egendö he|yet

kellbiztmitani.
A kozéptávú stľatu'giák kido|gozásánál fontos Íeladat annak fe|mérése, hogy Budapest hosszú
távri fejlesztési cé|jaĺnak eléĺéséhez milyen tĺpusú teru|etekból, milyen arányban van szükség.
Csak ezek tudatában tehetök meg a hasznositás elokészítéséĺe vonatkozó további |épések,

aminek crĺł1aazértékteremtés' Fontos tehát a fej|esztési cé|teruĺetek tematikus megfeĺeltetése'

Ą feladat komplex je||ege miatt a közszÍéĺa szerepvá||a|ása alapvetó, a Fôvárosi
onkormányzatnak ke|| kezdeményezöen fe|lépnie.

A bamamezős teni|eteken torténö fej|esztések a teĺ{i|eti potenciál kihaszná|ása mel|ett egyszerre
a teru|eteken |évö kömyezeti prob|émák mego|dását is je|entik. A teru|etek tény|eges

fejlesztésére csak az éĺintettek (keruletek, Íejlesztôk, |akosság, tulajdonosok) kozos akaraĺa
esetén van esé|y. Az egyes ter{iletekre |estĺeszabott programot és diÍÍeľenciá|t eszközľendszert
ke|lkĺdo|gozni, a végrehajtäshoz pedig megfelelo vervezetiegyseget ke|llétrehozni.

A|apvetö e|várásként ke|| megfoga|mazni az önfinanszirozó és önfenntartó gazdáĺkodási modot.

Ennek indikátorait a gazdasági te|jesítményekhez, a fenntańhatósfu biztosĺtásához és a
keletkeztetett pozitiv gazdaságĺ hatásokhoz (újabb vá|lalkozások a|aku|ása, fog|aĺkoztatás

bövÜ|ése, befizetett adóbevéte|ek növekedése stb') szÜkséges a|akĺtani'
A rende|kezésre ál|o óĺiási teruletkíná|at miatt hangsúlyosan törekedni ke|| a teĺületek átmeneti

hasznosítására is. Az épÜletállománnya| nem rende|kezö teĺÜ|etek zöldfelu|etként javĺthatják a
fóváros kömyezetál|aptát, és egyben segithetik a kármentesĺtés fo|yamatát, de más cé|ú

hasznosĺtásukat is lehetövé kel| tenni. Az értékes épĹiletál|ománnya| rende|kezö teĺÜ|eteken - ez
sok esetben védett épü|eteket is jelent - az értékmentéshez akár átmene|i hasznosítás is
párosulhat, pl. kulturá|is vagy szabadidós céka'

A bamamezös teru|eteken - e]sösorban iparteru|etként tdrténö egykoĺi mükodésĹik miatt - a
korábban kia|akított koz|ekedési. és kozmü inftastruktúrák nagy értéket képvise|nek,

kĺhasználásuk gazdaságĺ érdek'
A szerves városfejlodés csak az infrastruktúra há|lzatokka| együtt |ehetséges' ellenkezö esetben
a kialaku|t teľü|ethasznáĺatot az infrastruktura fejlesztés kénytelen kovetni. ami az
önkoĺmányzatokat sok esetben indokolat|anu|, és nem a fejĺesztési prioĺiĺások sorrendjében

teĺheli.
A fe|hagyott és a|ulhasznosĺtott tenileteken az osszességében nagy kapacitások biáosĺtásána
kiépti|t kozmü inÍrastruktúra lehetöségei kĺhaszná|at|anu| rende|kezésľe á||nak, így a város kÜ|só

részén újabb és újabb építési területek kijelölése' és a hozzájuk tartozó há|ozatok fej|esztése

nem ésszertj'
Ki kel| haszná|ni az átmeneti zónában ta|á|ható bamamezös télsfuek kedvezó köz|ekedési

adottságait. A zóna területét átmetszi az Ĺisszes - országos és térségi kaposo|atot nyújto .
sugárirányú kozr]tĺ elem. A városon be|üli köz|ekďés szempontjábol meghatározi jelentőĘti
körutak kozti| a zóna belsó határát Budapest |egfontosabb kóztjti eleme, a Hungáĺiagyüĺĺi
a|kotja. A városszerkezeti hiányok pot|ása jegyében a zona kü|só határán kell majd megvalisĺtani
a városközpont területét tehermenlesĺteni hivatott új koztltigyűrüt' északi és dé|i szakaszán egy.
egy Duna-híddal.
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A zóna terÜ|etét ábzeli az osszes mebo és HÉV vonal, tovätńá valamennyi teĺvezett gyorsvasÚti

elem nyomvonala, és iü találhatók a gyorsvasriti hálózathoz funkcionálisan kapcso|odó

inteĺĺnodális kozpontok. A fövárosi vasťĺtłrá|ózat |eghosszabb szakasza, és a teherpályaudvaĺi

funkciótĺ dontö része is itt he|yezkedik e|. A vasút nem csak köz|ekďési inřořuktúrát, hanem

mána fe|es|egessé vá|t teru|etei révén bamamezós fejlesztésiteruleteket is je|ent

A köveü<ezó évtizedek során a fóváros váĺos- és területÍej|esztési tevékenységét a bamamezős
terü|etek kiaknázaüan bhetöségei felé kell tere|ni' szemben a zöldĺnezős Ęényekkel.
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TERVEZÉYT Kgu P oľ'ĺTREť'| ł$u E fr

r.ffi ľl""ľ:it";:ľ-tj,:lfi:ľi,iľľ *ťł;

* i:".l *il.ľJllľ"%xgü te I e p Ü | és

. 'r Kiemeltjelentóségü helvi központ/
- o Kieme|t je|entöségű te|eptiĺés

'* . r Je|entös he|yĺ központ /
" : t Je|entôsszerepkłirritelepülés

Ý
ťj

i ',,
l::. .. .

Tematikus terailet

Városĺ / nemzetközi
lnteľmodális csomópont

KereskedeImĺ kl,zpont

He|yi központ
f ejlesztés célteriileteĺ

- 
vastitháló?at

- 
Úthá|ózat
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SrnłrÉoru CÉr ox xazom osszŕíAÍvo

A stĺatégiai célok egymáshoz kapcsolódásának vizsgá|ata megmutatia a kitÜzött cé|rendszer

belsö osszhangját. Az egyes cÉ|ok kisebb.nagyobb intenzĺtással kapcso|ódnak egymáshoz,

egyes esetekben azonban a kapcsolodás valójában nem ĺeleváns. A sľatégiai cé|ok

e||entmondást nem tartalmaznak, egymása| utkozö cél nincs a céhendszeĺben'

Ęfi'....:.- , rrĐ,.
'E ;'':lFF,.8pt
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ielmąyaräzat&
@ szoros, erôs kapcsolodás a sfatégíai cě|ok kozött

*đ kevésbé szoros. de van kapcsolódas a sbaÉgiai ce|ok közott (mind gazdasagi, tásada|mi és kömyezeüY szemponbll)

/Ět
tJ áila|äĺrcsságban nem releváns a cé|ok kozötti kapcso|at vizsgälata

ffi éĺtelĺĺpzhetet|en a kapcso|odás vingá|ata
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