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1.

Kisváros a nagyvárosban
„Itt van a város, vagyunk lakói”
Ennek a helynek különleges kisugárzása van! Rendszeresen halljuk, mi magunk
is mondjuk, sőt érezzük is Budafok-Tétény területén.
De mi lehet ez a különlegesség? Talán a kedvező földrajzi elhelyezkedés, a
páratlan természeti, környezeti adottság. Talán a történelmi rétegek évszázados
halmozódásának még ma is meglévő, látható pontjainak sokasága.
A HELY SZELLEME! A GENIUS LOCI!
Városokban főként az ilyen kivételes adottságú területeken, a hosszú időn
keresztül, gondosan és lelkesen, szorgos munkával alakított környezetnek
van szellemi kisugárzása. Érezhetjük, megfigyelhetjük, megtanulhatjuk, mert
tudjuk, hogy „nincs semmi rejtve, ami ne lenne feltárva”.
A történelem viharában a mindenkori társadalmi, gazdasági viszonyok és
folyamatok azok, amelyek gyorsan változó és közvetlen hatást eredményeznek
a környezetünk fejlődésében. A történelmi adottság egy település életében nem
más, mint a döntések évtizedeket, évszázadokat átölelő és egymásra szóródó
sorozata. Sokszor a „véletlenszerűen” végrehajtott, egy terület fejlődésével
összefüggő döntésekről csak később derül ki, mennyire képesek befolyásolni
egy település jövőjét.
A városfejlesztők feladata, hogy a fontosnak vélt és néha jelentéktelennek
tűnő döntési javaslatokat egyaránt rendszerbe foglalják, amelyek végrehajtva,
valamikor a távoli jövőben a térség vagy település adottságainak részét képezik
majd.
Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerülete alig több mint hat évtizeddel ezelőtt
lett része a fővárosnak. Hat évtized – ezer éves települések esetében elenyésző
időszak. Mégis a patinás múlttal rendelkező kerület a fővároshoz tartozás
periódusában ment keresztül a legnagyobb településszerkezeti változásokon.
A kerület földrajzi elhelyezkedése rendkívül előnyös. A főváros dél-nyugati
részén, a Duna jobb partján fekszik. Természeti adottságaiból kiemelkedő
jelentőségű a Tétényi-fennsík és a Duna, mely valamivel több, mint 8 km
hosszban határolja a kerületet.
A napjainkra kialakult területfelhasználás és településszerkezet „mozaikszerű”.
Egymástól igen eltérő, gyakran egymást vagy a városképet zavaró funkciójú,
beépítési módú, intenzitású területek keverednek. A meglévő településszerkezet
legnagyobb problémája a szétszabdaltság. Országos jelentőségű nyomvonalas
létesítmények (vasutak, autópályák, főutak, közműcsordák) szaggatják szét a
korábban összekapcsolódó városrészeket. A Duna-part el van szakítva a kerület
lakó- és központi területeitől, így nehezen közelíthető meg és ezért alig-alig
használható. Pedig legjelentősebb fejlesztési potenciállal pont a Duna-parti sáv
rendelkezik.
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A településszerkezeti problémák ellenére a kerület mégis egy páratlan, izgalmas,
összességében harmonikus városi kollázsként simul bele a Duna-parti tájba.
Évezredes időtávban fejlődő település esetében a városban töltött életünk csak
néhány pillanat. Mégis e pillanatok alatt alkothatunk maradandót. Alakíthatjuk
környezetünket, amelyet az új generációk csodálhatnak majd a változó
világban. Budafok-Tétény szerencsére még most is sok olyan alkotással, városi
örökséggel büszkélkedhet, amely hűen őrzi a múlt nagyszerű pillanatait is.
Budapest XXII. kerülete a fővárosi kerületek között is kiemelkedő környezettel,
rendkívül
komoly
építészeti
hagyományokkal,
különleges
arculattal
bíró városrész, nagyon sokféle létesítménnyel, hagyatékkal és értékes
műemlékekkel. Minden településnek és fővárosi kerületnek megvannak a maga
építészeti, műemléki értékei, de olyan változatos megnyilvánulási formákat,
mint amilyeneket Budafok-Tétény hordoz, talán kevés más település mondhat
magáénak. A római kori romok, a különböző korszakok építészeti jegyeit
magukon viselő impozáns kastélyok és az igényes homlokzati architektúrájú
lakóépületek mellett megtaláljuk az egyszerűbb polgárházakat és a falusias
jellegű „népi” lakóépületeket, de még a szegény barlanglakásokat is, a számos
értékes egyházi építészeti és képzőművészeti emlék (templomok, kápolnák és
szobrok, keresztek) mellett.
A kerület nemcsak műemléki értékekben gazdag, de domborzati adottságainál
fogva olyan kincsekkel is bír, mint a hegyoldalakba felvezető, igényesen
megépített lépcsők, a csapadékvíz elvezetését szolgáló bevágások, azokban a
„zúgók” (kőből rakott fallal képzett gátak) látványa.
Hasonlóképpen különleges a kőből rakott támfalak oldalában megkapaszkodott
növények zuhataga, a szabadság, nyitottság, tágasság érzését sugalló Dunapart, a hömpölygő vízfolyammal. A Duna árterében, a beépített területek
szomszédságában lévő erdőket, zöldfelületeket, természetközeli élőhelyeket
továbbra is a védett növény- és állatvilág birtokolja.
A Duna-part jelenlegi használata és állapota ellenére hirdeti nagyszerűségét. A
folyó egyik oldalán a Tétényi-plató dombjairól lefutó utcák és házsorok látványa,
a másikon pedig a végtelenbe tűnő síkság horizontja.
A hajóról szemlélődő utazó pedig mielőbb testközelből szeretné látni a zöldbe
ágyazódó kastélyok, templomok, kápolnák tornyait és a sűrűn halmozódó
városi épületek között kanyargó kis utcákat.
Ezek mind-mind káprázatos látványt nyújtanak. De ide sorolandó még az a
páratlan, összetett, az egykori kőbányákból kialakult pincerendszer, amely
ámulatba ejti a földalatti világba bepillantani szándékozó látogatót, aki egy
borkóstolóval összekötött séta után nem is tudja biztosan, melyik különleges
világ az érdekesebb: a földfelszín alatti vagy a terepszint feletti.
Ezek az adottságok évszázadok hagyatékát őrzik, amely BudafokTétényt páratlan településsé teszi.
Ezek az adottságok rögzítenek az itt lakókban olyan emlékképeket,
amelyek feledhetetlenné válnak.
Ezek az adottságok ragadják meg – örökre vagy csak pillanatokra – az
átutazókat és az ide látogatókat.
Ezek az adottságok inspirálják azoknak az építészhallgatónak a
fantáziáját is, akik évek óta a kerület területére készítik egyetemi
terveiket, szeretnének hozzátenni valamit az itt fellelhető értékekhez.
Ezek azok az adottságok, amelyek megőrzésével képes vonzó
színfoltként fennmaradni a „Kisváros a nagyvárosban”. Talán,
ezért fonódhat össze Budafok-Tétény polgárainak élete a kerület
történelmével és rejti őket örökre rabul a hely szelleme.
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Ezek az adottságok kötelezik a kerület épített környezetének alakításával
foglalkozóit arra, hogy megfontoltan, szakmailag megalapozottan,
magas minőségben végezzék munkájukat.
Ezek az adottságok segítették a városfejlesztőket a legutóbbi időkben
is, hogy a kerületben a múlt hagyatékához méltó, kivételes nívójú
alkotások szülessenek, mit például a Nagytétényi Városközpont, a
Campona Bevásárlóközpont, a Stáció lépcső, vagy a Budafoki Piac
környezete.
A kerületben meglévő kulturális örökség által is megkövetelt magas színvonalú
városépítészeti fejlesztő munka eredményesen csak a helyi közösség
összefogásával folytatható, amikor a város lakói, a tervezők és kivitelezők, az
önkormányzat munkatársai mindannyian egy közös cél érdekében, BudafokTétény jövőjéért tudnak együtt dolgozni.
Mert a ma elhelyezett kövek a jövő adottságait fogják képezni hosszú évekig,
évtizedekig, amelyekhez új kavicsok adódhatnak majd...
„…és miként hirdeti a Biblia: megméretik
az embernek fia, s ki mint vetett,
azonképpen arat, mert elfut a víz, és csak
a kő marad, de a kő marad.”
Wass Albert: Üzenet Haza
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2.

A KERÜLET ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

BUDA DÉLI KAPUJA
Az erősen centrális jellegű Budapest külső kerületei –kevés kivételtől
eltekintve– olyan települések, melyeknek központjai a megteremtésükre
irányuló erőfeszítések ellenére sokszor csak részben fejlődtek ki. A XXII. kerület
a kivételek közé tartozik: erős, összetéveszthetetlen táji formák, a városias
és falusias arculat markáns keveredése, egyedi vizuális súlypontok sokasága
egy jól meghatározható, a történelem folyamán mindig domináns központ
körül jött létre, hívja fel magára a figyelmet ma is, és kínál Buda legdélebbi
térségében vonzó életteret és gazdasági helyszínt. Budafok-Tétényben többféle
városi szerep, funkció megtalálható: a terület északi részének, Budafoknak
a táji változatossággal összefonódott városépítészeti és építészeti értékei,
viszonylagos védettség jelenti a báját, biztosítja minőségi fejlődésének
lehetőségeit, teszi a városi és közösségi funkciók számára vonzóvá. Délebbre
Budatétény vonzó és hagyományokkal rendelkező kertvárosias lakóterület,
Nagytétény pedig a lezajlott közlekedésfejlesztések révén akadálytalanul tud
kapcsolódni az országos közlekedési hálózathoz, ez a településrész a dinamika,
a változás, az átalakulás tere. Városiasság, megőrzés, múlt, örökség és
változatlanság az egyik, kertvárosi miliő, változás, jövőbetekintés, átalakulás a
másik kerületrészen: erre a kettőségre épül a térség arculata.
A Duna-part mentén kialakult közlekedési útvonal a Tétényi-fennsík orma és
a Duna közé szorul be. Bár a fennsík túloldalán évtizedekkel ezelőtt megépült
autópálya és Érd térségében a 6-os és 7-es utak fonódása alternatívát kínál, a
városrész arculatát most is egy nagyon erős forgalmi csatorna határozza meg.
A nagyváros központi részeinek földrajzi közelsége ellenére a kerület külön
világ: részben a Duna nagyvonalú ívére, annak ártereire szerveződve, részben
a déli elővárosok és a nagyváros között kaput nyitva éli a maga önálló életét:
kisvárosként a nagyvárosban. Önállóságát, öntörvényűségét az is jól mutatja,
hogy a viszonylag új, a nagy dél-budai közúti közlekedési fejlesztésekkel
együtt kiépült Duna-parti út is szinte „kerületen kívüli” státuszban működik,
alig kapcsolódik a kerületközponthoz, amely megőrizte saját hálózatát és
közlekedési rendszerét.
Buda déli, a Duna jobb partja mentén elnyúló városrészének jellegzetes képét
a tájalakító erők és az azokkal harmóniában lévő emberi törekvések formálták.
Promontor lehetne csupán egy kiemelkedő dombhát a Duna mentén, de a part
és a magaslat közötti szűkület, az itt áthaladó utak, az itt összpontosuló számos
gazdasági, városi és közlekedési funkció teszik fontossá Budafokot. A sűrűség,
a városias pezsgés ugyanúgy megtalálható, mint egy utcányira a kisvárosi
nyugalom, a látszólag spontán módon, egymásra festőien rendeződő beépítések
– melyek valójában szigorú társadalmi és építési törvényszerűségeket követnek
– reprezentatív, rendezett terekkel, pompás építményekkel váltakoznak. A
központ belső életét nem zavarják, viszont látványát gazdagítják, színesítik
a Duna-parti közlekedési csatornák. Ugyanígy a külső szemlélő számára,
aki vasúton, vagy közúton a területen áthalad, élményként vésődnek be a
hirtelen felvillanó terepformák és emberi alkotások: sziklaormok, az ezekre
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BUDAFOK - TÁJI
VÁLTOZATOSSÁG
BUDATÉTÉNY HAGYOMÁNYOKKAL
RENDELKEZŐ KERTVÁROS
NAGYTÉTÉNY - MÚLT ÉS
ÁTALAKULÁS

“KISVÁROS A
NAGYVÁROSBAN”

DOMBTETŐRŐL KILÁTÁS
VÁROS FELŐL RÁLÁTÁS
JELLEMZI A TERÜLETET

tapadó pincék, pinceudvarok mesterséges tájalakulatai, a meredek utcák, az
azok mélyén, vagy a dombtetőkön feltűnő építmények, tornyok. A város felől
pedig kilátás, rálátás mindenhol: az egymás feletti utcaemeletekről, a Duna
ívében Csepel felé, a völgyekben futó utcákról a folyóra. Egyik oldalon a folyó
megnyugtató, perspektívát nyitó síkja, másik oldalon a feltornyosuló sziklaorom,
melyet igényesen formált, változatos funkciójú építmények csipkéznek.
A KERÜLET KÜLÖNLEGESSÉGE
A DUNA- PARTI ZÖLDSÁV

A táji és építészeti felfokozottságnak természetesen előjátéka és lecsengése
is van: Rózsavölgy és Nagytétény felé egyaránt kisimul a táj, északon
Albertfalva és Kelenföld gazdasági és iparterületei következnek, melyek a síkon
már szabályos városi rendbe szerveződött utcák és keresztutcák monoton
rendszerébe települtek, délen-délnyugaton pedig Érd kertvárosai fogják körbe
a kerületet. A településgyűrűn csak a Duna-part változó szélességű zöldsávja
üt rést, mely természetvédelmi területekkel megtűzdelt, egyelőre csak részben
kiépített szabadidős folyosót – potenciális, többfunkciós kultúrtörténeti és
szabadidős tengelyt - képez egyik irányban Érd-Ófalu és Százhalombatta,
másik irányban a nagyváros felé.

TÖRTÉNETI VÁROSSZÖVETBUDAFOK

TÖRTÉNETI VÁROSSZÖVETNAGYTÉTÉNY
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TÁJ- ÉS KULTÚRTÖRTÉNETI ALAPVETÉSEK

A Tétényi-fennsík a Budai hegység részét képezi domborzatilag, azonban
korban jóval későbbi, hiába alkotja annak előterét. A karakteresen a Duna fölé
kiugró, a településképet markánsan formáló kiemelkedést, a Tétényi-fennsíkot
a Hosszúréti-patak völgye levágja a hegység főtömegéről. Ez az elszigeteltnek
tűnő kiemelkedés identitást erősítő adottság, egyértelműsíti azt az érzést, hogy
a kerület önálló, a környező sík tájból kiemelkedő. A fennsík legfelső rétege
egybefüggő mészkőlemez, mely alapvetően meghatározta az ide települő ember
lehetőségeit és tevékenységeit. A városrész arculatát és kultúrtörténeti profilját
meghatározó kőbányák, építőanyagok, pincék és barlanglakások, sőt még
az ezekre települt élelmiszer-feldolgozóipar mind-mind ennek a földtörténeti
adottságnak és persze az ezt megfelelően kihasználó, továbbalakító emberi
tevékenységnek köszönhetik létüket.

DOMBORZATILAG A BUDAI
HEGYSÉG RÉSZE

A mészkőfennsíkról a csapadékvíz a Duna felé talált lefolyást, ez az erózió a
mészkőfennsík kisebb redőit karakteres, a Duna felé lejtő völgyekké formálta,
megágyazva ezzel a jóval később, már a településfejlődés korában kialakuló
völgyutcák és a közöttük kiemelkedő dombhátak kialakulásának, a jellegzetes
városképnek és területhasználatnak. A fennsíkba vágódott völgyek rendszerével
olyan táji forma jött létre, melyhez természetesen tudott kapcsolódni és amit
szervesen tudott kiegészíteni az ember lakóhelyteremtő, településalakító
törekvése.

DUNA FELÉ LEJTŐ VÖLGYEK
TAGOLJÁK A TERÜLETET

A fennsík folyó felőli letöréseinek lábánál a Duna munkája alakította a tájat,
részben gyalulta a fennsík oldalát, részben lerakta üledékét és széles árteret,
üledékes teraszokat hozott létre, melyen buja ártéri élővilág talált otthonra.
Ennek legszebb példája a Hárosi-sziget, mely a Promontor szűkületén áttörő,
lelassuló folyó kanyarulata belső ívében lerakott üledékből képződött, ma
is gazdag növény-és állatvilágnak biztosítva életteret. Az egykori ártérben
máig megmaradt zöld foltok, természetközeli állapotban lévő zöldfolyosók
a településképet ma is meghatározó tagolóelemek, látványukkal frissítik
és tagolják a települést. A fennsík erdőit-mezőit a karsztkedvelő lilavirágú
kökörcsin és tavaszi hérics, a fogolymadár, fácán, üregi nyúl népesítették be,
az ártéri erdőkben mezei nyúl, pocok és énekesmadarak élnek. A völgyalji

KIEMELKEDŐ A DUNA
TÁJALAKÍTÓ SZEREPE

A KERÜLET DOMBORZATA

DOMBORZATI ADOTTSÁGOKEGYEDI PANORÁMA
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A DUNA FŐMEDRÉNEK
PARTJA 10 KM, A HÁROSI
ÖBÖL 2,25 KM HOSSZÚ

és Duna-menti öntéstalajok humusza kiváló termőföldet jelent, a fennsík
déli lejtői a gyümölcstermesztés számára ideális. A meszes talajon először
elsősorban csonthéjas gyümölcsöket termeltek, de a könnyen megmunkálható
mészkőnek köszönhetően a föld felszínén és alatta is adott volt a lehetőség a
pinceépítésnek és a téralakításnak, ezért az adottságok együttese utat nyitott a
szőlő- és borkultúra meghonosodása felé, mely a kerület arculatára napjainkig
a legerősebb befolyással bíró tevékenységgé vált.
A későbbi folyamszabályozás tovább szélesítette a területet és lehetővé tette
a part menti, alacsonyan fekvő területek intenzív használatát. A közlekedési
lehetőségek partmenti bővülése és a beépítés folyamatos sűrűsödése,
használati tagolódása egymásra kölcsönösen hatott, ez eredményezi a mai
színes, érdekes, egyes területeken igen karakteres városképet. A folyópart
lapos területeinek intenzív beépítésű részei fölött közvetlenül bontakoznak ki a
hegyvidék változó sűrűségű települési formái, előttük a folyóparton húzódnak a
közlekedési útvonalak. Teljesen egyedülálló, ahogyan a pincék homlokzatai, a
pinceudvarok a mészkőfennsík peremén elementáris városképet meghatározó
erővel jelennek meg, kilátást kínálva a folyóvölgyre.

A KERÜLET LÁTKÉPE
BUDAFOK FELŐL

BUDAFOKI TANGAZDASÁG
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A KERÜLET KIEMELT ÉRTÉKEI

A DUNA

Mindig vonzó jelenség egy városrész és a vízfelület együttélése, ez
Budapest és a Duna kapcsolatára különösen igaz. A városközponton kívül
azonban kevés helyen foglal el kiemelkedő helyet a folyó a városképben,
e kevés hely egyike Budafok-Tétény. A folyó a kerület egyedi adottsága,
unikális látványelem, a klimatikus viszonyokat javítja, parti sávja
különleges természeti értékeket és számos kihasználandó lehetőséget
rejt magában.

TERMÉSZETI ÉRTÉKEK

A hálózatos jellegű természeti elemek különös jelentőséggel bírnak:
azt az emberi tevékenység által uralt összefüggő teret tagolják, az
elszigetelt természeti elemeket egymáshoz kötik, kölcsönösen erősítik.
Az ökológiai folyosók értékeinek védelmét többszintű, egymásra épülő
előírásrendszer biztosítja. Ennek köszönhetően maradt fenn a parti
sávban a természeti környezet egyik legösszetettebb típusa, a gazdag
ártéri állat- és növényvilág, mely budapesti méretekben is jelentős
zöldfelületi tagolóelem.

DOMBORZATI
ADOTTSÁGOK, EGYEDI
PANORÁMA

A domborzat szerepe a kerület életében kétféleképpen is megmutatkozik:
a kerület maga egy fennsík köré szerveződik, mely Budapest egészét
tekintve is egy jellegzetes horgonypont. Ugyanakkor a kerület maga is
saját karakterüket őrző fennsíkok, dombok, völgyek szövevénye, tehát
saját, kisvárosi szintjén is több, eltérő karakterű városrészre, egységre
tagolódik. Jellegzetesség, hogy a karsztfennsíkról a dombok között lefutó
völgyekből nyíló látványt a Duna uralja, de a Duna völgyéből mindegyikük
más-más látványszeletet metsz ki. A kinyíló látványra ráerősít a folyam
lendületes íve, melyet követve a tekintet végigpásztázhat a tájon.
A domborzati adottságokból fakadó érdekes ki- és rálátásokat szervesen
egészítik ki a beépítések vertikális hangsúlyai, térfalai*, a kilátást keretező
részei.

* térfal: utcákat és
tereket határoló épületek
homlokfala, esetleg
növényzet (pl. fasor)
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KULTURÁLIS LÁNCOLAT

A kerülettől délre elterülő nagyobb térség települései törekednek
a turisztikai és szabadidős szolgáltatások sűrítésére, igyekeznek
hálózattá szerveződni, erősítik a kapcsolatokat – beleértve a gyalogos
és kerékpáros közlekedést is. Az érintett települések felismerték, hogy
a zöldfelületekkel átszőtt beépítés, a Duna közelsége kedvező alapot
teremtenek egy olyan zöldfelületek hálózatának kialakítására, amelyben
megjelenik a kulturális, közösségi és rekreációs célú használat is. Ebben
Budafok-Tétény zöldfelületeinek, kulturális és turisztikai értékeinek
főszerep jut. A kerület a kiindulópontja annak a szabadidős és kulturális
gyöngyfüzérnek, amely az egykori római utat követve, a dunai
magaspart mentén feltárja Érd és Százhalombatta kevéssé ismert Dunaparti területeit, Érd-Ófalut, Százhalombatta-Ófalut és a közöttük húzódó
kultúrtájat.

SZÍNES ÉPÍTÉSZETI
ÖRÖKSÉG

A középkori építészeti örökség mellett jelentős részt kapnak a kerület
értékei között az iparosodás korának épített emlékei is. Budafok-Tétény
a domboldalakon telepített kastélyok nélkül nem képzelhető el: bár ezek
az épületek neo-stílusokban fogantak, mégis a korabeli építőművesség
minőségének átfogó, igényes példái, a tájjal való együttélésük,
telepítésük pedig kifogástalan.
Budafok-Tétény
településközpontjainak láncolata kiterjedt, értékes
történeti épületállománnyal rendelkezik, melyet a kortárs alkotások
szervesen egészítenek ki.
A központi területeken kívül is számos épület, építmény hívja fel magára
a figyelmet, legyen szó a tűzoltóság tornyáról, modernista templomról,
barokk kápolnákról, kőkeresztekről, vagy akár a budafoki kísérleti
lakótelep öntöttbeton lakóépületeiről.

BORÁSZATI MÚLT

A kerület történetét különböző formákban végigkíséri a szőlő- és
italfeldolgozás, mely a megszűnt szőlőkultúra ellenére folyamatosan jelen
van a városrész életében. A mai napig folyik itt szőlész- és borászképzés,
1987-ben Budafok megkapta a „Szőlő és Bor Városa” kitüntető nemzetközi
oklevelet. Nem véletlen: a városrész ritka adottsága, hogy az egykori
szőlőkultúrára épült ipar építményei nem csak szervesen illeszkednek a
városképbe, hanem annak egyik fő karaktervonulatát képezik.
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3.

ÖRÖKSÉGÜNK

A TELEPÜLÉS ARCULATÁNAK TÖRTÉNETI GYÖKEREI
Bár már a neolitikumtól kimutatható itt az ember jelenléte, a terület jelentősége
egyértelműen a római hódítás korában nőtt meg. A Duna kanyarulatába két
jelentős katonai tábor is települt: egyik a Campona, melynek építését Traianus
császár kezdi meg és Hadrianus fejezi be a mai Nagytétény területén, a másik
egy Claudius-kori telep a mai Budafok-Albertfalva határában, melynek a neve
nem ismert. Ettől kezdve folyamatos az ember jelenléte még a népvándorlás
korában is. A honfoglalókkal érkezett a ma is ismert helyiségnév a térségbe:
a hét vezér egyikének, Tühütüm vezérnek a nemzetsége vette át a környék
irányítását.
A középkorban kialakultak a térség első állandó települései (Tétény, Csőt,
Kocsola, Kána), de nem mindegyiküknek ismert a pontos helye. Csőt falu
kőházainak és templomának XIII. sz-i romjai a terület legrégebbi középkori
építészeti emlékei.

RÓMAI HÓDÍTÁS KORA

KÖZÉPKOR

Tétény a környék falvaitól eltérően nemesi település volt, keletkezésekor
már bizonyosan kialakult a fennsíkon a szőlőművelés. Mivel Tétény a budai
piackörzethez tartozott, vámok nélkül szállíthatott bort és más termékeket is
az új királyi székhely ellátására. Ez a kiváltság a környéknek kiegyensúlyozott
fejlődést biztosított.
A XV. században a Hédervári család - mint a Hunyadiak belső embereinek közbenjárására a település mezővárosi rangot kapott. A török hódoltság idejében
Tétény Buda környékének legnagyobb települése. A környék kisebb falvainak
fejlődését visszavetette a török és a magyar földesurak felé kötelező kettős
adóteher, Tétény azonban - elhelyezkedésének és jogállásának köszönhetően a hódoltság alatt végig fennmaradt, csak a felszabadító háborúban pusztult el.
A település jelenlegi arculata a török hódoltságot követő teljes pusztulás,
majd újjáépítés során alakult ki. Az újkori települések közül csak Tétény
települt rá korábbi romjaira, Csőt többé nem népesült be, Promontor pedig új
településként ekkor keletkezett. Tétény 1686 után vélhetően egyfajta spontán
népmozgásnak köszönhetően kezdett lassan újjáéledni. A benépesülésnek
a tervezett betelepítés adott lendületet, melyet a környék birtokos főurai
irányítottak. Így Téténybe 1710-ben főleg jobbágyok, Promontorba 1735-39ben zsellérek érkeztek.
Tétényben Száraz György 1720—31 között építette meg középkori alapokon a
ma is álló kastélyt. Promontor területeit a csepeli birtoktesttel együtt vette meg
Savoyai Jenő herceg, aki ráckevei mintára itt is felépített egy kastélyt. Savoyai
nem támogatta az állandó település létrejöttét, így csak az ő halála után váltak
jellemzővé az itteni „telkes zsellérek”, és kezdett a település egységesebb
faluvá válni, amely 1739-ben önállósult. Elsősorban a domboldalban nyíló
völgyek és domb lába épült be a kastély környékén – itt barlanglakások is
létrejöttek. A betelepítés újabb hulláma 1751-ben érkezett, az utolsó pedig
II. József uralkodása alatt, 1780 és 90 között. Így a század második felére
kialakult Promontor szinte tisztán németajkú, szőlőműves- és zsellérközössége.
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TÖRÖK HÓDOLTSÁG

XVIII. SZÁZADI
BETELEPÍTÉS

TELEPÜLÉSFEJLŐDÉS LÉPCSŐI
BUDAFOK (PROMONTOR)

NAGYTÉTÉNY
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A betelepítések során létesült beépítés szabályos városképet eredményezett
Nagytétényben – köszönhetően a középkori soros szerkezet megtartásának.
Itt tehát egy egyutcás falu jött létre, templommal a közepén és kastéllyal,
valamint uradalmi épületekkel a település északi szélén. Ezzel szemben
Promontor kezdetben vegyes képet mutatott, csak a XVIII. sz. közepétől vált
rendezettebbé. Épületeket először a hegy lábánál emeltek a mai Kossuth utca
domb felőli, és a domboldalba vágódott völgyek két oldalán.
A szabályosan osztott telkek nagyjából 10X20/30 öl méretűek voltak. A
módosabb betelepülők nívós építészeti kultúrát honosítanak meg, házukat
utcára merőleges gerinccel, falazott oromzatos tetőidommal*, az utcai
homlokzaton építészeti tagozatokkal ékes két ablakkal építették.

* oromzat: nyeregtetős
lakóházak
utcára
néző
végének
tetőzet
alatti
része.

PÉTER PÁL UTCA

A házak a hegyoldalban rendre pinceként, présházként szolgáló alsó szinttel
rendelkeztek, és erre egy szokványos középmagyar ház épült rá, szobakonyha-kamra beosztással, kívülről fűtött szobai kemencével. A ház mögötti
domboldalba mélyítették a pincét. Ez az építészeti kultúra adja a mai Péter
Pál, Tóth József és Knoll József utca egyedi, összetéveszthetetlen budafoki
karakterét.
A szegényebb zsellérek a sziklaplató adottságait kihasználva gyakran „tetejetlen”
házakban, azaz barlanglakásokban éltek,1864-ben a promontori 516 háznak
csaknem fele ilyen. Volt köztük egészen nagyméretű, kőfejtésből származó,
mint a 160 m hosszú „Nagy-” vagy „Török-barlang”, melyben több család is
lakott. Városszerkezeti összetettségű rendszereket alkottak a barlangutcák,
az utcaszintről mélyített udvarból nyíló háromosztatú lakórésszel és esetleg
istállóval, pincével.
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EGYKORI BARLANGLAKÁS
XIX. SZÁZAD SZŐLŐ-, ÉS
BORKULTÚRA

FILOXÉRA PUSZTÍTÁS

IPAROSÍTÁS

A XVIII. sz. végére a terület virágzó szőlőművelésessel, némi zöldség- és
gyümölcstermesztéssel, állattartással megbízható megélhetést biztosított
lakóinak. Budai és a környező településekről származó polgárok egyaránt
mind többen vásárolnak szőlőterületet vagy gyümölcsöst, elsősorban
Kistétény (Budatétény) területén. A terület szőlő- és borkultúrája városszerte
ismertségnek örvend.
A dualizmus korában a világvárossá váló Budapest közelsége folyamatos
gazdasági növekedést hozott ebbe a dél-budai régióba is. Ezzel együtt járt a
népesség gyors növekedése és a településkép átalakulása. Tétény és Promontor
arculata ekkor fejlődött olyanná, amilyennek ma is ismerjük. Ugyan a filoxéra
1881 és 1890 között teljesen elpusztította a virágzó szőlőültetvényeket, de
a helyén kialakuló gyümölcs- és kertkultúra, a borkereskedelem ipari méretű
felfejlesztése és az ezt kiegészítő egyéb ipari tevékenység biztosította a térség
megélhetését.
A nagyipari termelés módszereit először az élelmiszeriparban használták.
1873-tól működik a sörgyár, 1882-től a pezsgőgyár, amelyet a konyakgyártás
követ 1883-ban. A korábbi vízimolnárság hagyományait folytatva kialakul a
malomipar is. Az élelmiszeripar túlsúlyát 1895-ben törik meg a gyufagyárral,
majd sorozatban jönnek létre a könnyűipar telephelyei. A Magyar Ónművek
(később Metallochemia) a térség legjelentősebb üzemévé nőtte ki magát az
európai léptékben is nagy sertéshizlalda mellett. Ezt a robbanásszerű fejlődést
az állami támogatások tették lehetővé.
A felfutó gazdasági tevékenység és a drága Budapesti lakbérek miatt inkább itt
letelepedést kereső új munkásréteg mobilitását növelte a közlekedés fejlesztése.
A vasút 1861-ben épült ki itt, egyben el is zárta a városrészt az addig közvetlenül
hozzáférhető folyóparttól. Az első HÉV 1889-ben indult meg a Gellért tér és
Budafok között, majd 1909-ben Nagytétényig hosszabbították meg és készültek
tervek a további, érdi vonalvezetésre is. A vasúti iparvágány-hálózat 1900 és
1914 között épült ki. A gazdaság élénkülésével párhuzamosan a népességszám
1850-től robbanásszerűen emelkedett, de a három településrész népesedési
üteme eltérő. A legdinamikusabban Promontor fejlődött, Nagytétényben a
növekedés csak később következik be.
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ
ÉPÍTÉSZETI, MŰEMLÉKI ÉS TELEPÜLÉSKÉPI ÉRTÉKEK

Az Építési törvény* szerint az építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeit
a) nemzetközi (egyetemes),
b) országos (nemzeti) és
c) helyi
építészeti örökség részeként kell kijelölni (védetté nyilvánítani), fenntartani,
megóvni, használni és bemutatni.
Az építészeti örökség védelmének kategóriái:

□
□

egyedi védelem: műemlék;
területi védelem:
▪ a műemléki környezet,
▪ a műemléki jelentőségű terület,
▪ a történeti táj.

a) A világörökségről szóló törvény** a kerületben egy világörökségi
várományos helyszínt jelöl, az egykori római birodalom határát biztosító
limes magyarországi, Duna-menti szakaszát, mely 2009 óta Ripa Pannonica
néven szerepel a nemzetközi világörökség-várományos helyszínek listáján.
A római birodalom határai – a dunai limes magyarországi szakasza néven
nyilvántartott területek közül Campona római erőd területe esik a kerület
határain belülre.
b) A kerületben 42 műemlék található, ezek közül 15 az emlékművek,
falmaradványok, kastélykertek közé tartozik. Az alábbiakban kiemeljük a
legjelentősebbeket a kerületben található számos érték közül:
A műemléki jelentőségű terület akár egész településrészekre is
kiterjedhet. A törvény szerint a település azon részeit helyezhetik ilyen
védelem alá, amelynek jellegzetes szerkezete, beépítésének módja,
összképe, a tájjal való kapcsolata, terei és utcaképei, építményeinek
együttese összefüggő rendszert alkotva történelmi jelentőségű és ezért
műemléki védelemre érdemes.

□

□
□
□
□
□

Budafokon a német telepesfalu és pincerendszere műemléki jelentőségű
terület. A műemlék jogszabályban meghatározott környezete
műemléki környezetnek minősül. A műemléki környezet általános
esetben a védetté nyilvánított műemlékkel közvetlenül határos
ingatlanokat, valamint a közterületrészek és a közterületrészekkel
határos ingatlanokat jelenti, de ez alól léteznek kivételek. A kerületben
az alábbi területek minősülnek műemléki környezetnek:
Sacelláry-kastély és kertjének műemléki környezete
Törley-kastély és kertjének műemléki környezete
Czuba-Durozier-kastély műemléki környezete
Nagytétényi kastély és római castrum műemléki környezete
Sertéshizlalda épületeinek műemléki környezete

c) Helyi védelem
Az építészeti örökségnek azok az elemei, amelyek nem részesülnek
országos egyedi műemléki védelemben, de a sajátos megjelenésüknél,
jellegzetességüknél, településképi vagy településszerkezeti értéküknél
fogva a térség, illetőleg a település szempontjából kiemelkedő
jellegzetességűek, hagyományt őriznek, az ott élt emberek és közösségek
munkáját és kultúráját híven tükrözik, a helyi építészeti örökség részét
képezik.
A kerületben 42 fővárosi helyi védelem alatt álló egyedi érték található.Az
alábbiakban kiemeltük a legjelentősebbeket a kerületben található számos
érték közül:
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* Építési törvény: 1997. évi
LXXVIII. törvény az épített
környezet alakításáról és
védelméről

Világörökség várományos
terület
Világörökség várományos
terület védőzónája

** Világörökségről szóló
törvény:
2011. évi LXXVII. törvény
a világörökségről

NAGYTÉTÉNYI TÖRTÉNETI
VÁROSSZÖVET
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BUDAFOK

MŰEMLÉKEK

Mivel a betelepített szőlőművelő földműves családokkal növekvő népesség
számára a Péter Pál-templom kis befogadóképességű volt, 1753-1755 között
felépítették a kastély tőszomszédságában a Mária Terézia határozatára Szent
Lipót tiszteletére szentelt plébániatemplomot. Tervezője ismeretlen. Teljes körű
felújítására 1994-1997 között került sor.

PLÉBÁNIATEMPLOM

A Városház téren működött 1901 óta a Brázay-féle sósborszeszgyár. Ennek
épületeit a város 1926-ban megvásárolta. 1928-29 között két gyárépület
összekapcsolásával és bővítésével átépítésével jött létre a Városháza ma is
látható épülete, Bathó Lajos helyi építész tervei szerint. A magyaros népies
stílusban készült épület a főtér sajátos atmoszféráját és egyértelmű térfalát
teremti meg.

VÁROSHÁZA
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MŰEMLÉKEK

A területet 1762-ben szentelte fel Budai József kapucinus atya, ettől kezdve
hívják Kálvária-hegynek. 1808-ban új, díszesebb kálvária épült, a tér ekkor
nyerte el mai méretét és formáját. A mészkő keresztek előtt kis asztal található,
ahol János, Mária Magdolna és Szűz Mária alakját helyezték el. Az 1990-es évek
elején Szabó Péter szobrász-restaurátor újította fel a megrongálódott kálváriát,
később 2015-ben az önkormányzat végzett helyreállítási munkálatokat. A
felújítás befejezését követően hatalmas vihar döntötte le a mellvéd kőbábos
korlátját. A megrongálódott szobrok restaurálását Módy Péter végezte.

KÁLVÁRIA

Az épületet W. H. Czuba-Durozier Magyarországra települt francia iparos
építtette, pincéjében konyakgyárat hozott létre Ulbrich Gyulával közösen.
A kastély 1884 és 1887 között készült el a francia romantikus építészet
stílusjegyeinek
felhasználásával.
Czuba-Durozier
1920-as
években
bekövetkezett halála után a gyár is hamar megszűnt, az épületet pedig a család
eladta. 1950-ben államosították, bérlakásokat alakítottak ki benne, ennek
során az egykori díszítőelemek szinte mind megsemmisültek. Napjainkban
ismét magántulajdonban van.

CZUBA-DUROZIERKASTÉLY
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A sírkápolnát a Törley birodalom legmagasabb pontján, 1909-ben építette
Sacelláry Irén, férje Törley József halála után. A kápolna tervezője Ray Rezső
Vilmos, a kőfaragási és szobrászati munkákat pedig Damkó József végezte.
A szentélyben, illetve a kupolán található üvegmozaik ablakok Róth Miksa
műhelyének munkái. Az épület hazánk egyik legnagyobb sírépítménye, mely
egyedi módon ötvözi a hagyományos mauzóleumépítés és a szecesszió jegyeit.
Az épület kétszintes, kriptából (altemplom) és a felső kápolnából áll. 1948-ban
államosították a teljes Törley-birtokot a mauzóleum 300 négyszögöles telke
kivételével, mely egyházi tulajdonban van.

MŰEMLÉKEK

TÖRLEY MAUZÓLEUM

A Budafokon létesített első ipartelep működése 1869-ben indult meg, amikor
a Haggenmacher Henrik által létrehozott Haggenmacher Kőbányai és Budafoki
Sörgyár megkezdte működését. Az épületegyüttes három ütemben, 1860-as
évek végén, 1880-as évek elejétől az 1890-es évek közepéig, illetve az 1910-es
évek végén alakult ki, a prágai építész Böldner és Kovács Frigyes tervei szerint.
Az 1930-as években az épületben megszűnt a sörgyártás.

HAGGENMACHER SÖRGYÁR
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MŰEMLÉKEK

Az egykori kistétényi szőlőkben 1780 körül épült az egyszerű, egyhajós belső
térrel, félköríves szentéllyel záródó barokk kápolna Szent Mihály tiszteletére.
Valószínűsíthető, hogy néhány évvel később sekrestyével bővítették az
épületet, melyet később lebontottak. 1914-ben átépítették, 1992-1993 között
teljes berendezésével restaurálták a kápolnát.

SZENT MIHÁLY
KÁPOLNA

A falu első említése 1222-ből ismert, de bizonyos, hogy a település korábban
keletkezett. Mátyás a monostort 1480-ban – csakúgy, mint a zsámbéki
monostorukat – a premontreiek kezéből a pálosokéba adta. A falu kőből épült,
a középmagyar háztípushoz hasonló alaprajzú házai egy 16-18 m széles utca
mentén helyezkedtek el. A szabályos osztású telkek szélessége 30-35 m
lehetett.

CSŐT (CSUT) FALU
TEMPLOMÁNAK
MARADVÁNYAI
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Klauzál Gábor, az 1848-as kormány volt minisztere, a szakszerű szőlőművelés
meghonosítója az 1850-es években vásárolt itt szőlőbirtokot közvetlenül
a kőbánya mellett, melyen nyaralót és pincét építtetett. A villa átalakított
formában ma is áll. A villa kertje alatt hosszan benyúló, több mint 400 m2-nyi
területű, szarmata mészkőbe vájt kétágú pincerendszer található.

MŰEMLÉKEK

KLAUZÁL-VILLA
(KLAUZÁL U. 9.)

NAGYTÉTÉNY
A mai Kastélymúzeum helyén a Héder család épített megerősített udvarházat
a XIII. században. A későbbi birtokos, Száraz György 1720-1731 között a
középkori falakat is felhasználó kastélyt épített. Ez a korabarokk kastély –
mely vonalvezetésével követte a középkori udvarház szabálytalan négyszögű
alaprajzát – a mai épület díszudvar felőli szárnyait foglalta magába. 1742-1766
között Rudnyánszky József a kastély átépítésével megnyittatta a korábban
zárt, belsőudvaros épületet és előtte egy cour d’honneur*-t alakíttatott ki. A
nyugati oldalon álló gazdasági épületet összekötötték a gazdasági szárnyakkal.
Ekkor helyezték át a kastély bejáratát a cour d’honneur-ra néző főhomlokzatra.
A kastély mai állapotát 1796-1810 között nyerte, amikor az épületszárnyakra
emeletet építettek.

a) nemzetközi (egyetemes),
b) országos (nemzeti)
- egyedi- Nagytétény
- területi
c) helyi

*cour d’honneur:
(francia
kifejezés) főleg a barokk
építészetben
terjedt
el,
a kastélyok városra néző
díszudvara, amelyet három
szárny vesz körül.

SZÁRAZ-RUDNYÁNSZKYKASTÉLY
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A falu első plébániatemplomát Szent Mihály tiszteletére szentelték. A falu
közepén, egy magaslaton álló gótikus templom a török hódoltság idején
elpusztult, de alaprajzát megőrizte a helyén 1752 és 1755 között épült új
Nagyboldogasszony-templom. Erről árulkodik a sokszögzáródású apszis* és a
három emelet magasságig középkori eredetű torony is. A templom jelenlegi
alakját az 1947. évi átalakítás után nyerte el.

MŰEMLÉKEK

*sokszögzáródású
apszis:
templom főhajójának sokszög
alakú lezárása a főoltár mögött

PLÉBÁNIATEMPLOM

Lővy Jenő birtokán a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank évi ötvenezer sertés
hizlalására alkalmas telepet létesített 1914-ben Magyar Sertéshizlaló és Húsipari
Rt. néven. Az európai vonatkozásban is nagynak számító telep saját malommal,
takarmánytárolóval és kisvasúti hálózattal rendelkezett. A folyamatos pénzügyi
problémák miatt többször tulajdonost és nevet is váltó telep az államosítást
követően Nagytétényi Hizlalda néven az Országos Sertéstartó Vállalat részeként
működött, s rövidesen Európa legnagyobb élőállatnevelő üzemévé fejlődött.
A telepet 1995-ben zárták be, az épületegyüttes nagy részét lebontották.
A megmaradt épületeket (silótornyok, tőzsdeépület, víztorony) védetté
nyilvánították, a területen ma ipari park működik.

SERTÉSHIZLALDA
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A település nagybirtokosa, Száraz György a XVIII. század elején lehetővé
tette zsidók letelepedését, s ezt a gyakorlatot folytatta utóda, Rudnyánszky
József is, így Tétényben XVIII. század közepén izraelita gyülekezet már
létezett. A birtokközpont egyik gazdasági épületét Száraz György átadta a
gyülekezetnek, melyben a XVIII. század közepén zsinagógát alakítottak ki. Ez
– a helyi hagyomány szerint – azonos a ma ismert zsinagóga épülettel, mely a
Nagytétényi út és Kiss János utca sarkán áll.
A mai épületre történő első biztos utalás az 1870-es évekből származik, amikor
a karzatot kibővítették. 1935-ben az új bútorzat mellett új belső díszítőfestést
is kapott az épület. A tétényi izraelita egyház 1944-ben megszűnt. Az épület
1969-ig szinte érintetlenül állt. Ekkor következett be az a drasztikus átépítés,
melynek során a karzat szerkezetét kicserélték, az öntöttvas oszlopokat és
konzolokat elbontották és a födémet 50 cm-rel megemelték, hogy a tervezett
könyvraktár dexion-salgó polcrendszere beférjen. 2013-ban, a történeti
városmag rehabilitációja során az egykori zsinagóga épületébe a Szabó Ervin
Könyvtár fiókkönyvtára költözött, miután az épület műemléki helyreállítása
megtörtént.

MŰEMLÉKEK

VOLT ZSINAGÓGA
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FŐVÁROSI HELYI
VÉDELEMEK

BUDAFOK

Az első barlanglakások feltehetően természetes barlangok voltak, melyekben
a török elől menekülő budai polgárok húzhatták meg magukat. A későbbi
barlanglakások általában felhagyott kőbányák üregeiben létesültek, vagy azokat
igény szerint tovább bővítve jöttek létre. A barlanglakások száma ugrásszerűen
megnőtt például az 1838. évi árvíz, illetve az 1867 utáni építési konjunktúra
idején, a kő iránt megnőtt kereslet következtében. A barlanglakók kezdetben
maguk a kőfejtők voltak, de a filoxéra pusztítása miatt munkanélkülivé lett
szőlőmunkások, illetve a 1929-1933. évi gazdasági válság munkanélküli
tömegei is a barlanglakók számát gyarapították. A legutolsó barlanglakásból
1970-71-ban költöztették ki az ott lakókat, a megmaradt néhány barlanglakás
kiállítási célokat szolgál.

BARLANGLAKÁSOK
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FŐVÁROSI HELYI
VÉDELEMEK

Helyi hagyomány szerint a villát Josipovich horvát bán építtette 1830 körül.
A Josipovich család több generációja vett részt aktívan a horvát és magyar
politikai életben, bár bán egyikőjük sem volt, életrajzi adataik alapján az
építtető minden bizonnyal Josipovich Antal (1806-1874) lehetett. Később a villát
a Beniczky család, majd Dr. Debreczeni Sándor ügyvéd birtokolta, aki később
eladta községháza céljára. Az államosítás óta óvoda működik az épületben.

JOSIPOVICH-VILLA
(RÁKÓCZI ÚT 2.)

NAGYTÉTÉNY
A Baross Gábor telepen az egyházi élet 1926-ban szerveződött meg, az első
szentmisét az iskolában tartották. A templom alapkövét 1933. május 5-én
tették le. Irsy László tervei szerint neobarokk stílusban épült fel a templom
hajója. A templom tornya és új kórusa Kismarty-Lechner Jenő tervei szerint
1948-51 között épült, majd 1950-54 között készültek el Pleidell János tervei
alapján a Hétfájdalmú Szűzanya témáját feldolgozó üvegablakok. 1958-ban
került sor a szentély és a sekrestye kibővítésére, a torony befejezésére.

BAROSS GÁBOR-TELEPI
JÉZUS SZÍVE TEMPLOM
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ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI
KÖRNYEZET ÉRTÉKEI

A KÉT TELEPÜLÉSMAG
ÉRTÉKEI

BUDAFOK

NAGYTÉTÉNY
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TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG, VÉDETT TÁJI,
TERMÉSZETI ÉRTÉKEK

HÁROS-SZIGETI ÁRTÉRI ERDŐ
A Háros-sziget 1993-ban kapott országos jelentőségű védettséget. A terület
ma már csak félszigetnek tekinthető, mert a kiság északi torkolatát a folyó
1911-es szabályozásakor feltöltötték.
A védetté nyilvánítás célja a Háros-sziget értékes növény- és állatvilágának,
tájképi értékének és háborítatlanságának megóvása, valamint e természeti
feltételeknek a tudományos kutatás és oktatás számára történő biztosítása.
A sziget nagy részét természetes állapotú füzes, nyáras, tölgyes ártéri erdő
borítja, szinte átjárhatatlan, sűrű aljnövényzettel. Az értékes növénytársulások
mellett védett állatfajok lakhelye is.
A Hunyadi-sziget a Háros-sziget mellett elhelyezkedő terület, amelynek
védetté nyilvánítása a Háros-szigeti ártéri erdő természetvédelmi
területének bővítéseként 2009-ben történt. A Hunyadi-sziget flóráját ártéri
ligeterdők és szőlőlugasok jellemzik, faunáját pedig a szintén változatos
formákban megtalálható rovar- és madárfajok. A legfontosabb cél, hogy
a félsziget háborítatlansága megmaradjon, az ártéri erdők kialakulásában
és fennmaradásában fontos árhullámok kifejthessék hatásukat, és illegális
táborozó- és lakóhelyek ne jöjjenek létre.

VÉDETTSÉGEK
□ Natura 2000 területek
□ Országos jelentőségű
védett természeti
területek
□ Országos ökológiai
hálózat
□ magterület

*ligeterdő: vízfolyások
árterein kialakuló, magas
talajvízszinthez és – többékevésbé rendszeres –
elöntéshez alkalmazkodott
erdőtársulás.

HÁROSI DUNA-PART

KIS-HÁROS-SZIGET
A Kis-Háros-szigetet 1999-ben nyilvánították helyi jelentőségű természetvédelmi
területté. A védettség célja a dunai zátonysziget természetes úton kialakult
növényzetének védelme, háborítatlanságának és kutathatóságának biztosítása.
A Duna teljesen körbezárja a szigetet, normál, vagy magas vízállásnál csak vízi
úton közelíthető meg, elszigeteltségének köszönhetően élővilága zavartalan,
jelenleg teljes felszínét erdő borítja. A Nagy-Dunához tartozó partvidékén
kialakulóban van a Háros-szigethez hasonlatos, úgynevezett függő avar.
Partvonala teljes hosszában természetes állapotú, alacsony vízállásnál széles
homokpadok övezik a puhafás ligeterdőt*, mely vonulási időszakban védelmet
nyújt a madaraknak.
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VÉDETTSÉGEK
□ Natura 2000 területek
□ Helyi (fővárosi)
jelentőségű védett természeti területek
□ Országos ökológiai
hálózat
□ ökológia folyosó

VÉDETTSÉGEK
□ Natura 2000 területek
□ Országos jelentőségű
védett természeti
területek
□ Helyi ( fővárosi)
jelentőségű védett természeti területek
□ Országos ökológiai
hálózat
□ magterület
□ pufferterület

TÉTÉNYI-FENNSÍK
A Tétényi-fennsík egy része 2011-től országos jelentőségű védett természeti
terület. A védett terület teljes kiterjedése elérte a 147,78 hektárt.
A védetté nyilvánítás célja a változatos élővilág, a számos védett növény- és
állatfaj regenerációjának és hosszú távú fennmaradásának biztosítása mellett
az invazív fajok visszaszorítása, valamint az oktatási-kutatási tevékenység
elősegítése. Külön kiemelendő a sztyeprétek megőrzése, amelyek európai
viszonylatban is egyedülálló természeti kincsnek számítanak.
A főváros legnagyobb kiterjedésű száraz gyepjeit magába foglaló, Natura 2000es védettségű egyes területeit 1999-ben helyezték helyi oltalom alá, bővítés
utáni teljes területe 130,6 hektár. Az évtizedekig tartó katonai jelenlét okozta
elzártság miatt a természeti környezet szinte háborítatlan, közel négyszáz
növényfajnak ad otthont. A fennsík teteje teljesen lapos, de meredek falakkal
közel száz méterrel emelkedik a Budaörsi-medence fölé. A növénytakaró az
erdőírtás és a legeltetés következtében főként sziklagyepes, sztyeprétes
jellegű. Sok ízeltlábú fordul elő, melyek között kiemelkedően sok védett fajt
találunk, madárvilága is igen gazdag. A növény- és állatvilágának bemutatására
tanösvény létesült a fennsíkon, amelyet közelmúltban korszerűsítettek, és
összekötöttek a Kamaraerdei tanösvénnyel. Végigjárva átfogó képet kapunk a
terület jellegzetes élőhelyeiről, természeti értékeiről.

TÉTÉNYI-FENNSÍK

ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT
**ökológiai folyosó: olyan
élőhelysáv, amely többnyire
természetes eredetű vonalas
elem vagy élőhelymaradvány
és az ökológiai hálózat más
elemei közötti kapcsolatot
biztosítja.

Az országos ökológiai hálózat elemei két helyen érintik a kerületet. A Duna,
mint ökológiai folyosó** összekapcsolja a folyam melletti értékes élőhelyeket,
így például a Háros-szigetet, amely az ökológiai hálózatban magterületként
jelenik meg. Érintett terület a Tétényi-fennsík is, keleti része a magterület
része, amely kis mértékben átnyúlik a Balatoni út déli oldalára is (a Nyél utca
mentén). A katonai lőtér és környezete a nagyfokú használat miatt csak a
pufferterületként funkcionál.
A magterületbe olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek tartoznak,
amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és
életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek és számos védett vagy
közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont. A pufferterületek gátolják,
mérséklik a magterületek és az ökológiai folyosók állapotát kedvezőtlenül
befolyásoló vagy rendeltetésükkel ellentétes tevékenységek negatív hatását.

35

4.

KARAKTERTERÜLETEK BEMUTATÁSA

Az eltérő karakterű területek lehatárolása összetett szempontrendszer alapján
történhet meg. Eltérő beépítési struktúra, magasságok, anyaghasználat,
az épületek arculatát erőteljesen befolyásoló funkció, a közterületek
minősége, eltérő tetőformák, épülettömegek, történeti háttér, építés ideje
mind meghatározó hatással vannak a különböző településrészek arculatára.
E szempontok arculatra gyakorolt hatását súlyozva a XXII. kerületben
településképi szempontból 6 meghatározó alapkarakterű terület határozható
meg:

1.

településközponti területek

2.

telepszerű beépítések

3.

kertvárosi területek

4.

gazdasági területek

5.

átalakuló területek és

6.

jelentős zöldfelületű területek

Néhány karaktertípus nem vizsgálható városrészenként elkülönítve, mert a
keletkezés korából adódóan karaktere nem egyes városrészekhez kötött, pl.
a lakótelepek esetében. A gazdasági területek kerületen belüli elhelyezkedése
általában szintén nem releváns identitási kérdés, néhány jelentős múlttal
rendelkező gazdasági terület kivételével, ahol viszont érdemes az építés
ideje szerint külön bontani az alapkaraktert. Az átalakuló területeken, ahol
az illeszkedés helyett a fejlődés irányának meghatározása a követendő cél,
a funkció szerinti bontás a célszerű. Külön érdemes foglalkozni a távlatban
lakóterületté átalakuló területekkel.
Ugyanakkor tény, hogy a XXII. kerület történelmi múlttal rendelkezik és
három önálló fejlődési utat bejárt településből fejlődött ki. A kertvárosi, vagy
településközponti területeken, ahol a történeti háttér mellett az identitásnak
is nagy szerepe van, célszerű megtartani Budafok – Budatétény – Nagytétény
hármas tagolását és eszerint meghatározni az alkarakterekre vonatkozó
ajánlásokat.
VÉDETT UTAK
A térképen piros pontvonallal jelöltük a kerület legjelentősebb útvonalait,
melyek kezelése a legfontosabb feladat a kerület településképe szempontjából.
Ezeket az útvonalakat és az utak mentén húzódó területet egy telek mélységig
javasolt védettként kezelni.
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4.1. TELEPÜLÉSKÖZPONTI TERÜLETEK

4.1.1. HELYI TÖRTÉNETI KÖZPONTOK

BUDAFOK

A KERÜLET LEGRÉGEBBRŐL
FENNMARADT
VÁROSSZÖVETE

A TELEPÜLÉSSZERKEZET KIALAKULÁSA
1739-től, a település önállóvá válása után formálódni kezdett a kastély mellett
futó főutca. A leírások arra utalnak, hogy a település közepén a telekállomány
rendezetlen, szórt szerkezetű volt, szabályos telekosztás csak a század második
felétől válik jellemzővé, a központtól távolabbi területeken. Korábban csak a
főutca hegy felőli oldalát szegélyezték épületek, ebben az időben már a másik
oldal is beépült.
A település központjában a telektömbök és az utcák a XIX.sz. közepére
elnyerték ma is látható formájukat. A déli országút nyomvonala módosult,
mellette a telkek szabályos formát öltöttek, így ért az út a kastély, majd a
templom előtti térre. Az út mentén oromzatos, utcára merőleges tetőgerincű
házak sorakoztak, a tér körül már a módosabb gazdák L- és U-alakú házai
csoportosultak. A korábbi spontaneitással ellentétben egy telek szélességű
tömbökbe rendeződtek a házak, a hegynek felfelé így alakultak ki a Kossuth
Lajos, a Magdolna, Kölcsey, Fehérhegy és Hosszúhegy, valamint KálváriahegyKereszt utcák nyomvonalai. A Péter Pál utca beépített szakasza is mélyen, 1516 telek szélességében, azaz körülbelül 200 méternyire nyúlt be a völgybe,
hasonlóan a szomszédos Tóth József utca és a Kálváriahegy utca folytatásában
hegyen átérkező, és ide becsatlakozó Kereszt u.-Temető u. elágazásához. Ez az
átalakulás a hegy beépülését is jelzi.

A XIX. SZÁZAD KÖZEPÉRE
NYERTE EL A TERÜLET A
MAI SZERKEZETÉT

Az országút a Templom teret elhagyva a Duna felől kerülte ki a várost, egyenesen
haladva a Promontori orom parti szűkülete felé. Az egykori Diófa, ma Tóth
József utcánál egyesült a főutcával, hegy felőli oldalát házsor szegélyezte.
A XIX. sz. második felében a település a hegy felé terjeszkedett, völgyek utcáinak
egyre mélyebben fekvő szakaszai épültek be. A Péter Pál utca viszonylag
szabályos teleksorral bővül, ellenben a Tóth József utca a kissé egyenetlen
vonalvezetésű Kiskőbánya és Nagykőbánya utcákkal és apró házakkal egészült
ki. A Fő utcával párhuzamosan kialakultak a Hosszúhegy, Alsósas, és Fehérhegy
utcák, a Kálvária hegy (vagy Olaj hegy) széles platóján létrejött „Új-Promontor”,
melynek kis telkei ekkorra már jellemzően beépültek.
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A házak nagy része megmaradt az utcavonalra merőleges pozícióban, csak
kevés az utcával párhuzamos épületszárny, az L- , vagy akár U-alakú ház. A
házak végében található utcával párhuzamos épületszárnyak rendre gazdasági
rendeltetésűek. A lakóházak gazdasági jellegű bővítése a Péter Pál utcában is
megjelenik.

JELLEMZŐ HÁZTÍPUS-

Zártsorú, a reprezentativitásra törekvő beépítésre szinte kizárólag a templomhoz
közeli telektömbökben van példa, a mai Magdolna és Kölcsey utcákban. A
Kossuth Lajos utca elején a szűkös telekméretek kényszeríthették ki ezt az
elrendezést.

ZÁRTSORÚ, REPREZENTATÍV BEÉPÍTÉS

OROMZATOS UTCÁRA
MERŐLEGES TETŐGERINCŰ
HÁZ
JELLEMZŐ HÁZTÍPUS A
FŐUTCA MENTÉN-

Ekkor már a Fő utca Duna felőli telkeinek hátsó határán futó országút folyó felőli
oldala is kezd beépülni. A Fő utca középső szakaszán előforduló zártsorú épületek
egy része itt is közintézmény: iskola vagy községház. A hegyre felkapaszkodó
utcák házai szinte mind hagyományos elrendezésűek, de kisebbek a völgyben
haladó utcák házainál. Ezeknek az utcáknak általában a hegy felőli oldala épül
be, ezzel kialakult a máig jellemző teraszos elrendeződés.
BUDAFOK- HELYI
TÖRTÉNETI KÖZPONT

JELLEMZŐ BEÉPÍTÉS

JELLEMZŐ UTCAKÉPEK - JELLEMZŐ ÉPÜLETTÍPUSOK
1) VÁROSKÖZPONTI ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉS (KOSSUTH LAJOS UTCA)
A főutca városias, utcavonallal párhuzamos telepítésű, zártsorú vagy hézagosan
zártsorú többszintes beépítés a jellemző. A Kossuth Lajos utca a település
egyetlen ilyen utcája, három különböző beépítési karakterrel, melyek a
következők:
□ többszintes történeti beépítés,
□ egyszintes történeti beépítés,
□ XX. sz. végi zártsorú, kortárs beépítés.
A Savoyai Jenő tér-Magdolna utca közötti szakasz épületei magasabbak, itt
található háromszintes, századfordulós ház is. Az összkép mégis vegyes: az
utca templom előtti tértől induló szakaszát, részben hagyományos, oldalhatáron
álló, utcára merőleges gerincű egyszintes, részben egy-, vagy kétszintes,
utcavonallal párhuzamos gerincű épületek szegélyezik.
A felújított, többszintes házakat a Magdolna utca torkolatánál a régi polgármesteri
hivatal földszintes, architektonikus vakolatdíszeitől megfosztott tömege követi.
Az utcatorkolatban egy foghíj helyén alakítottak ki közparkot, mely kitágítja a
Kossuth utca szűk terét.
JELLEMZŐ HÁZTÍPUSPÁRHUZAMOS GERINCŰ
ÉPÜLETEK ZÁRT TÉRFALAT
ALKOTNAK

A Városház tértől a 76-os sz. házig vegyesen 1-2 szintes, zömmel utcával
párhuzamos gerincű épületek képeznek zárt térfalat. Az egyszintesek között
az utcára merőleges gerincű épületek a XIX. sz. derekáról valók, többi
későeklektikus, vagy századfordulós épület. Az épületállományt néhány kortárs
beépítés, emeletráépítés, és helyreállítás (70. sz.) is színesíti.
A házak homlokzatát főként vakolatarchitektúra ékesítette, de ez néhol már
teljesen hiányzik. Ritkábbak a homlokzati téglafelületek, melyek vakolatból
eklektikus nyíláskeretezéseket, párkányokat és armírozást kaptak. A házak
általában L-alakú telepítéssel rendelkeznek. A tetőformák nyugodtak, jellemzően
tetőfelépítmény nélkül. A kapuk váltakozva hol a homlokzatok középvonalában,
hol szélre húzva találhatók.
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Az utca másik oldala korszakok szerint teljesen vegyes. A Savoyai Jenő térhez
csatlakozó szakaszon földszintes, váltakozóan oromzatos és utcavonallal
párhuzamos gerincű, falusias és városias, XIX. századi beépítés található,
jellemzően az oromzatos épületek a korábbiak. A trapéz alakú telektömbben a
telkek nagyon keskenyek.

KOSSUTH LAJOS UTCA

2) KISVÁROSIAS VEGYES BEÉPÍTÉS A HEGY LÁBÁNÁL ÉS A VÖLGYEKBEN
A főutcához kapcsolódóan kialakulásukban és beépítésükben ezek az utcák is
XVIII. századi eredetűek. A XIX. sz. elején beépülő, völgyekben kialakuló utcák
beépítése szimmetrikus (Péter Pál, Tóth József u.), a hegyoldalba felkapaszkodó
utcák (Magdolna u., Kölcsey u., Hosszúhegy u., Fehérhegy u., Alsó sas u.)
viszont féloldalasak, aszimmetrikusak. Ennek az egyik oka az, hogy a XVIII.
század során és a XIX. század elején kialakult, „nőtt” telkek szabályozása során
egyetlen telek mélységű telektömbök jöttek létre, melyek beépítései felváltva
fordulnak a két határoló utca felé. A másik ok a meredek hegyoldal, amely miatt
az utca külső oldalán az alatta lévő telek hátsókertje van, ezért itt hiányzik az
építési lehetőség.

A MEREDEK HEGYOLDAL
KORLÁTOZZA A BEÉPÍTÉS
LEHETŐSÉGÉT

PÉTER PÁL UTCA
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2.a) Az alaptípust a hegy lábánál található Kölcsey és Magdolna utca, valamint
a hegyháton átvezető Kereszt és Temető utca képviselik. Az Árpád és Tóth
József utcák meredekebbek, határoló beépítéseik ezért magasabb lábazatúak,
de ugyanennek a típusnak felelnek meg. Jellemző az egyszintes, zártsorú
utcakép, melyet egy-egy öregebb, hagyományos, oldalhatáron álló, oromzatos
ház is ékesít.
JELLEMZŐ HÁZTÍPUSZÁRTSORÚ, L-ALAKÚ
ÉPÜLET

A Fő utcától távolodva egyre jobban felszakad az egységes jelleg és a
szabadonálló, villaszerű épülettípus, és a kertek dominálják az utcaképet. Nagy
számban jelennek meg itt a modern beépítések is.
A jellemző háztípus a zártsorú, utcavonalra épülő, L-alakú épület, szinte
mindig udvari szárnnyal. A nyeregtető felépítmény nélküli. A homlokzaton a
kapu középen, vagy oldalra húzva helyezkedik el, esetenként csak nagyméretű
személybejáró ajtó pótolja. A Tóth József utca meredekebb szakaszait
egyöntetű L-alaprajzú háztípus jellemzi, oldalra húzott kapualjjal. Az utcaszint
emelkedésével néhány ház második szintet is kap.

KÖLCSEY UTCA

KERESZT UTCA
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2.b) A Péter Pál utca ennek a beépítési típusnak egy sajátos alfaja: jellemzőek
az archaikus, oromzatos, oldalhatáron álló, utcavonalra merőleges gerincű
épületek. A telkek hátsó részén a hegybe vájt pincék miatt az épülettömegek*
megtörnek, utcavonallal párhuzamos gerincet kapnak. Ez a keresztvéges
elrendezés, ahol a hátsó szárnyban gazdasági funkciók kaptak helyet:
pincetorok*, borház, présház. Ez az elrendezés olyan erős hagyománnyá vált,
hogy a tehetősebb gazdák lakófunkciót is helyeztek el itt, létrehozva ezzel egy
különleges háztípust. A nagyüzemi méretű borfeldolgozás első épületei is ebben
az utcában létesültek, talán ennek köszönhető, hogy különleges „franciaudvaros”,
azaz az utca felé nyitott, U-alaprajzú, többszintes házak is találhatóak itt. Ezek
mellett sok az egyszerű, kisvárosias, utcavonallal párhuzamos tetőgerincű ház,
főleg a Péter Pál utca felső szakaszán, a Hajlat utca - Kova utca között, ahol
zártsorú és hézagosan zártsorú beépítésben csoportosulnak. A tetőforma mindig
egyszerű nyeregtető, felépítmények nélkül. A homlokzat szinte mindig eklektikus
architektonikus tagolású** (klasszikus oszloprendek pilaszter-gerendázattal,
vagy sarok-kváderrel, architráv nyíláskeretezéssel). Ritkán tűnnek fel dekoratív
felületdíszítések a századforduló szecessziós ízlésű formáiból.

JELLEMZŐ HÁZTÍPUSOROMZATOS, OLDALHATÁRON ÁLLÓ, UTCAVONALRA
MERŐLEGES GERINCŰ ÉPÜLET

* pincetorok:
pincének az előrésze, ahol
a lépcső levezet

**eklektikus
architektonikus tagolás:
különféle korok, stílusok
szabályainak megfelelő
homlokzati kialakítás

PÉTER PÁL UTCA

PÉTER PÁL UTCA
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JELLEMZŐ HÁZTÍPUSOROMZATOS, OLDALHATÁRON ÁLLÓ, UTCAVONALRA
MERŐLEGES GERINCŰ ÉPÜLET

2.c) A harmadik típus ennek a kisvárosias, vegyes beépítésű területnek a lejtős
utcára adaptált változata, két fejlődési iránnyal: az egyik a Hosszúhegy utca, a
másik a Kálváriahegy utca erősen ereszkedő szakaszát jellemzi. A Hosszúhegy
utcában a házak archaikusabb, utcára merőleges gerincű, oromzatos,
oldalhatáron álló hézagos térfalat alkotnak, sokkal inkább a szintvonalakra,
mint az utcavonalra illesztve. A Kálváriahegy utcában a házak főtömegét a
hosszú udvari szárnyak képezik. A lejtős telken az utcára kifutó épülettömeg
ezért magas utcai lábazatot, esetenként – ahol egy teljes épületszintet lejt a
telek – második szintet is kap.

KÁLVÁRIAHEGY UTCA
JELLEMZŐ HÁZTÍPUSOROMZATOS, OLDALHATÁRON ÁLLÓ, UTCAVONALRA
MERŐLEGES GERINCŰ ÉS
ZÁRTSORÚ, UTCAVONALLAL PÁRHUZAMOS GERINCŰ
BEÉPÍTÉS

3) KISVÁROSIAS VEGYES BEÉPÍTÉS, HEGYHÁTI „HALMAZOS” UTCÁKON
A történeti településmagban a hegytetőket átszövő utcarendszer a
legfiatalabb képződmény. Első kezdeményei már a XIX. sz-ban megjelennek, a
filoxéravésszel járó szőlőterület-veszteség meggyorsítja e területek beépülését.
A telkek beépítése őrzi a hagyományos formákat, megtalálható az oldalhatáron
álló, oromzatos, utcavonalra merőleges tetőgerincű és a zártsorú, utcavonallal
párhuzamos gerincű, falusias ház is. Ugyanakkor többszintes, palotaszerű,
városias épületek is beékelődnek a szabadonálló, neoromantikus villák közé.

OLAJHEGY UTCA
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A Kossuth Lajos utca mentén az utcakép viszonylagos egységessége ellenére sok
helyen átmeneti, vegyes képet is mutat. Egyszerre van jelen a hagyományos,
falusias, fésűs* és a városias, zártsorú beépítés**, gyakoribbak a többszintes
épületek.

* fésűs beépítés:

A földszintes és többszintes, a zártsorú és a hézagos beépítések egymással
keveredve léptékbeli disszonanciát okoznak, melyet csak akkor lehet tolerálni,
ha egyedi építészeti (műemléki) érték indokolja fenntartását. Ugyanakkor a
megkezdődött városiasodási folyamatok ösztönzésére kell törekedni, melyben
a Kossuth Lajos utca átalakulása főszerepet játszhat.
A jelenlegi közúti forgalom a Kossuth Lajos utcában azonban hátráltathatja
ezt a folyamatot és ellentétben áll az értékes városszövettel, ezért
forgalomcsillapított zóna kialakítása lenne szükséges a Savoyai Jenő tér és a
Városház tér között. A térség ezzel együttjáró felértékelődése bevonzaná a
vendéglátást és a szolgáltatásokat a jelenleg a közúti közlekedés által uralt
belvárosba. A Kossuth Lajos utca és a Mária Terézia utca között törekedni kell a
tömbök átjárhatóságának növelésére.
A település e részének természetes fejlődési útja a zártsorúvá válás és a
szintszám növekedése. A nyugati oldal léptékükben eltörpülő elemei valószínűleg
nem megtarthatóak, itt az egységesülés, átépülés kívánatos. A Kossuth utcával
- mint forgalomcsillapított zónával - kommunikálva lehet egy egységbe szőni
a Mária Terézia utca felé eső, egy telek szélességű, földszintes beépítést és a
hegy felé kiterjedő történeti belső magot.

** zártsorú beépítés:

A helyi történeti központ területén egységben maradtak meg a hagyományos
beépítésű telkek és háztípusok, melyekhez az új beépítések alkalmazkodhatnak.
A völgy beépítését különleges, csak Budafokra jellemző sajátosságai miatt a
területi műemléki védettséggel azonos módon kell kezelni, lehetőség szerint meg
kell őrizni terep-, térbeli és botanikai adottságait, karakterelemeit. Cél a meglévő
együttes megőrzése, ezért kiegészítése csak kellő gondossággal történhet.

Egyszerű tömegforma, nyugodt
nyíláskezelés, nemes anyaghasználat
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NAGYTÉTÉNY

XIX. SZÁZAD KÖZEPÉRE
ALAKULT KI A TERÜLET MAI
SZERKEZETE

JELLEMZŐ HÁZTÍPUSFŐUTCA MENTÉN ZÁRTSORÚ, UTCÁRA MERŐLEGES
GERINCŰ, OLDALHATÁRON
ÁLLÓ, OROMZATOS HÁZAK

A TELEPÜLÉSSZERKEZET KIALAKULÁSA
A XIX. század közepére lényegében kialakultak a mai történeti településközpont
közterületei. A főutca mentén teljesen kicserélődött, vagy átépült az
épületállomány, az utcavonali zártsorúság vált egyeduralkodóvá. Ugyanez jellemzi
a Kastélypark utcát is, csak az Zambelli Lajos utca tartotta meg oldalhatáron álló
hagyományos beépítését. A főút mindkét oldalán új utcák nyíltak, az északra
vezető utcák a Szentháromság utca és a Templom utca főutcai torkolata, a
Romhányi József utca és a Temetőkert utca. A déli oldalon a mai Kastélymúzeum
utca elődjéből, a Szent Flórián térből és a mai Úttörő utcából (egykori Molnár
utca) kialakult egy, a „Fő utczával” párhuzamos közlekedési tengely. Ezt a Fő
utcával a Flórián utca és két kis köz köti össze (a mai Kiss János és Föld utca).
A település úthálózata és épületállománya a következő két évtizedben lényegében
változatlan maradt. A beépítés a Fő utcában szinte teljesen zárt utcaképet
eredményez, elvétve marad egy-egy oldalhatáron álló ház, megszakadó
zártsorúság. A még fel nem aprózódott telkeket jellemzően U-alakban építették
körül, de akad szép számmal az L-alakú házból is. Az utcára merőleges gerincű,
oldalhatáron álló, oromzatos házak városias minta szerinti átépítése, polgárias
ízlésű átalakítása természetes folyamat, melynek különböző stádiumainak
bemutatására ekkoriban a nagytétényi utcák különösen alkalmasak.
Jelentősebb új elemmel csak az 1910-es és 20-as évek nagy betelepedési
hulláma után gazdagodik a település: a Föld (ma: Angeli) utcától nyugatra egy
egész városrésszel bővül.

NAGYTÉTÉNY

JELLEMZŐ UTCAKÉPEK - JELLEMZŐ ÉPÜLETTÍPUSOK
A település összképét jellemzően széles, intenzíven fásított utcák, szép öreg
házak jellemzik. A teret az utcák zöldje mellett a köztéri szobrok, emlékművek
is tagolják: a Szent Flórián szobor és a hősi emlékmű a Szentháromság téren.
Az utcákban még néhol fellelhetőek a múlt használati tárgyai is, például az
öntöttvasból készült karos kút a Temetőkert utcában.
A viszonylagos egyöntetűség ellenére megkülönböztethetően egyedi jelleget a
következő térségek képviselnek:
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1) KISVÁROSIAS ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉS

JELLEMZŐ HÁZTÍPUS-

A városiassá alakuló Fő utca arculatát az utcavonallal párhuzamos
telepítésű, jellemzően zártsorú földszintes beépítés szabja meg, melyet a
Szentháromság tér városépítészeti együttese képvisel. A zárt, földszintes
tömeget adó homlokzatok felett nyeregtető emelkedik, a kapubehajtó
sem szakítja meg a folyamatos térfalat. A „szárazkapu” az U-, vagy
L-alakú épületalaprajztól függően kerül a homlokzat közepére, vagy
szélére. A tér déli oldalán minden beépítés U-alakú, így középkapus, a tér
Szentháromság utca felőli oldalán az L-alakú beépítés és az oldalkapu jellemző.

UTCAVONALLAL PÁRHUZAMOS TELEPÍTÉSŰ,
JELLEMZŐEN ZÁRTSORÚ
FÖLDSZINTES BEÉPÍTÉS

NAGYTÉTÉNYI ÚT

ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉS
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2) KISVÁROSIAS, VEGYES BEÉPÍTÉSŰ, SZÉLES LÉGTÉRARÁNYÚ UTCÁI
A mellékutcákban 1884-ben még kizárólag a hagyományos elrendezésű,
oldalhatáron álló, utcavonalra merőleges tetőgerincű házak álltak. A
korán kialakult (Zambelli u.), a távolsági közlekedésben is szerepet játszó
(Szabadság u., Romhányi u.), valamint a kiemelt helyi jelentőséggel bíró utcák
(Kastélypark u., mely a kastélyhoz vezet) szélesek. Ezek a városiasabb arculatú
közterületek szinte másodlagos főutak, elsősorban a tehetősebb, polgárosultabb
lakóknak nyújtottak otthont. Széles, fákkal gazdagon beültetett utcák ezek, de
beépítésük vegyes: a tisztán zártsorú szakaszok, oromzatos, hézagos beépítésű
szakaszokkal váltakoznak.
* oromzat: nyeregtetők
végeit lezáró fal, a ferde
tetősíkig felnyúló homlokzati
felfalazás

Az oromzatos* épületek közül a legrégebbiek a XIX. század elejéről származnak.
Az utcával párhuzamos ereszű házak már a századfordulóról, vagy a XX. sz.
elejéről valók. A legrégebben kialakult telkek esetén megfigyelhető a beépítés
megtükrözése: az oldalhatáron álló főépülettel szemközt a telek másik
oldalhatára is beépült nyárikonyha - gazdasági épület, vagy cselédházfunkcióval.

KASTÉLYPARK UTCA

ROMHÁNYI JÓZSEF UTCA
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3) KISVÁROSIAS, VEGYES BEÉPÍTÉSŰ, KESKENY LÉGTÉRARÁNYÚ UTCÁI
A legrégebbi, XIX. sz. elejétől már létező mellékutcák sokkal szűkebbek:
ilyenek a Temetőkert utca és a főutcától délre beépített rövid, észak-déli
irányban futó kis utcák (Zsák, Hársfa, Tűzvirág, Gyümölcs és Vasút utca). Itt a
házak is kisebbek, igazodva a csaknem fele szélességű utcák légtérarányához,
ugyanakkor a kertek sokkal nagyobb részt kapnak az utcakép alakításában.
Jellemző a robosztus falazott pillérek közé épített kerítés, néhány ezek közül
még fellelhető.

JELLEMZŐ NAGYTÉTÉNYI
UTCAKÉP

4) KERTVÁROSIAS, VEGYES BEÉPÍTÉSŰ SZÉLES LÉGTÉRARÁNYÚ UTCÁI
Az 1920-as évek és a második világháború eleje közötti időszakban alakul ki
az északnyugati telep (Érdi, Zambelli, Fáy Ferenc, Hunyadi, Zrínyi, Akó, Vitéz
és Kossuth utcák). Itt lazább a telekstruktúra és az utcaszélesség. A házak
néha villaszerűen tárulnak fel, annak ellenére is, hogy hagyományosan, utcára
merőleges tetőgerinccel épültek. A kertek határozott részei az utcaképnek,
a kőpilléres kerítésekkel együtt. Az épülettípusok között jellemzőek a nagy
tornácos, apácarácsos, historizáló homlokzattal díszített épületek. A kevés
emeletes ház különös hangsúlyt kap az utcaképben.

ZSÁK UTCA
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KISVÁROSIAS ZÁRTSORÚ
BEÉPÍTÉS

A zártsorú beépítést lehetőség szerint meg kell tartani. A település fejlődésének
természetes útja az oldalhatáron álló, utcavonalra merőleges tengelyű épületek
utcával párhuzamos szárnnyal történő bővülése, a többszintessé válás, ezért a
városiasodás természetes jellemzője a középületek, majd a reprezentatívabb
lakóépületek méretének növekedése. A főutca épületállománya alkalmas arra,
hogy a városias átalakulást gerjessze.

KISVÁROSIAS VEGYES
BEÉPÍTÉS, KESKENY
LÉGTÉRARÁNYÚ UTCA

Az utcakép átmeneti, vegyes képet mutat a hagyományos (falusias) fésűs és
a városias zártsorú beépítés között. Szépsége éppen ebben a sokféleségben
áll. Ezeken a területeken maradt meg a legtöbb hagyományosan az
oldalhatáron álló, utcára merőleges gerincű épület.
Ennek megtartása
kívánatos, ugyanakkor az utca szűkössége sajátos intimitást biztosít – ezért
ezek az utcák érzékenyebbek a megfelelő építészeti lépték eltalálására.

NAGYTÉTÉNYI
KERTVÁROSIAS VEGYES
BEÉPÍTÉS, SZÉLES
LÉGTÉRARÁNYÚ UTCA

ilyen volt

Az utcakép átmeneti, vegyes képet mutat a hagyományos (falusias) fésűs és
a városias zártsorú beépítés között, gyakoribbak a szabadonálló, villaszerű
épületek. Szépsége ebben a változatosságban áll, a szűk utca sajátos intimitást
biztosít.
ilyen lett

Zártsorú beépítést támogatható helyreállítás,
valamint középület lakóterületbe illesztése

Lépték megtalálása és
alacsony utcai ablak kialakítása

Történeti szövethez illeszkedő kortárs beépítés
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AJÁNLÁSOK

□

Mind Budafok, mind Nagytétény történeti városmagjának
településszerkezete,
telekstruktúrája
és
utcaképe
értékes,
hagyományt őrző építészeti arculata megőrzésre javasolt.

□

Az épületek tömegformálása kövesse a honos történeti mintákat
(L- alak, U-alak, keretes).

□

Az új beépítések kövessék a környezetük léptékét és tömegképzését,
mintáit.

□

A település fejlődésének természetes útja az oldalhatáron álló,
utcavonalra merőleges tengelyű épület utcavonal mentén történő
bővítése. A térfal ezzel együttjáró bezárulása a városiasodás
következő lépéseként értelmezhető.

□

Engedni kell mind a hagyományos oldalhatáron álló, mind a hézagosan
zártsorú és zártsorú beépítéseket.

□

A Kossuth Lajos utcában a zártsorú beépítés megnyitható belső
udvarok, teresedések számára.

□

A jellemző hézagos utcaképben fontos szerep jut az áttört, kőpilléres
kerítéseknek, melyek révén a kertek látványa is szerepet kap az
utcaképben.

□

A történeti beépítésben komoly építészeti feladat az utcavonalra épülő
házak helyiségeinek intimitását biztosítani, ezért az épülettömeg
tagolása, valamint ahol az utca szélessége engedi, közterületi
zöldsávok kialakítása ajánlott.

EREDETI HOMLOKZATI
ARCHITEKTÚRA
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□

Anyaghasználatban igazodni kell a történeti beépítésekhez.

□

A homlokzati anyagok kiválasztásában előnyben kell részesíteni
a reprezentatívabb, nemesebb burkolatokat. Amennyiben
vakolt felületek készülnek, törekedni kell a hagyományos
kőporos vakolatok, kevéssé élénk homlokzati színezés
alkalmazására.

□

A tetőforma egyszerű legyen (nyeregtető, fél-nyereg tető).

□

A tömegforma kövesse a hagyományokat.
tetőfelépítmények ne jelenjenek meg.

□

Kerülendő a műanyag nyílászárók használata.

A

magastetőn

ILLESZKEDŐ ÚJ BEÉPÍTÉS
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4.1.2. VÁROSKÖZPONTI TERÜLETEK

BUDAFOK BELVÁROS

KIALAKULÁSA
A település az 1920-as évek végére éri el azt a kiterjedést, melyet ma a történeti
településmagnak tekintünk. A terjeszkedés nyugati irányban folytatódik,
kialakul egy haránttengely a rév irányában, a templom terétől délre az országút
és a vasút közötti terület beépül. Itt részben gazdasági, részben közigazgatási
funkciók települnek le, például az új Városháza, mely az 1901-től itt üzemelő
Brázay-féle szeszgyár épületeinek felhasználásával jön létre 1927-29-ben. Ezen
túl kereskedelem, egyházi funkciók, szolgáltatás jellemzi a területet, akárcsak a
Mária Terézia út történeti városmag felöli oldalát.

JELLEMZŐEN INTÉZMÉNYI
FUNKCIÓK

·
·
·

·
·
·
·

SZAKRENDELŐ
ISKOLA
SZENT ISTVÁN TÉR

SZOMSZÉDOK PIACA

POSTA
XXII. KERÜLETI
RENDŐRKAPITÁNYSÁG

VÁROSHÁZA

VÁROSSZERKEZETI JELLEMZŐK
A történeti központban a zársorú beépítés dominál, a Mária Terézia utcán haladó
villamospálya túloldalán elsősorban szabadonálló beépítés a jellemző. Itt a
közterületek egy-két nagyobb telekből álló tömböt vesznek körül, a sík területen
az utcarendszer szabályos, Dunával párhuzamos és merőleges elemekből épül
fel. A központ területét több zöldfelület is tagolja, jó a zöldterületi ellátottság.
Az igazgatási központ környezete paramétereiben és hangulatában is egy
hagyományos kisváros képét mutatja, északi és déli irányban pont- és sávházas
lakótelepek keretezik a beépítést.
A Duna parton, a Hajó utca 6-os út felőli oldala, szabadonálló, kereskedelmiszolgáltató-gazdasági funkciójú csarnokokkal épült be. Az utca másik, vízparttal
szomszédos oldala azonban még beépítetlen, önkormányzati tulajdonú
ingatlannal.
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SZABADONÁLLÓ BEÉPÍTÉS

SZÉLES JÁRDÁK, PARKOK

JELLEMZŐ UTCAKÉP
A Mária Terézia utca Duna felőli oldalán a több, szabadon álló középület az
út túloldalának zártsorú beépítésénél jóval lazább utcaképet eredményez. A
közterületek aránya is nagyobb, szélesebb járdák, zöldfelületek, parkok jellemzik
a területet. Hangsúlyos látványelem a két templomtorony. Az új piacépület előtt
kialakult városi tér megfelelő előteret biztosít a Budafoki Evangélikus templom
feltárulásának.

BALRA:
BUDAFOKI REFORMÁTUS
TEMPLOM
JOBBRA:
BUDAFOKI EVANGÉLIKUS
TEMPLOM

JELLEGZETES ÉPÜLETTÍPUS
A területre jellemző épülettípus a két-háromszintes intézményi funkciójú
magastetős épület, melyek között fővárosi helyi védettségűek is találhatóak. Új
funkciót és építészeti szemléletet reprezentál a 2015-ben Kertész András Tibor
tervei alapján megvalósult budafoki piac egyszerű tömege, érthető felépítése,
energiatudatos kialakítása és belső átriuma.

BUDAFOKI SZOMSZÉDOK PIACA
ÉPÍTÉSZ: KERTÉSZ ANDRÁS
TIBOR

55

BUDATÉTÉNY VÁROSKÖZPONT

KIALAKULÁSA
Budatétényben a Campona területén az elmúlt húsz évben új városközpont épült
ki, melynek vonzáskörzete Budapest határán túl, a környező agglomerációs
településekig nyúlik. 1999-ben nyitották meg a ~60 000 m2 bruttó alapterületű
Campona bevásárlóközpontot és a Tropicariumot, a szórakozás, szolgáltatás,
kereskedelem helyi fókuszpontját. A központ később sorra egészült ki a Klauzál
Gábor Budafok-Tétény Művelődési Központ, a MCC Média Center Campona
Stúdióközpont és irodaház épületeivel, és a Campona Rendezvényközponttal.

ÚJ BEÉPÍTÉSŰ TERÜLET

VÁROSSZERKEZETI JELLEMZŐK
A
kerületi
súlypontban
elhelyezkedő
Campona
bevásárlóközpont
személygépkocsival két főútról is, autóbusszal, és vonattal is elérhető. A terület
beépítése és területhasználata gyökeresen eltér a környező karakterterületektől.
A tömböt szabadonálló, lapostetős, egyszerű, ismétlődő struktúrájú beépítés
jellemzi, hatalmas burkolt felületekkel, parkolókkal.

SZABADONÁLLÓ BEÉPÍTÉS

·

MCC MÉDIA CENTER

·

KLAUZÁL GÁBOR
BUDAFOK-TÉTÉNY
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

·

CAMPONA
BEVÁSÁRLÓKÖZPONT

MCC MÉDIA CENTER CAMPONA
STÚDIÓKÖZPONT ÉS IRODAHÁZ
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JELLEMZŐ UTCAKÉP
A karakterterület utcaképi megjelenését a Nagytétényi út felől érdemes
tanulmányozni. Az épületek a Nagytétényi úttól hátrahúzva települtek, ezért az
alapterületükhöz képest alacsony épületek - az MCC hét emeletes irodaszárnya
kivételével - az utcaképbe kevésbé érvényesülnek. A terület arculatát így a
zöldfelületi elemek és a látványban domináns reklámhordozók felületei
határozzák meg.
JELLEGZETES ÉPÜLETTÍPUS
KORTÁRS ÉPÜLETEK

Az egy tervezőirodától származó, egymással szoros kapcsolatban álló épületeknek
köszönhetően a területnek egységes építészeti karaktere van, melyet a tömör
felületek és összefüggő üvegfelületek egyszerű kontrasztja és a homlokzatsíkból
kiugró bejárati tömegek jellemeznek. A homlokzatokon általában homokszínű/
vöröstéglás burkolat, egyszerű fehér vakolat, szürke színárnyalatú kortárs
anyaghasználat jelenik meg, a felületeket hosszú nyílások és síkváltások
tagolják.

KLAUZÁL GÁBOR BUDAFOKTÉTÉNY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MCC MÉDIA CENTER CAMPONA
STÚDIÓKÖZPONT ÉS IRODAHÁZ
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AJÁNLÁSOK

□

A Budafok-belváros területén található építészeti alkotások
környezetükkel együtt jelentik a kerület környezetkultúrájának
igazodási pontját, ezért az építészeti alkotások megőrzése,
fenntartása mellett azonos fontosságú a környezet, az utcaképet
meghatározó egyéb tárgyak, építmények minőségi megjelenése,
kialakítása.

□

A közterületi rendszer arculatának megújítása már elkezdődött.
Célszerű a lehetőségekhez mérten a teljes karakterterületen
végigvinni ezt a folyamatot és egységes utcabútorokat kell alkalmazni.

□

Új beépítések esetén az építészeti minőség záloga a kortárs építészeti
szemlélet kifejeződése, igényes anyagok használata.

□

Javasolt a világos tónusú, megfelelően kezelt „budafoki mészkő”
modern stílusban történő minél többrétűbb alkalmazása. Mellette a
nyersbeton, porszórt acél, kortenacél, tömörfa anyagú utcabútorok
alkalmazása megengedett modern, természetes stílusban.

MEGÚJULT KÖZTERÜLETEK

58

□
□

Javasolt a reklámfelületek minimalizálása.
Ahol a funkció engedi, ott a kerítés építése kerülendő, ahol erre
szükség van, ott a kerítés építészeti alkotásként kezelendő, megfelelő
minőségi elvárások érvényesítésével.

□

Budafok-belváros belső részein a telekméretek és funkció
változatossága tagolt zöldfelületi karakter kialakulásához vezet,
amelynek értékes elemei a közparkok és a jelentős idős faállománnyal
rendelkező terek. Törekedni kell ezen elemek jó állapotban való
megőrzésére.

□

Budatétény városközpont területén a zöldfelületek minőségi
fejlesztésével, parkosítással, a lakossági igényeknek megfelelő
zöldfelületi funkciók elhelyezésével erősíthető a terület városközponti
szerepe.

□

Javasolt a villamos sínek közötti füvesítés.

FONTOSAK AZ APRÓ RÉSZLETEK
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4.2. TELEPSZERŰ BEÉPÍTÉSEK

4.2.1. LAKÓTELEP
KIALAKULÁS
A városokba áramlás utolsó nagy hulláma a II. világháborút követően az 1970es évekig zajlott, így a legtöbb magyarországi lakótelep ebben az időben épült. A
telepszerűség alapelve egy terület telekrendszerének kialakítása, egy ütemben,
típustervek alapján történő beépítése, és infrastruktúrájának kiépítése, amelynek
következtében a lakóépületek összessége az adott település, településrész
egyéb organikusan kialakult területeitől térben és időben elkülönülve, zárt
egységet alkot. A lakótelepek az iparosított, szociális jellegű lakásépítési hullám
termékei, amelyek alapvető szervező elvei a sorozatgyártás és a funkcionalitás.
A tömeges lakásépítés elvét képviselik a XXII. kerület többségében a ‘70es évekből származó lakótelepei is. Kivétel a Játék utcai lakótelep Budafok
belvárosában, és a kísérleti lakótelep, melyek a ‘70-es évek előtt épültek,
valamint a Terv utcai, a Mézesfehér utcai és a Bartók Béla lakótelep egy része,
amelyek a hazai lakótelepépítés utolsó fázisában, a ‘80-as években jöttek létre.

A KERÜLETBEN A LEGTÖBB
LAKÓTELEP AZ 1970-ES
ÉVEKBEN ÉPÜLT

TÖMEGES LAKÁSÉPÍTÉS
1980-IG

LAKÓTELEPEK ELHELYEZKEDÉSE A
KERÜLETBEN
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VÁROSSZERKEZETI JELLEMZŐK / JELLEMZŐ UTCAKÉP
A kor modernista ideológiájának következményeként a hagyományos városi
tömb felbomlásával szabad, zöldben úszó monumentális lakótömbök alakulnak
ki, amelyek közé az intézményhálózat elemei ékelődnek. A kerületben az
eddig integráns egészet alkotó, kisvárosias, zártsorú, falusias, kertvárosias és
zártkerti, szőlőhegyi jellegű beépítésekből álló egységet a beavatkozás durván
megbontotta, zavaros településképi sziluettet hagyva maga után.
Az 1950-es évek lakótelepei költségérzékenyebb korban épültek, ezért ezek
sokkal kisebb léptékűek. A Játék utcai lakótelep tömegében jobban illeszkedik
a városszövetbe, az épületek többé-kevésbé az utcavonalra rendeződnek, de
már nem alkotnak zárt utcaképet. A kerület lakótelepeinek jelentős részének
beépítési módját és építészeti karakterét azonban a szovjet mintájú nagypaneles
technológia határozta meg. A legnagyobb problémát a Leányka utcai F+10
szintes sávházas beépítés jelenti, mely a helyi történeti központ alacsony
intenzitású beépítése mellett erős kontrasztot jelent és elvágja a központ és a
Duna közötti vizuális és szerkezeti kapcsolatot.
Ezzel ellentétben a kisebb szintszámú Arany János utcai és Vihar utcai
lakótelepek léptékük miatt jobban illeszkednek a környező kertvárosi szövetbe.
A ‘60-as évek végén és a ‘70-es évek elején épült lakótelepek esetében a
zöldfelületek összefüggő tömbben létesültek, de később a növényzettel borított
területek nagy részén parkolók létesültek.
A XXII. kerületi lakóépületek általában 4-5, illetve 10-11 szintesek, míg a
közéjük beékelődött intézmények csak földszintes épületek. A beépítési módja
szabadonálló pontházas vagy sávházas, de egyes lakótelepek esetében ezek
vegyesen is megjelennek.

JÓ PÉLDA

Játék utcai lakótelep

1950-es évek

hagyományos
téglaépítésű

F+3

József Attila utcai
lakótelep (Kísérleti
lakótelep)

1960-as évek vége

vegyes szerkezetű

vegyes földszintes, sorház
jellegű, F+4,
F+10

Leányka utcai
lakótelep

1970-es évek

panel szerkezetű

F+10

Vihar utcai lakótelep

1970-es évek

csúszózsalus
szerkezetű

F+4

Arany János utcai
lakótelep

1970-es évek

téglaépítésű /
csúszózsalus
szerkezetű

F+3

Csút utcai lakótelep

1970-es évek

téglaépítésű /
csúszózsalus
szerkezetű

F+4

Rózsakert lakótelep

1970-es évek vége

panel szerkezetű

F+5

Bartók Béla úti
lakótelep

1970-80-as évek

téglaépítésű /
csúszózsalus
szerkezetű

vegyes
F+3, F+4, F+10

Terv utcai lakótelep

1980-as évek

panel szerkezetű

F+5

Mézesfehér utcai
lakótelep

1980-as évek

panel szerkezetű

F+5
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JELLEGZETES ÉPÜLETTÍPUSOK
A kezdeti telepszerű lakásépítést reprezentálják Budafok központjában a Pécsi
és Játék utcák mentén épült többszekciós F+3 szintes „szocreál” lakótelep
épületei. A későbbi, az 1960-as évek végétől az 1980-as évekig tartó iparosított,
nagypaneles lakótelepeket képviselik a jellemzően F+10 szintes épületekkel
beépült Leányka és a Kossuth Lajos utca menti lakótelepek, valamint a
jellemzően F+4 szint beépítéssel épült budafoki Arany János utcai lakótelep, a
budatétényi Rózsakert utcai, valamint a nagytétényi Bartók Béla utcai lakótelep.
A kerületben megjelenő telepszerű beépítések lakóépületeinek homlokzatai
díszítetlenek, a tömeg tagolását a visszaugratott lépcsőházi homlokzat adja.

JELLEMZŐEN FSZ+4, FSZ+5
SZINTESEK AZ ÉPÜLETEK

PONTHÁZ

SÁVHÁZ

FŰRÉSZFOGAS
SÁVHÁZ

VEGYES

LEÁNYKA UTCAI LAKÓTELEP
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ZÖLDFELÜLETEK
A LAKÓTELEPEK FONTOS ELEME AZ ÉPÜLETEK
KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGŐ
ZÖLDFELÜLETI RENDSZER

A 4 szintes beépítéssel konkuráló magasságú, jó állapotú faállomány és
a bőséges zöldfelület a lakótelep zömét parkba ágyazza, településképileg
megfelelően illeszti. A fák uralják a zöldfelületeket, a cserjék és a gyepek
borítása alacsonyabb.
KIEMELKEDŐ ÉRTÉKEK

Külföldi lakótelep rehabilitációra kiemelkedő példák
az arculati kézikönyv végén találhatóak

A lakótelepek sorában egyedi színfoltot képvisel és a kertvárosi szövetet
gazdagítja Budafokon a József Attila utca mentén, az 1960-as évek végén épült
ún. kísérleti lakótelep. A domborzati adottságok miatt a kerület déli felének
Duna felőli sziluettjében, látványképében is hangsúlyos elem, ahol kis területen
megtalálhatóak a legkülönbözőbb szintszámú és építési technológiával épült
pontházak, többszekciós sávházak, illetve sorházas rendszerű családi házak, a
hozzájuk tartozó intézményi épületekkel. Itt ötvözték először a középmagas és
a földszintes sorházas beépítést.

KÍSÉRLETI LAKÓTELEP
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AJÁNLÁSOK

□

Magastető építése nem javasolt.

□

Erkély, loggia átalakítása egységes, több emeletet átfogó koncepció,
a teljes épület átépítése során lehetséges.

□

Épülethomlokzatok színezése színdinamikai terv alapján lehetséges.

KÍSÉRLETI LAKÓTELEP
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□

A nyílászárók osztását utólag megváltoztatni nem javasolt.

□

Törekedni kell a területek magas árnyékoltságtól való
kiszabadítására a fás szárú növényállomány ritkításával,
többszintű növényállomány biztosításával.

□

Ajánlott a meglévő térszerkezet javítása igényesen kialakított,
fenntartott, több generáció számára is élvezhető zöldfelületek
létrehozásával.

□

Légkondicionáló kültéri egységeit azonos rendszer szerint lehet a
homlokzaton elhelyezni.

MEGÚJULT KÖZTERÜLETEK
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4.2.2. LAKÓPARK

KIALAKULÁSA
A rendszerváltást követően hazánkban is elterjedt az általában felsőközéposztály igényeit kielégítő, telepszerű beépítési forma, a lakópark. A 21.
században globálissá vált jelenség jellemzően ingatlanfejlesztői befektetésként
megvalósuló beruházás, mely a lakosság, az önkormányzat és a beruházó
szemszögéből nagyon eltérően értékelhető. Változatos telepítési és építészeti
kialakítással rendelkeznek, szolgáltatásaik jellemzően a helyben lakók igényeit
elégítik ki. Két típusukat különböztethetjük meg, a környezetüktől elzárt, és a
mindenki számára nyitott belső terekkel rendelkező lakóparkokat. Az utóbbiaknál
a létesítmény belső szövete és a környező település egy egységként működhet.
A kerületre az első, zárt típus a jellemző.

A KERÜLETBEN JELLEMZŐEN
AZ 1990-ES ÉVEKTŐL ÉPÜLTEK

VÁROSSZERKEZETI JELLEMZŐK
A lakóparkok többnyire a településen belül, fizikailag elkülönítve, zárt
városszerkezeti egységeket alkotnak, belső térrendszerüket magánutak és a
lakók által közösen használt kertek alkotják. A beépítettség magas, az összképen
finomítanak a közös használatú kertek és az utca fásítása. A kerületben kivételes
helyzetű a Bérkocsi utcai, valamint a Margit utca – Rizling utca sarkán található
lakópark, melyek részben nyitott és a földszinti szolgáltatások a környező
kertvárosi lakosságot is kiszolgálják.

66

Ady Endre úti társasházak

‘70-es évek eleje

zárt

F+2

Bérkocsi utcai
lakópark

‘80-as évek
közepe

részben zárt

F+2+T

Gyula vezér utcai –
Terv utcai lakópark

‘90-es évek eleje

zárt

F+3+T

Húr utcai lakópark

‘90-es évek eleje

zárt

F+2+T

Margit utcai – Rizling utcai lakópark

‘90-es évek eleje

részben nyitott

F+1+T/F+T

Regényes utcai
lakópark

‘90-es évek eleje

zárt

F+3+T

Panoráma utcai
lakópark

‘90-es évek

zárt

F+1+T

Vencel-kert

2003.

zárt

F+1+T

Liliomdomb lakópark

2005.

zárt

F+3

Margaréta udvar

2008.

zárt

F+1+T

Gemini torony

2010.

zárt

F+7

Rivus lakópark

2011.

zárt

F+1+T

Rózsakert lakópark

2008.

zárt

F+4

SZABADONÁLLÓ BEÉPÍTÉSI
MÓD A JELLEMZŐ

LAKÓPARKOK ELHELYEZKEDÉSE
A KERÜLETBEN

JELLEMZŐ UTCAKÉP
Az épületek utcákra szerveződnek, de nem alkotnak zárt utcaképet. Az
épületeket a kertek és az utca fái részben takarják, így az utcaképet a beállt
növényzet nagyban befolyásolja.
JELLEMZŐ ÉPÜLETTÍPUS
A lakóparkok egységes beépítési koncepció alapján létesülnek, építészeti
megjelenésük egyöntetű, általában egyetlen nagyméretű telken, szabadon álló
emeletes épületek laza csoportja alkotja. A kerületre a három-négyszintes,
tetőtér beépítéses lakóparkok a jellemzőek.
Az épületegyüttesek általában kevés épületből állnak, így nem jelent problémát
a monotónia elkerülése. Tetőforma tekintetében megtalálható mind a
magastetős, mind a lapostetős épület. Sok helyen problémát jelent a teljesen
áttört erkélykorlátok megjelenése. A tulajdonosok utólagosan sokszor nagyon
eltérő megjelenésben és minőségben oldják meg az eltakarást.
A Gemini-lakópark magasságával inkább a környező lakótelepi beépítésekhez
igazodik, igényes homlokzatkialakítása miatt nem tűnik óriásnak.
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AJÁNLÁSOK

□

A redőnyök, légkondicionálók és bármilyen, utólag szerelhető
kiegészítő szerelvény, berendezés számára már az épület tervezésekor
helyet kell biztosítani.

□

A korlátok, mellvédek áttörtsége, átláthatósága legyen összhangban
a lakások intimitásának védelmével.

□

Javasolt olyan légkondicionáló berendezést betervezni, amely nem
rendelkezik kültéri egységgel, ezek ki-, és befúvó nyílásait nem
szükséges a nyílászárók vonalában elhelyezni, a homlokzat színével
azonos színben kivitelezhető.

□

Homlokzatok, nyílászárók színezésére javasolt a földszínek használata.

Javasolt
törekedni
az
átjárható, legalább részben
nyitott,
környezetükhöz
szervesebben kapcsolódó
lakóparkok kialakítására,
a
létesítmény
belső
útvonalainak
kialakítása
során csatlakozni kell a
környező településszövet
közterületeihez.

RÓZSAKERT LAKÓPARK

LILIOMDOMB LAKÓPARK
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□

Javasolt vakolható tokos kivitelű redőnyök betervezése valamint
az utólag beépített redőnyök esetén színkód megadása.

□

Kerülendő az erkélyek utólagos egyedi takarása.

A beépítés során a térség
jellemző értékes anyagainak
és
karakteres
építészeti
formáinak
használatára
kell törekedni: az épületek
tömegét, homlokzatait kortárs
módon ajánlott formálni, de az
alkalmazott anyagok, színek,
arányok, részletmegoldások
utaljanak a hely építészeti
hagyományaira.

GEMINI TORONY
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4.3. KERTVÁROSI TERÜLETEK

4.3.1. BUDAFOK

KIALAKULÁS
A tájhasználat a XX. század közepétől a szőlőművelés felhagyásával megváltozott,
a korábbi mezőgazdasági jellegű területek jelentős része lakóterületté alakult
át. A Tétényi-fennsíkra felkapaszkodó, egykori szőlőültetvények, kertek helyén
laza, kertvárosias lakóterületek alakultak ki, mint a kerületre jellemző alapvető
településforma. E kertváros ma is őrzi alapvető értékeit, építészeti emlékeit,
műemlékeit.

Rózsavölgy

Óhegy-Újhegy

Felsőváros
BUDAFOK KERTVÁROSI BEÉPÍTÉSE
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BUDAFOK- ÓHEGY ÉS ÚJHEGY

VÁROSSZERKEZETI JELLEMZŐK
PÁRATLAN PANORÁMA
JELLEMZI A TERÜLETET

Az Óhegy-Újhegyi területrész a Tétényi fennsíkon kívül a kerület legmagasabban
fekvő része, páratlan panorámával. A korábban zártkerti területen ma a
laza kertvárosias lakóterület domináns. A lakóterületen elszórtan található
néhány intézményi tömb is, mint például a Gádor utcai Általános Iskola, a
településszövetbe szépen illesztve. Jellemző beépítési mód a szabadonálló,
néhány kivételtől eltekintve, mint például a Komáromi út, vagy a Gyűszű utca
menti ikres beépítések. A telkek nagysága 500- 1000 m2 körüli, apróbb telkek
a Liszt Ferenc úttól délre találhatóak. A közterületek mindenhol kiépültek,
kapcsolattal nem rendelkező telek elenyészően kevés van.
JELLEMZŐ UTCAKÉP

* tetőhéjalás: tetőfedés,
a tetőszerkezetek
legfelső, vízzáró rétege

JELLEMZŐ HÁZTÍPUSSZABADONÁLLÓ
ELŐKERTES CSALÁDIHÁZ

Budapest központjának közelsége és a dombról nyíló páratlan panoráma
határozza meg a terület arculatát. A terület városképi szempontból rendezettnek
mondható, holott a különböző korban épült házak eltérő tetőidomai, tetőhéjalása
és színezése uralja a látványt. A zegzugos „hegyi” utcák vonalvezetését a
domborzat határozza meg, a településrész értékét ez a szervesen fejlődő,
egészséges településszövet adja. Budafok-Óhegy és Újhegy között az Arany
János utca a határ. Az Újhegyi részen az utcahálózat az Óhegyi részhez képest
sokkal tervezettebb képet mutat, egyenes utcákkal, hálózatos jelleggel.
Szabadonálló, esetenként oldalhatáron álló családiházas beépítés jellemzi a
területet. Jellemzőek az előkertek, bár több helyen az utcavonalra is épültek
házak. A vegyes kép történelmi örökség, de az előkertes beépítés dominanciája,
és a zavaró váltakozás elkerülése miatt továbbiakban javasolható az előkertek
kialakítása.
JELLEGZETES ÉPÜLETTÍPUS
A F, F+T, F+1-szintes beépítés az uralkodó. A magastető dominál, de a forma,
a lejtés és a tetőhéjalás anyaga változatos. Többségben vannak az egyszerűbb
tetőformák (nyeregtető, sátortető) és a 40-45°-os lejtés, cserépfedéssel.
Új építésű házakon a bitumenes zsindelyfedés és a kis lejtésű, mediterrán
cseréppel fedett tető is megtalálható.

ARANY JÁNOS UTCA
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JELLEMZŐ UTCAKÉP
A korábbi szőlőhegy fokozatosan épült be, ezért a lakóépületek tömegformálása
és az anyaghasználata változatos. Jó esetben a kapuépítmények nem uralják az
utca látképét, anyaghasználatukban igazodnak a főépülethez. A burkolt utcák,
egyéb közterületek és épületek igényesek, rendezetten karbantartottak. Nagy
számban vannak jelen melléképületek, melyek általában a lakóházak mellett
raktározási, gépkocsitárolási és barkácsműhely céllal épültek.

SOK A KORTÁRS,
ÚJ BEÉPÍTÉS

ZÖLDFELÜLET
Az utcák változó szélességűek, de jellemzően fásított zöldsávval rendelkeznek.
A zöldsáv mérete az utcák szélességétől függően 1-3 m között alakul. A zöldsáv
növényállománya igen heterogén, a kerület nagy részében telkenként változó
fajokkal, néhány utcában többé-kevésbé egységes fasorokkal, néhol településkép
szempontjából értékes fákkal. A magánterületi zöldfelületek változatosak, a
lombhullató díszfák mellett jellemzőek a gyümölcsfák. Viszonylag alacsony az
örökzöldek aránya.

PANORÁMA U. 66.
Igényes homlokzat és anyaghasználat

PANORÁMA U. 54.
Plasztikus modernista tömeg, egyszerű színezés
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RÓZSAVÖLGY

VÁROSSZERKEZETI JELLEMZŐK
MEREDEK LEJTŐK,
VÖLGYEK JELLEMZIK A
TERÜLETET

Jellegzetesen elkülönülő településrész az Ady Endre út menti hegyoldalakra
felfutó, helyi identitással bíró Rózsavölgy. A jellemzően szabadonálló családi
házakkal, villákkal kiépült kertvárosias terület történetileg, településképében
és társadalmi karakterében Buda belsőbb, kertvárosias területeihez kapcsolódik
szervesen, ugyanakkor a dél-budai kerületekre jellemző, szabadonálló,
többlakásos társasházas beépítés nem jellemző a területre.
JELLEMZŐ UTCAKÉP
A rózsavölgyi utcák vonalvezetését a meredek lejtők és a köztük meghúzódó
völgyek határozzák meg. A domborzati adottságokra való utalás helyenként az
utcanevekben is megjelenik, így találkozhatunk Gerinc, Hasadék utcával, de a
Vadász és a Zsoldos forduló is jól tükrözi a jellegzetes terepviszonyokat, amely
nem csak a közlekedésre, hanem az utcaképekre is jelentős hatással van.

JELLEMZŐ HÁZTÍPUSSZABADONÁLLÓ,
ELŐKERTES CSALÁDIHÁZ

A hegyoldalra felfutó, szabálytalan vonalvezetésű, szűk utcák kisméretű
telkein intenzív beépítés figyelhető meg. A terepviszonyokhoz és a kedvezőbb
kilátáshoz illeszkedő lakóépületek előkertekkel létesültek, az utca vonalától csak
helyenként lép hátra erősebben egy-egy épület, így a sűrűn álló családi házak
laza térfalat hoznak létre. Az egymás mellett sorakozó lakóházak tömegének
és léptékének eltérései így váltakozó magasságú és ritmusú utcaképet
eredményeznek.
A kertváros tengelyeként végigfutó Ady Endre út képét jellegzetesen formálja
az itt végigfutó 41-es villamos vonala és a Hosszúréti-patak, elvágva egymástól
az utca két oldalát. A villamostól délre eső telkek szabadonálló épületei lazább
térfalat hoznak létre, az utca északi felén álló épületek főhomlokzatai a
Honfoglalás útjára szerveződnek, a telkek hátsó része csatlakozik az Ady Endre
útra.
JELLEGZETES ÉPÜLETTÍPUS
A rózsavölgyi kertvárosias területeken az 1960-as évektől jelentek meg az első
családiházas, sorházas beépítések. A városrész az elmúlt évtizedekben egyre

CSÉSZE UTCA 12.
ÉPÍTÉSZ: VÖRÖS BALÁZS
Egyszerű tömeg, igényes anyaghasználat
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népszerűbbé vált, így mára területének szinte egésze beépült.
Az épületállomány magasságban, szintszámban, tömegformálásban és
anyaghasználatban heterogén képet mutat, szinte minden kortárs építészeti
irányzat képviselteti magát. A F+T és F+1 szintszámú épületek dominánsak,
de több helyen előfordul magasabb, városképi szempontból is zavaró hatású
beépítés. A magastetős épületek az általánosak, a lapostetős épületek csak
egy-egy többlakásos épület esetében fordulnak elő.

SOK A KORTÁRS,
ÚJ BEÉPÍTÉS

ZÖLDFELÜLETEK
Az utcák mellett zöldsáv nincs vagy rendkívül szűk, a közterületi faállomány
igen gyér. A magas zöldfelületi arányú magánterületeken ezzel szemben
jelentős, változatos, sokszor idős egyedekből álló faállomány található. Magas
az örökzöldek aránya. Az északi rész erősebb lejtésű részeivel, valamint szűkebb
utcáival gyakorlatilag megegyező karakterű a kertvárosias lakóterületekkel.

HÓMEZŐ UTCA 35.
ÉPÍTÉSZ: SZÉLL PÉTER
NÍVÓDÍJ 2016.
Egyszerű tömeg, igényes anyaghasználat
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FELSŐVÁROS
VÁROSSZERKEZETI JELLEMZŐK
HELYI IDENTITÁSSAL
BÍRÓ TERÜLET

A régi gyümölcsöst feltáró, rétegvonalakat követő dűlőutak (pl.: Pannónia,
Mező utcák) az utcaszerkezet gerincét alkotják. A terepadottságokhoz igazodó
kicsiny mellékutak a telkek tovább osztását tették lehetővé. A belvároshoz
hasonlóan ezen a területen is találhatók két utca közötti szigetszerű, egy telek
szélességű tömbök. Az aprótelkes területen félig zártsorú beépítés alakult
ki. A szabadonálló, előkertes, családiházas beépítés jellemzően a második
világháború után jelent meg a városrészben.
JELLEMZŐ UTCAKÉP
A XIX. és XX. század fordulóján kialakuló beépítésekre majdnem kizárólagosan
az utcavonalra telepített, földszintes, kapukkal megszakított, félig zártsorú,
utcával párhuzamos tetőgerincű beépítés a jellemző. Ez városias megjelenést
ad a településrésznek, mely egyben legfőbb, megőrzésre, továbbfejlesztésre
érdemes értéke, hagyománya is.
JELLEGZETES ÉPÜLETTÍPUS

JELLEMZŐ HÁZTÍPUSUTCÁVAL PÁRHUZAMOS
GERINCŰ, FÉLIG ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉS

Jellemző a nagyon egyszerű tömegű, földszintes, utcavonalra épített lakóház,
nyeregtetővel, egyenletes kiosztású, álló téglalap arányú ablaknyílásokkal. A
tetőfelületeken a felépítmények nem jellemzőek. A Tóth József utca, József utca
vakolatarchitektúrával díszített eklektikus házai, házsorai, azok díszes, betétes
kapui, az Aknász és Agár utcák között álló pincemesteri ház jelentős építészeti
emlékek. Különleges színfoltot képviselnek a múlt század húszas éveiben épült
romantikus, úgynevezett „svájci” házak, utcára merőleges gerincű, díszes
ácsszerkezetű, fedett verandáikkal.
ZÖLDFELÜLETEK
A településrész utcái egyenes vonalvezetésűek, változó szélességűek, részben
szűkek. Magas a zöldfelületi arány, amely alapvetően a családi házak kertjeinek
növényállományából adódik, hiányoznak a zöldfelületi mozaikok. Széles
utcákban jellemző a kétoldali zöldsáv, elszórtan fa és/vagy cserje fajokkal,
helyenként kiemelkedő jelentőségű fasorokkal, településkép szempontjából
értékes faegyedekkel. Hegyoldali elhelyezkedése ellenére nagyon kevés
kilátóponttal rendelkezik, a meglévő kilátópontok jellemzően átalakuló üres
telkek.

Pannónia utca

Oromfal
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4.3.2. BUDATÉTÉNY

KIALAKULÁS
Kistétény területe a XVIII. század végén nem volt lakott, néhány, a szőlőművelést
kiszolgáló apró épület állt a területen. A XIX. század elején a pesti polgárság
présházakat és nyaralókat, villákat épített itt. Nagyobb birtoka volt itt a híres
„Zenélő óra” vendéglő tulajdonosának, a Wolf családnak. Villájuk a mai Jókai út
és a Dézsmaház utca sarkán lévő épület, a későbbi Juhász villa.

LAZA BEÉPÍTÉSŰ
SZŐLŐBIRTOKOKBÓL ÉS
NYARALÓTELEPBŐL BEÉPÜLT
TERÜLET

A település rohamos fejlődését 1843-tól új út, 1861-től a Déli vasút szolgálta.
1873-ban Tétény nagyközségből kiválva Kistétény önálló község lett, az ófalu
a Nagytétény nevet kapta. Az 1850-es évek elején Kistétényben telepedett
le és épített itt kúriát Klauzál Gábor. 1882-ben elkészült a pécsi vasútvonal,
Kistétényben állomással. A települések terjeszkedése során Budafok és
Kistétény összenőtt, sűrűsödött a szőlőhegyi utak hálózata.
Az állandó lakosság létszáma folyamosan nőtt. A nyaralók hatalmas telkei
viszonylag nagyméretű telektömböknek és szabályos közterületi rendszernek
ágyaztak meg.
Kistétény 1915-ben Budatéténnyé vált, 1950-ben a fővároshoz csatolták és a
XXII. kerület része lett.

Budatétény-felső

Budatétény-alsó

Horgásztelep
BUDATÉTÉNY KERTVÁROSI BEÉPÍTÉSE
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BUDATÉTÉNY- ALSÓ

VÁROSSZERKEZETI JELLEMZŐK
SZÁMOS ÉRTÉKES VILLAÉPÜLET TALÁLHATÓ A
TERÜLETEN

Budatétény szerkezete hasonlít Budafokéhoz. Mivel laza beépítésű
szőlőbirtokokból és nyaralótelepekből szándékoltan kertvárosi céllal fejlődött,
egységes, kertvárosias jelleggel rendelkezik, jellemzően szabadonálló családi
házakkal. Emellett megtalálhatók a korábbi időszakban létesült, nagy telkeken
álló polgári villák is. Budatétény-alsó szövete részben organikusan nőtt,
részben tervezés eredménye. A legtovább beépítetlen terület a Park utca és a
Rózsakert utca közötti sáv volt, mivel Kistétény ettől a területtől észak-keletre
fejlődött, a 20-as években pedig a Baross Gábor-telep kiépítése dél-nyugat felől
csak megközelítette a területet. A kertvárosi településrészekhez hozzátartozik
az alattuk elhelyezkedő, összességében több tíz km hosszú pincerendszer, és
annak a felszínen megjelenő, mélyített barlangszerű bejáratai, domboldali
szellőzői.
JELLEMZŐ UTCAKÉP
Az utcák az alsó területen a szintvonalakhoz illeszkedően kanyargósak. A
területre az áttört kerítések a jellemzőek, az új beépítéseknél esetenként
megjelennek a kapuépítményekkel kombinált, teljesen tömör kerítések is.
JELLEGZETES ÉPÜLETTÍPUS

JELLEMZŐ HÁZTÍPUSSZABADONÁLLÓ,
ELŐKERTES CSALÁDIHÁZ

Budatétény-alsó legkülönlegesebb építményei a XIX. század elejéről származó,
zöldfelületekbe gondosan illesztett kúriák, kastélyok, például a Nagytétényi
úti, Művelődés utcai (Hotel Regina), vagy Jókai Mór utcai (gyermekotthon)
kastélyok, a Piroska közben lévő Vojnovich ház, a Kápolna u. 3. sz. alatt lévő
Reménysugár Habilitációs Intézet (eredetileg Taub-féle vendéglő), a Kápolna
utcában épült a Popiel villa, a Klauzál utcában a Schuszter villa és Klauzál Gábor
villája.
ZÖLDFELÜLETEK
Magas a zöldfelületi arány, amely alapvetően a családi házak kertjeinek
növényállományából adódik, előfordulnak zöldfelületi mozaikok, jellemzően
intézménykertek. A szűk utcák fátlanok. Zöldfelületi értékként a kiemelkedő
jelentőségű fasorok és településkép szempontjából értékes faegyedek
említendők.

BAPTISTA KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÉPÍTÉSZ: MAJOR GYÖRGY DLA
NÍVÓDÍJ 2010
Példaértékű telepítés, igényes anyaghasználat
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BUDATÉTÉNY-FELSŐ

VÁROSSZERKEZETI JELLEMZŐK
Budatétény-felső jellemzően tervezett városszerkezetű, családiházas beépítésű
terület, ahol sok esetben találkozhatunk még beékelődő üres telkekkel, sőt,
kiépített infrastruktúrával rendelkező tömbök közül számos az ezredfordulóig
beépítetlen maradt. Az elmúlt években ismét felgyorsuló beépítés ellenére
Budatétény-felső bőségesen rendelkezik még kertvárosi tartalékterületekkel.
Az új beépítésekre jellemző, hogy a kertvárosi szövetben véletlenszerűen
szétszórt területeken, egy befektető révén, egy ütemben, egy építész által
megtervezett egységes arculattal több telek épül be, továbbértékesítési céllal.
JELLEMZŐ UTCAKÉP
A felső területen az utcák részben még burkolatlanok, szakaszosan burkoltak.
Az újabb beépítések esetén jellemzőek a kapuépítményekkel kombinált, teljesen
tömör kerítések.

MÉG TALÁLHATÓAK
BEÉPÍTETLEN TERÜLETEK

SOK AZ EGY ÜTEMBEN, EGY
KONCEPCIÓ SZERINT ÉPÜLT
ÚJ BEÉPÍTÉS

Az egy ütemben épült tömbök ugyan egységes utcaképet mutatnak, de éppen
ennek köszönhetően a környező, organikusan fejlődő kertvárosi szövetben
sokszor idegenek. Az utcákat egységes homlokzatok, egyforma, jellemzően
tömör kerítések és egységes, még viszonylag új zöldfelületi rendszer jellemzi.

JÓ PÉLDA A STÍLUSÁBAN
EGYSÉGES BEÉPÍTÉSRE

JELLEGZETES ÉPÜLETTÍPUS
A F+T, F+1 szintes magastetős családi házak a legjellemzőbbek. Az új
beépítések intenzívebbek a korábbiaknál, az épületek legtöbbször F+1+TT
szintesek, tömbönként egységesek. Megtalálható közöttük a mediterrán jellegű
épületektől a minimalista lapostetős családi házakig minden, ami az elmúlt 20
év építészetében előfordult.
ZÖLDFELÜLETEK
Magas a zöldfelületi arány, amely a családi házak kertjeinek növényállományából
adódik, de hiányoznak a zöldfelületi mozaikok. Széles utcákban jellemző a
kétoldali zöldsáv, elszórtan fa és/vagy cserje fajokkal, helyenként kiemelkedő
jelentőségű fasorokkal, településkép szempontjából értékes faegyedekkel.
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JELLEMZŐ HÁZTÍPUSSZABADONÁLLÓ ELŐKERTES
CSALÁDIHÁZ

HORGÁSZTELEP

KIALAKULÁSA
HÉTVÉGI HÁZAS
ÜDÜLŐTERÜLET

Hétvégi házas üdülőterület a 6-os út és a Duna között, a ’70-es években 350400 nm-es üdülőtelkek számára parcellázták ki. Valaha számozott utcák,
egyen-faházak határozták meg arculatát.
Az elmúlt két évtizedben jelentős átalakuláson ment át, a tulajdonosok
többsége állandó lakhelyül választotta. A gáz 10 évvel ezelőtti bevezetése óta
gyakorlatilag lakóterületként működik.
A telep közművesítettsége a csatornahálózat hiánya miatt még nem teljes,
ennek elkészülte után várható a szilárd burkolatú utak kiépítése.

HORGÁSZTELEP A DUNA FELŐL

VÁROSSZERKEZETI JELLEMZŐK
A telep megközelítése a Növény utcai csomópontból, az aluljárón keresztül
Nagytétény-Budafok felől, vagy a 6-os úton a belváros, az autópályák felől is
kiváló. A zajvédő dombbal védett terület a beépítés sűrűsége ellenére is zöld
oázis.
Belső utcahálózata szigorúan geometrikus, a közterületek szélesek, intenzíven
fásítottak.
A Növény utca folytatása, a kerékpárút, a Horgász-telep telke közvetlenül az
ártéri erdő sétaútjára csatlakozik a Hárosi-öböl partján.
JELLEMZŐ UTCAKÉP
A telep utcaképét a kétoldali fasoros, halakról elnevezett utcáin a fasorok és
az utcai telekhatárok közötti 5-6 m széles sávot a tulajdonosok mintaszerűen
ápolják.
JELLEGZETES ÉPÜLETTÍPUS
JELLEMZŐ HÁZTÍPUSVÁLTOZATOS

A Horgásztelep építészeti arculata rendkívül változatos. Különböző korszakok
különböző építési előírásai ugyanúgy nyomot hagytak rajta, mint egyes
korszakok építészeti divathullámai. Építészeti karakterét az üdülőterületek
sokszínűsége jellemzi: kísérletező építészet, gazdag anyaghasználat, fedettnyitott terek és sok-sok zöldfelület.
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Az épületek jellemzően földszintesek tetőtér-beépítéssel, vagy kétszintesek,
lapostetővel. Az árvízveszély miatt pincét kevesen építettek, bár a magaspart
szintjét még soha nem érte el az ár. A kicsi alapterületek és a nyári meleg miatt
jellemzőek az átmeneti terek, fedett teraszok, lugasok, pergolák.
A zömmel faházakból álló telepen a fa használata az átépítések során is
általános maradt. Építészetileg leginkább a kicsinyített családi házakat utánzó
megoldások a leggyengébbek. Az elmúlt néhány évben a vízparti soron épültek
a víz felől nézve sorozatot alkotó, magas építészeti színvonalat képviselő
„újmodern” nyaralók. Ez a látvány – a “vízi utcakép” – a telepen a közterületi
utcaképpel azonos fontosságú kérdéssé lépett elő.

ANYAGHASZNÁLAT
JELLEMZŐEN FA

NÍVÓS ÉPÜLETEK A
VÍZPART KÖZELÉBEN

ZÖLDFELÜLETEK
Az üdülőterületet jelentős növényállomány, domináns előkertek, az eredeti
ligetes ártéri erdőtársulások nyomokban megtalálható fajai jellemzik. Az utcák
nyírott sövényei az elsődleges karaktert meghatározó zöldfelületi elemek,
fellazítják a művi településképet. Jellemzőek a településképet meghatározó
értékes faegyedek.
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4.3.3. NAGYTÉTÉNY

KIALAKULÁS
Nagytétény központi része a XIX. század végére nagyrészt beépült,
terjeszkedésének a Duna, a másik oldalon pedig a mocsaras, talajvizes terület
szabott határt, emiatt a község a magasabban fekvő, vagy a központtól
távolabbi területeken terjeszkedett. Így keletkezett a Baross Gábor-telep, a
Dunatelep és a Szabó telep.
A Szabó telep a Bartók Béla út és Dózsa György út közötti terület. A területen
kavicsbányák voltak, valamint a nyáron fürdésre is alkalmas, a harmincas
években kiszáradt Stefánia tó, felette hatalmas szőlőtáblával. A falu gazdasági
életét a szőlőtermesztés, és borkészítés, kisebb részben pedig kőbányászat
határozta meg.
A község külterülete volt Diósvölgy, a mai Bartók Béla út környéke, nyaralókkal
és pincékkel.
A Baross Gábor-telep 1900 előtt Grosse Haide név alatt kietlen puszta volt, nagy
kőbányákkal. A II-tól az V. utcáig szőlőföld húzódott. Az 1900-as évek elején
meginduló parcellázás Weisz Gyula és felesége Libál Róza nevéhez fűződik. Az
első telkeket budapestiek vették meg és nyaralótelep alakult ki, de a harmincas
évektől egyre több munkás költözött a telepre, ahol épültek ugyan mintaházak,
de a telep arculatát a változatosság határozza meg, a házhelyeket Libál Rózától
lehetett megvásárolni.
A vasúthoz, országúthoz közelebb eső területen, az Alsó-telepen a tehetősebbek
éltek, a Tétényi-fennsíkhoz közelebbi Felső-telepen pedig a szegényebbek.

Baross Gábor-telep

Óhegy dél

Dunatelep
NAGYTÉTÉNY KERTVÁROSI BEÉPÍTÉSE
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BAROSS GÁBOR-TELEP

VÁROSSZERKEZETI JELLEMZŐK
Az M0 kettészeli Nagytétényt és a Baross Gábor-telepet leválasztja a nagytétényi
településtörzsről. A Baross Gábor-telep Budatétény kertvárosi tömbjeihez
kapcsolódódik, jelentős a két terület hasonlósága. A városszerkezet tervezett,
hálós szerkezetű utcarendszerrel, a lakóterületen az utcák egyenesek, szélesek,
tehát tervezésekor a közlekedési szempontokra és a fásítási lehetőségre
is gondoltak. A homogén településszerkezet és településkép fenntartására
törekedni kell.
JELLEMZŐ UTCAKÉP
A Baross Gábor-telep mára hangulatos utcákkal, kifejlett növényzettel, nagy
intenzitással, de alacsony épületekkel beépített családi házas kertváros.
Kisvárosi hangulatot árasztanak a kertekbe és a ház elé ültetett virágok, a
kerítés jellemzően áttört, ezáltal a kertek gazdag növényvilága az utcakép
részévé válnak. A Baross Gábor-telep fő közlekedési tengelye a szélesebb
Dózsa György út, kétoldali árokkal, járdával és zöldsávval. Az utcaképet uralja
az 1933-ban épült római katolikus templom.

JELLEMZŐ HÁZTÍPUSSZABADONÁLLÓ ELŐKERTES
CSALÁDIHÁZ

JELLEGZETES ÉPÜLETTÍPUSOK
A terület összességében homogén, ez elsősorban annak köszönhető, hogy kevés
a hagyományos építészetet elutasító, jellegzetesen szuburbánus, öncélúan
hivalkodó elemet, anyagot alkalmaznak. A Baross Gábor-telepen a családiházak
F-F+1 szintesek, a tetőtér sok helyen beépült, jellemző az összetett tetőforma.
Anyaghasználat tekintetében a területre inkább a természetes anyagok,
fa nyílászárók, hagyományos cserépfedés, egyszerű vakolt homlokzatok a
jellemzőek.

TERMÉSZETES ANYAGOK
HASZNÁLATA

ZÖLDFELÜLETEK
Szűk közterületekkel, kiváló kilátási potenciállal jellemezhetők. Az itt található
kiemelkedő települési értékű faegyedek legnagyobb része ősi kultúrnövény:
mandula (Prunus dulcis) és dió (Juglans regia). Ez a növényállomány a
településképi jelentőség mellett a településrész tájtörténetének, egykori
hasznosításának mementójaként is fontos.

KISVÁROSI HANGULAT
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DUNATELEP

KIALAKULÁSA
KORÁBBAN NYARALÓTELEP
VOLT

A telepet valaha a nagytétényi módosabb sváb polgárok részére parcellázták,
nyaralótelepnek. Abban az időszakban a Dunához való vonulásnak komoly
hagyományai voltak, a hirdetések az embereket különböző Budapest környéki,
ún. fürdővárosokba invitálták a szabadidő eltöltésére, a vízisportok gyakorlására.
A Dunatelepen és Budafokon is volt csónakház.
VÁROSSZERKEZETI JELLEMZŐK

JELLEMZŐ HÁZTÍPUSVÁLTOZATOS

A telep a Kolozsvári utcai nyélen kapcsolódik a Nagytétényi úthoz. A Nagytétényi
utat a Dunával összekötő 2 párhuzamos utca – a Kolozsvári és a Kassai utca
– a telep gerince, közöttük egységesen 600-700 nm-es telkeket alakítottak
ki, változatos beépítéssel. A szabadonálló, előkertes lakóépületek mellett
előfordulnak utcafrontra épített, valamint oldalhatáron álló beépítések is.
JELLEMZŐ UTCAKÉP
A Duna-telep építészeti arculata kevéssé karakteres, ugyanakkor
kiegyensúlyozott, levegős, laza, melyet a telekméretek és a növényzettel való
fedettség határoz meg. Jól megférnek egymás mellett a különböző korszakokból
származó lakóépületek.
A területen fellelhető még néhány nyaralóépület a két világháború közötti
időszakból, de a hosszú telkeken a mélyre nyúló, keskeny, hosszú, többlakásos,
sorház-jellegű új beépítések is megtalálják helyüket. A jelentős téri tartalék
miatt a telep jól viseli a sűrűsödés folyamatát.
ZÖLDFELÜLETEK
A fasorok ma nem összefüggőek és egységesek, de bennük szép egyedek is
találhatóak. A telep mély fekvése miatt az árvizek súlyos problémákat okoztak.
A 2000-es évek elején megépített körgát ezeket a rendkívüli helyzeteket kezeli,
ugyanakkor a telepet elszigeteli, funkcionálisan és látványban egyaránt. Az íves
parti mellvédbe épített kapun és lépcsőn keresztül közelíthető meg a gyönyörű
ártéri erdő. Az ártéri erdő természetközeli állapotába szelíden illeszkedik a
vízisporttelep.

KOLOZSVÁRI UTCA
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NAGYTÉTÉNY EGYÉB KERTVÁROSI
TERÜLETEI
VÁROSSZERKEZETI JELLEMZŐK
Nagytétényi egyéb kertvárosi területei közé tartoznak a Bartók Béla úttól
nyugatra és a Nagytétényi helyi történeti központtól keletre elterülő családi
házas területek, valamint Diósd határában a Balatoni út melletti pár tömb. A
Diósd határában lévő pár tömb szerkezetileg sokkal inkább Diósd városához
tartozik. A másik két kertvárosi területet jellemzően egyenes vonalvezetésű
utcák, tervezett kialakítás jellemzi. Üres telkek inkább a Bartók Béla úttól
nyugatra elterülő részen találhatóak.

A KORÁBBI ZÁRTKERTI
BEÉPÍTÉS FOLYAMATOSAN
ALAKUL ÁT

JELLEMZŐ UTCAKÉP
A területet relatíve széles utcák, kétoldali fásított zöldsávok, áttört kerítések,
rendezett utcakép jellemzi. Az utcakép látványát megbontja az épületek tájolása,
melyeket helyenként az utcával párhuzamosan, helyenként merőlegesen
telepítettek.

JELLEMZŐ HÁZTÍPUSKIS ALAPTERÜLETŰ
MAGASTETŐS ÉPÜLETEK

JELLEGZETES ÉPÜLETTÍPUSOK
A terület arculata egységes képet mutat, az épületek jellemzően F, F+1
szintesek, a tetőforma általában összetett. Az épületállomány jelentős része
a ‘70-es ‘80-as években épült, vakolt homlokzat, cserépfedés, funkcionalista
építészet jellemzi a területet.
ZÖLDFELÜLETEK
Az M0-tól északra elterülő területek kertségből lakóterületté alakult területek,
a kertekben jellemzően gyümölcsfákkal, fátlan, szűk közterületekkel,
kiváló kilátási potenciállal. Ezzel ellentétben az M0-tól délre szűkebbek és
szabályosabbak az utcák, az előkertek dominálnak.

BARTÓK BÉLA ÚT
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Légifotó kertvőárosi beépítésről

Jellemző utcakép

Jellemző utcakép
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ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A KERTVÁROSI TERÜLETEKRE
BEÉPÍTÉSRE VONATKOZÓ JAVASLATOK

□

Új beépítés esetén az épületek telepítését az utcában kialakult
beépítésekhez javasolt igazítani.

□

Új épületek tömegformálásának, az épületek magasságának a környező
beépítéshez kell alkalmazkodni.

□

A házakat lehetőség szerint a közterülethez közelebbi telekrészre kell
helyezni, törekedni kell a telkek belső részeinek szabadon hagyására,
zöldfelületként való kialakítására, hogy a tömbbelsőkben összefüggő
zöld alakulhasson ki.

□

Felső szinti teraszt oldalkert felé nem javasolt kialakítani, a kertek
intimitásának megőrzése érdekében.

Nagy
alapterületű
házak
esetén a tömeg tagolására
kell
törekedni,
hogy
léptékében illeszkedjen a
kialakult környezethez.
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UTCAI HOMLOKZATRA VONATKOZÓ
JAVASLATOK

□

Kerülendő a több apró melléképület elhelyezése, helyette összefogott
melléképület tömeg építése javasolt.

□

Új beépítés esetén az épület karaktere, megjelenése igazodjon a
környező beépítésekhez.

□

Új épület építése esetén javasolt a kerület karakterétől idegen barokkos
jellegű stílusjegyek alkalmazását elkerülni.

□

A mediterrán karakterű stílusjegyek, az alacsony hajlásszögű tető,
erős színűre színezett homlokzat, nem egyszínű cserépfedés szintén
tájidegen, alkalmazása kerülendő.

Homlokzati burkolatváltásokat
síkváltások helyén javasolt
kialakítani.
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□

Homlokzatszínezés esetén a fehér mellett a pasztelles színek, a vörös
– narancs – sárga – barna -zöld színtartomány természetközeli meleg
színeinek kis telítettségű árnyalata javasolt.

□

Homlokzatok színezésénél az erős színek használata kerülendő.

□

Utólagos homlokzatszínezés
homlokzatszínezés kerülendő.

□

A tömör, nyílászáró nélküli utcafronti homlokzatok kerülendőek.

□

Utcai homlokzatok esetében alárendelt helyiségek nyílásait elhelyezni
nem javasolt.

esetén

a

tulajdonrész

szerinti

□

Utólagos nyílászáró elhelyezése esetén a meglévő nyílászárók kiosztásához
és formájához igazodni kell.

□

A homlokzaton ne legyen hangsúlyos elem az utólagosan épített lépcső.

□

Gépészeti berendezéseket az utcáról nem látható helyre javasolt elhelyezni.

TETŐRE VONATKOZÓ JAVASLATOK

□

Összetett tetőformák
javasoltak.

építése,

tetőgerinc

magasság

váltások

nem
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□

Új tető esetén kerülendő a kerület karakterétől idegen mediterrán
tetőforma és anyaghasználat.

□

5-7,5 méter épületszélességnél magastetős épületek esetében a javasolt
tetőhajlásszög a 35-45 fok.

□

A 7,5 méternél szélesebb magastetős épületek esetében a kontyolt
tetőforma javasolt.

□

7,5 méternél szélesebb épületek esetén oromfal nem megengedett.

□

Kerülendő a dongatető.

□

Egyszintű tetőterek kialakítása javasolt.

□

Tetőtérbeépítés esetén a tetőablakot lehetőleg a tető síkjába helyezzük el.

□

Amennyiben tetősíkból kiálló tetőtéri ablakot helyezünk el, méretét és
mennyiségét tekintve törekedjünk az arányosságra.

□

Tetőfelépítmény max. a tetőhossz 1/3-án helyezhető el.

AJÁNLÁSOK BUDAFOK-ÓHEGY, ÚJHEGY ÉS RÓZSAVÖLGY TERÜLETÉRE

□

Új beépítés esetén a terepvonalhoz kell illeszkedni, nem javasolt sem a
bevágás, sem a feltöltés.

□

Utcai támfalak esetén kerülendő a tagolatlan, burkolatlan betonfelületek
és műanyag garázskapuk használata.

□

Kapuépítmény megengedhető, melynek tetőhajlásszöge max. 10 fok
lehet.

A melléképületek és a kapu
épített
elemei
legyenek
összhangban a fő épület
építészeti
megjelenésével,
kapuépítmény megengedhető.

91

AJÁNLÁSOK FELSŐVÁROSRA

□

Javasolt az utcavonalra épített utcai szárny azokban az utcákban, ahol
az utcavonalra építés hagyománya az utca szakasz legalább 30 %-ban
fennmaradt. Megengedett tetőforma a nyeregtető (35-45 fok), utcával
párhuzamos gerinccel, az utca felőli tetősíkon felépítmény nem helyezhető
el, legfeljebb tetősík ablak. Tetőtér vagy emeletráépítés lefedheti a
telekhatár melletti kaput.

□

Amennyiben az új épület a meglévő utcára merőleges gerincű utcavonalra
épített beépítés környezetében készül, ott a beépítés szintén kerüljön
az utcavonalra, oromfalas nyeregtetővel (35-45 fok) és csak az egyik
tetősíkon legyen tetőfelépítmény.

□

Ahol az előkertes, oldal vagy szabadon álló beépítés a domináns, ott
az egyszerű tömegekből szerkesztett, nyeregtetős (35-45 fok) lefedés
javasolt. Kerülendő a kontyolt tetőfedés.

AJÁNLÁSOK BUDATÉTÉNY KERTVÁROSI TERÜLETÉRE

□

Egykori villaépületek szomszédos beépítései legyenek tekintettel a
megőrzendő értékekre, léptékükben, anyaghasználatukban legyenek
visszafogottak.

□

Több telek egy ütemben történő beépítése esetén a tömegformálás,
anyaghasználat, tetőidom legyen egységes, de építészeti játékossággal
a monotónia kerülendő.

Budatétény-alsó
területén
javasolt az áttört kerítések
alkalmazása, kapuépítmény
nem megengedett.
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DUNATELEP TERÜLETÉN

□

A Kassai és a Kolozsvári utcák fasorai pótlásra érdemesek. A
közterületen történő parkolóhelyek biztosításánál az utcai fasorok
egyedeinek ritmusa követendő.

□

A telep szellősségét az előkertek növényesítésével lehet megőrizni.

□

Az utcakép szempontjából az előkertekbe honos, szoliter fák ültetése
javasolt, egységesebbé teszik a látványt a váltakozóan magastetős és
lapostetős beépítésű területen.

HORGÁSZTELEP TERÜLETE

Javasolható a fa kortárs
használata mind szerkezeti,
mind homlokzati anyagként.

Az épületek kicsi mérete
miatt
az
egyszerű
tömegformálás az ajánlott,
akár
magastetős,
akár
lapostetős
megoldásokról
van szó. Fedett-nyitott terek
létrehozásával lehet növelni
a használati értéket.

Az egyszerűbb több elve
követendő.
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4.4. GAZDASÁGI TERÜLETEK

4.4.1. TÖRTÉNETI JELENTŐSÉGŰ GAZDASÁGI TERÜLETEK

TÖRLEY PEZSGŐGYÁR
A TELEPÜLÉSSZERKEZET KIALAKULÁSA
A terület átformálása 1890-ben kezdődött, amikor az egykori Savoyai kastélyt
és a hozzá tartozó uradalmi épületek egy részét lebontották, és helyükön
felépült a pezsgőgyár, és hozzá a gyár mögött, a hegy lábánál két monumentális
rezidencia: a Sacelláry családé (1895-1899), illetve Törleyé (1890-1904).
A kastély területén egy hatalmas, háromhajós, alápincézett csarnok épült, ezen
túl - a mai Anna utca hegy felőli oldalán kisebb épülettömegekből álló együttes
jött létre. A gyár épületei egységes építészeti arculatot tükröztek.

GAZDASÁGI TERÜLETEK
ELHELYEZKEDÉSE A
KERÜLETBEN
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SACELLÁRY-KASTÉLY
MA RENDEZVÉNYHELYSZÍN

A kastélyt a 19. század végén építtette Sacelláry György, leánya, Irén részére,
aki Törley József felesége lett. Sacelláry Irén kedvence a vadgesztenyefa
volt, ebből ered az épület külső díszítésének vadgesztenye-motívuma. Róth
Miksa készítette az aula ólomüveg-ablakait, máig épen megmaradtak a belső
faburkolatok és gipszstukkók. Az épületet húszezer négyzetméteres őspark
veszi körül vadgesztenyefákkal.
Sacelláry Irén 1923. januári halála után az épületegyüttest két fiútestvére
örökölte, akik 1926-ban eladták a Postának, amely tüdőszanatóriumot rendezett
be a kastélyban. Az államosítás után az épület a Tétényi úti kórházé lett,
továbbra is szanatóriumként. 1987-ben a Magyar Hitelbank Rt. megvásárolta,
majd felújíttatta. A felújítás Harrer Cézár belsőépítész tervei szerint zajlott.
2002-től magánkézben van. Az épület és a kert alkalmanként rendezvények
helyszíne.

SACELLÁRY KASTÉLY

KASTÉLYKERT
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TÖRLEY-KASTÉLY
A szabálytalan alaprajzú, soktornyú középkori lovagvárat idéző épület 1901
és 1904 között épült Ray Rezső Lajos tervei szerint. Belseje szinte semmit
sem őrzött meg eredeti állapotából, a háborút követően a szovjet, 19531954-ben a magyar hadsereg használta laktanyaként. A Törley kastélyban
1957 szeptemberében kezdte meg működését az Országos Onkológiai Intézet,
melyből kifejlődött a Központi Sugárbiológiai Kutatóintézet. A területre belépni
csak engedéllyel lehet.

IPARTERÜLET A KASTÉLY HELYÉN

MA KUTATÓINTÉZET

TÖRLEY- KASTÉLY

Az egykori kastély területén felépített monumentális csarnok – bár tervezett
funkciójától eltérően hasznosítják – kissé elhanyagoltan, de eredeti állapotában
áll. Az épületegyüttes léte, fennmaradása ellentmondásos, de éppen emiatt
Budafok vegyes, színes városi arculatának egyik alappillére. Egyedülálló, ahogy
a várossá válás küszöbén álló Budafok településközpontjának egyik történetileg
is jelentős, kiterjedt területét egy ipari vállalkozó veszi birtokba, az ott álló
kastélyt lebontja, hogy oda a településközponttól teljesen idegen funkciójú
ipartelepet építtessen. Jelenleg ezt a disszonanciát a megfelelő funkció hiánya
is erősíti, így sem az épületek minősége és állapota, sem rendeltetésük nem
indokolja a jelenlegi állapot fenntartását.

TÖRLEY GYŰJTEMÉNY ÉS
LÁTOGATÓKÖZPONT
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TÖRLEY PEZSGŐGYÁR TÖRTÉNETI IPARTELEPE
Az Anna utca hegy felőli oldalán a Törley pezsgőgyár történeti ipartelepének
példaszerűen felújított és működtetett épületegyüttese található.
ZÖLDFELÜLETEK
Az igen jelentős faállománnyal és zöldfelületi intenzitással rendelkező Sacellárykastélypark és az egykori Törley-kastélypark kiemelkedő értékű, városképi
jelentőségű zöldfelületi elem.

AJÁNLÁSOK

□

Történeti múltja miatt a terület hagyományt őrző építészeti arculata
megőrzésre javasolt.

□

A területeken található értékes növényállomány és a hozzájuk
kapcsolódó zöldfelületi funkciók megtartása, állapotuk biztosítása,
a rendszeres fenntartási munkák elvégzése, a városrész életébe
történő bevonása a legfontosabb feladat.

□

Központi, városképben domináns elhelyezkedése miatt a közösségi
funkciók elhelyezésére alkalmas terület különleges kezelést igényel.

□

A területen elhelyezett feliratok, tájékoztató eszközök legyenek
visszafogottak, a történeti beépítéshez illeszkedjenek, megjelenésük
monokróm színben ajánlott.

□

Javasolt szőlő és más futónövények alkalmazása lugasok, kőfalak
tetején.
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BORHEGY

KIALAKULÁSA
A Budafok történelmi negyedétől délre elterülő terület szőlészeti és borászati
múltja ismert, melynek lenyomata a terület építészetében is felismerhető. A
valamikori „Alsó dunasor” mentén álló ipari épületek kezdetben a hegy felőli
oldalon álltak, a ’30-as évekre a Borkő utcáig nyúlt a beépítés. Az 1883-as
térképen látható épületállomány nagy része kicserélődött, az akkor vélhetően
ipari, kereskedelmi és szolgáltató tevékenység mára borászatoknak, logisztikai
bázisoknak adta át a helyét. Az országút hegy felőli oldala zártsorúan épült
be. Az utcavonalon álló, zárt, U-alakú vagy keretesen kialakuló beépítés a
forgalmas útra települt rá: dominál a gazdasági tevékenység, kereskedők,
kézművesek, ipari tevékenységet folytatók építkeznek itt. Jelképértékű, hogy
a borkereskedelem és az első sörgyár is ennek a házsornak a végére települt.
A borászati központi szerep alapja a pincehálózat, mely közel 17 km hosszú és
a gazdaságban meghatározó szerepet tölt be.

A MEREDEK HEGYOLDALON
HATALMAS PINCERENDSZER
TALÁLHATÓ

Borhegy karakterterülete
Pincerendszer
Épületek
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VÁROSSZERKEZETI JELLEMZŐK
A Borhegy rendkívüli morfológiai adottságokkal* és különleges panorámával
rendelkezik. A területen a Felsőváros laza kertvárosias területei keverednek a
szigorúbb szerkezetű munkahelyi területekkel.
NAGYTÉTÉNYI ÚT MENTÉN
FÉLIG ZÁRTSORÚ TÖRTÉNETI ÉRTÉKŰ BEÉPÍTÉS

*

morfológiai

adottság:

kialakult domborzat

A Nagytétényi út menti terület helyzete speciális: végig történeti értékű, de
sajátosan átalakult épületállomány szegélyezi. A kezdetben zártsorúan tömör
beépítés dél felé hézagossá válik. A meredek hegyoldalban a nagy pincék
bejáratai homlokzattá épültek ki, ezek a terület esszenciális jellemzői. Az
épületszárnyak az utcával párhuzamosan, vagy a telek hátsó határán, a hegynek
támaszkodva épültek. Az utca közepe táján található klasszicista épület, mely
a legöregebb a környéken, és eredetileg is hátrahúzva épült. Példa nélküli a
városszerkezeti helyzet, ahol a belváros közvetlen közelében is jó minőségű
borászati, és ipari építészet található.
A telkek kialakulását a terület geomorfológiája határozta meg. A telkek ugyan
nagyok, de területüket támfalak tagolják. Az eltérő szintek között helyenként
lépcsők biztosítják a kapcsolatot. A terep e tagolódása miatt a beépítés –
melynek nagy részét gazdasági használat képezi - intenzívebb, tömörebb
hatást kelt.

JELLEMZŐ HÁZTÍPUSDOMBOLDALON
SZABADONÁLLÓ ELŐKERTES
CSALÁDIHÁZ

A dombra családi házas, lakófunkciójú terület húzódik fel. A kis lakótelkekkel
összemosódnak a Nagytétényi út menti gazdasági területek telektömbjei,
néhol 1-2 hektáros telekterülettel. Magasabb beépítési sűrűség a Tóth József
utca mentén alakult ki, a kisebb telkek és a zártsorú beépítési hagyományból
adódóan.
A két eltérő terület-felhasználású sáv között, nagyjából a terepszakadás
mentén, hasznosítatlan, gyomos, beépítetlen telkek találhatók.
JELLEMZŐ UTCAKÉP
A Nagytétényi út forgalma szinte függönyt húz a városrész legfontosabb, dunai
feltárulása elé. A vasút és a 6-os út mögött a Duna látványa és a túlpart látképe
tágítja a teret. Az út Borhegy felőli oldalán a terepviszonyoknak köszönhetően
az épülethomlokzatok és a támfalak szinte egybeolvadnak.
A dombra felkúszó területet természetes vonalvezetésű, keskeny utcácskák
jellemzik. Járda nem mindenhol van, ahol van, ott is keskeny. Az utcaképet
erősen befolyásolják a pincelejáratok tömör, rakott kőkerítései, támfalai.
Legjellemzőbb példái a Sörház utcában találhatóak.

MÉSZKŐ KERÍTÉS
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JELLEGZETES ÉPÜLETTÍPUS
A Borhegy alján, a Nagytétényi út mentén az egykori kereskedőházaknak
jellemzően az utcafrontján volt található a lakóház, mögötte a hegyoldalba
mélyített gazdasági udvar és a raktárépületek, az udvar végében pedig
a pincerendszerekhez tartozó, a függőleges sziklafalba vájt pincegádor*
helyezkedett el.

* pincegádor: pince védett
lejárata, pincetorok

A lakóterületen a családiházas és telepszerűen beépített lakóterület földszintes és
földszint plusz egy-két szintes, többnyire magastetős épületeivel, a kisvárosias
és a kertvárosias jelleg keveredik. Az egykori szőlősgazdák jellemzően lakóház
mögött elhelyezkedő egy-két tengelyű pincéi kisebb léptékű önálló egységeket
képeznek, ezzel szemben a Borhegyen az ipari és kereskedelmi tevékenység
hátteréül szolgáló, gyakran több száz méter, esetenként kilométer hosszúságú
kiterjedt, összetett, labirintusjellegű pincerendszerei találhatók, nagyméretű
süllyesztett pincelejáratokkal, a felszínen szellőzőkkel.

Szőlő és más futónövények
alkalmazása (lugasok, kőfalak
tetején,
stb.)
erősítik
a
borászati
hagyományokhoz
való kötődést.

ZÁBORSZKY PINCE

ZÖLDFELÜLETEK
A változatos domborzat és az alápincézettség miatt a településrész szabálytalan
utcahálózatú, igen heterogén karakterű településrész. Az utcák jelentős része
zsákutca, a zöldsáv a terület nagy részén teljesen hiányzik vagy igen hiányos.
A zöldfelületi elemek telkenként, beépítési módonként és funkciónként változó
jellegűek, de sok koros faegyed is található itt.
KIEMELKEDŐ ÉRTÉKEK
Az elmúlt években alakult új pincészetek közül meghatározó a Nagytétényi
út 24. szám alatti jelenlegi Záborszky pincészet épülete. A klasszicista kúriát
1830 körül építette a Schmidbauer család. Az épületet napjainkban magas
színvonalon újították fel, és Budafok borturizmusának központjává tették.
Budafok különlegessége a város történeti múltját jelentő gazdasági terület és
a belváros közvetlen kapcsolata. A terület fejlesztésének távlati célja a térség
borászati hagyományaira alapozva egy borút létrehozása. A terület építészeti
arculatát a fejlesztésnek alárendelve szükséges alakítani, azzal a céllal, hogy a
fejlesztés nemcsak a borútra, hanem a teljes Borhegyre kiterjedjen.
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□

Trapézlemez alkalmazása homlokzatburkolatként, tetőhéjalásként
és kerítés elemként nem javasolt.

□

Az újonnan épülő, gazdasági célú épületek megjelenésükben,
anyaghasználatukban és formálásukban kövessék a területre
jellemző hajdan nívós gazdasági épületeket. A könnyűszerkezetek,
előregyártott elemek használata kerülendő.

A területre jellemző a rakott
kőtámfal és kőkerítés, ami új
építés esetén is alkalmazandó.

Az ipari építészet sajátos,
nyersen
funkcionalista
arculata megőrzendő színt ad
az utcaképnek.
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4.4.2. ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI TERÜLETEK

DUNA MENTI GAZDASÁGI
TERÜLETEK
Budafok történeti és városképi jelentőségű ipari területe a Gyár utca közvetlen
környezete a vasútvonal és az iparvágányok között. A part menti sétány
látványában, tartalmában izgalmas, kikapcsolódáshoz, sétáláshoz azonban
még rendezetlen. A Duna felől szegélyező zöldterületek megújításra szorulnak,
a gyárak udvarainak végét részben romos épületek határolják. Az általában
konszolidált közterületek után ez az oldal belátást kínál az iparterület néhol
zavaros mélyébe.
A Fonó, Ártér és Háros utcák kereszteződése fontos arculati csuklópont,
ahol a különböző karakterű gyáregységek érintkeznek. A víztorony, a rejtett
templomrom, a használaton kívüli, vízparti szivattyúház, jó léptékváltással és
izgalmas látványelemekkel gazdagított utat jelöl a Horgásztelep felé.
Az elszigetelt iparterület az egykor alkalmazott technológiák és belső úthálózat
mentén három részre tagolódik. A telep beépítésekor az utcakép alakítása
érthetően nem volt szempont, ebből következik a megejtő látványbeli
töredezettség.

ELSZIGETELT IPARTERÜLET

1. A kagyló formájú „Gyármező” sűrű, századelős építészeti szövetének egyik
részén működő üzemek, másik részén bérlemények, raktárok találhatóak.
A területet feltáró iparvágány a vasúti fővonalról széles ívben kanyarodik
dél felé, hogy az egykori gyárak hátsóudvarait elérje. Az egységes ipari
építészeti esztétikum maradéktalanul jelenik meg a funkcionalitás jegyében
fogant épületeken, melyek nyers tömegei változatos együttessé állnak
össze. A kompozícióban még ligetek, fasorok is helyet kaphattak.
2. A II. világháború utáni építészetet tisztán funkcionális, telepszerű ipartelep
képviseli a belső öbölág partján.

GYÁRMEZŐ
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GYÁRMEZŐ

A „GYÁRMEZŐ”
Budafokon élénk Duna-parti élet zajlott, nem csak vízimolnárok és a működő
hajóforgalmi kikötők, hanem a kitelepülő vendéglők, kocsmák - köztük a
Macskacsárda, feljebb a Kutyavilla - révén is. A hagyományt ma a Vasmacska
és a Kompház folytatja a Vágóhíd utca kifutásában. Szerviz úttól a Duna felé,
nagy vízfelhasználású iparágak, átellenben Vízmű telep, munkásházak, friss
építésű magán irodaházak sorakoznak.
A nagy vízigényű, hajóforgalom által is kiszolgált termelőüzemek a XX. század
első harmadában telepednek le itt. A tulajdonosok, az általában külföldi
üzemvezetők részére impozánsabb rezidenciákat építettek, a munkások
részére egyszerűbb lakó-és szociális épületek készültek, szoros egységben az
üzemekkel. A beépítés sűrűsége és az őszinte, funkcionális anyaghasználat
mögött racionális meggondolások húzódtak, ma ez már az ipari romantika
része. A monumentális szerkezeteket rafináltan tervezett, vagy spontán módon
festői együttest képező épületek váltják, változatosságot és gazdag térélményt
nyújtva.
A TERÜLET TAGOLT, MOZAIKOS KÉPET MUTAT

A terület ma meglepő módon tagolt, mozaikos. Az ipari épületeket zsebkendőnyi
konyhakertek, a használaton kívüli vágányokat korszerű, szabadba állított
gépészeti berendezések váltják. Egyaránt jellemző a pusztulás, vegetálás és a
fejlődés.
A volt Gschwindt-gyár (1909) területén működő élesztőgyár nyitja a sort Vágóhíd
utca felől. A fegyelmezett, korszerű technológia és az örökölt épületállomány,
a struktúra tisztelete érezhető az egész telepen még akkor is ha a Duna felé
egy-két romos épület is megtalálható.
A szomszédos Zománcedénygyár (1905), a közelmúltban Lampart-ként bezárt
telepe nem laza mátrixos elrendezésű, a középtengelyben álló gyártócsarnok
és a hosszoldali telekhatárok mentén álló kiszolgáló-épületsor között kialakuló
kétutcás elrendezésben. A fokozatos átépítések, bővítések ebben az eleve
szűkös helyzetben igazi belvárosi atmoszférát teremtettek. Olyan akár egy
filmdíszlet, de közben minden nyers és valóságos.
Lazább pavilonos telepítésben, kisebb, változatos tömegű és irányultságú
épületek alkotják a volt festékgyárat. A vízmű építészeti szemléletével
rokonítható, nyerstégla-lizénás, vakolt, betétes homlokzatokat találunk,
nagyobb tetőhajlással, a korabeli vasúti építészetre utaló nyílásrenddel. A hátsó
telekrészen jó arányú, modern nyomdaüzem épült, fehérre vakolt falakkal,
fém-üveg nyílászárókkal.
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Egyszerű tömegformálás, visszafogott, racionális építészet uralkodik a volt
szövőgyár területén.
A korábban azbesztpala-, majd kartonlemez-, később papírgyár területén több
üzem, telephely, iroda települt le, jól szervezetten. A bérlők hajdani üzemi
épületeket, raktárakat, egy 40-es évekbeli impozáns, művelődési létesítményt
használnak kisebb-nagyobb átalakításokkal. Az üzemeltető gondosan, ésszerűen
kezeli az épületeket, és a szomszédokhoz képest nagyobb növényállományt.
Az utca felé adminisztrációs és szociális épületek fordulnak, melyekhez hátul
hatalmas gyártócsarnokok kapcsolódnak L-alakban. Közülük a legnagyobb
1995-ben leégett, jelenleg fedetlen, használaton kívül van. Több korszak
találkozik itt, értékes formavilággal, lenyűgöző belsőkkel, békés együttélésben.
KÖZTERÜLET, UTCAKÉP
A Gyármező fél évszázada még gépek dübörgésétől volt hangos, napjainkban
csak pislákol itt az élet. Területét a Duna felől valaha sűrűn használt iparvágányok
és egy alakuló parti sétány kerüli meg. A város irányából a Gyár utcán zajlik a
forgalom. A közterületek arculata eltérően, szabályozatlanul alakul. A régi és
új üzemek, a korabeli munkásházak, mai telephelyek, irodák, bérlemények,
munkásszálló, az elmaradhatatlan gépjárműszervizek kissé rendezetlenül,
változatos minőséggel, reprezentálják egy eltűnő félben levő, klasszikus
iparterület átalakulását.

A RÉGI ÉS ÚJ ÜZEMEK VÁLTOZATOS KÉPET MUTATNAK

GYÁRMEZŐ

A FURNÉR MŰVEK
Több periódusban alakult ki a szintén vízkapcsolatot igénylő gyárterület,
párhuzamosan a 6-os út szervizútjával. Feltehetően a II. világháború előtti
időből származó épületcsoport rendeződik a Háros út mellé. Szárítótömbök,
áztató-, gőzölőüzem együttese alkotja a telep északkeleti részét, a ‘70es évekbeli fejlesztés rendkívül levegős beépítést eredményezett. A telep
régészeti kuriózuma a középkori Csőt község 13. századi templomának
maradványa. A szervizút mentén iroda, dolgozói étkező és vasbetondongával
fedett háromosztatú csarnok sorakozik, a vízhez közeli sávban a kazánház és
személyzeti épület együttese áll elhanyagolt állapotban.
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NAGYTÉTÉNYI ÚT MENTI
GAZDASÁGI TERÜLETEK
KIALAKULÁSA
A területen is a századfordulón bekövetkező ipari fejlődésnek köszönhetően
települtek üzemek, gyárak, melyek jelentős része a II. világháborút követően
is fennmaradt. A budafoki gyufagyárat 1896-ban helyezték üzembe. 1915ben elindult a gyár terjeszkedése, ekkor vásárolták meg a Nagytétényi út és a
Háros utca sarkán lévő lakóházsort és a vendéglőt, melynek helyén 1971-ben
a Gyufaipari Vállalat irodaháza épült.
Budafok és Budatétény határában pedig a nagy múltra visszatekintő Törley
Pezsgőpincészet jelenlegi központja és gyártóegységei találhatóak.
VÁROSSZERKEZETI JELLEMZŐK
A Nagytétényi út menti gazdasági területek kialakulásukkor még a települések
külső részein, izoláltan helyezkedtek el, mára már a városszövet szerves részét
képezik, így szervesen csatlakoznak a kertvárosi területekhez. A nagyobb
telken, szabadon álló épületek léptéke jóval meghaladja a kertvárosi területek
családi házainak léptékét, ezért a kapcsolódási pontoknál található heterogén
zöldfelületeknek az átmenet megteremtésben kulcsszerepük van.
JELLEMZŐ UTCAKÉP
Az épületek a Nagytétényi úttól hátrahúzva, az úttal párhuzamosan és arra
merőlegesen, váltakozva helyezkednek el, a Nagytétényi út menti fasor
jótékonyan lazítja a pontszerűen elhelyezkedő, magasabb épületek látványát.
Helyenként, az óriási kapubehajtóknál, feltűnik a burkolt felületek nagy aránya.
JELLEGZETES ÉPÜLETTÍPUS
NAGY LÉPTÉKŰ, DE VÁLTOZATOS ÉPÍTÉSZETI
MEGJELENÉS A JELLEMZŐ

Jellemzőek a lapos-, illetve nagyon alacsony hajlásszögű tetők, több helyen
megjelenik a téglaburkolat. Az épületek jellemzően felújításra érett, földszintes
csarnokok, a Nagytétényi úti szakaszon található F+5 szintes épületek
kivételével.

LÉGIFOTÓ A GAZDASÁGI
TERÜLETRŐL
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NAGYTÉTÉNYI KÜLSŐ GAZDASÁGI
TERÜLETEK
KIALAKULÁSA
A területen 1905-ben kezdte meg működését a sertéshizlalda, majd 1920ban a Bányagyutacsgyár. A 6-os út kiépítése, az M0 fejlesztése, illetve a
szuburbanizációs folyamatok új fejlődési lendületet adtak a területnek, mely
a volt sertéshizlalda piaci pozícióját átértékelte, a korábbi környezetszennyező
tevékenységet felváltotta a logisztika, miközben a terület építészeti értékeit
sikerült megőrizni. Az M6 autópályától északra fekvő terület nem volt abban a
helyzetben, hogy egy befektető és egy koncepció által átalakulhasson.
VÁROSSZERKEZETI JELLEMZŐK
A terület a Főváros kaputérsége, amely a közlekedési kapcsolatainak köszönhetően
rendkívül alkalmas a gazdasági, ipari, logisztikai tevékenységek ellátására.
A közlekedési területek jelentősen meghatározzák a terület szerkezetét. A
logisztikai központ területe több telekre osztott, melyet magánutak választanak
el egymástól. Magas beépítési intenzitású, zöldfelületekkel, fásításokkal tagolt,
megújult és megőrzött ipartörténeti jelentőségű épületekkel rendelkező
gazdasági terület. Az M6 autópályától északra fekvő terület szabdaltabb képet
mutat. A volt mezőgazdasági területek egyre nagyobb számban alakulnak
át gazdasági területté, azonban a korábbi „nadrágszíj” telkek korlátozzák a
lehetőségeket, különösen a Bányalég utcától délre.

A kerület déli, Érddel érintkező,
az autópályák és a Duna
szomszédságában
fekvő
területe kiemelkedő logisztikai
és
gazdaságfejlesztési
potenciállal rendelkezik.

JELLEGZETES ÉPÜLETTÍPUS
Az ipari park területén tíz épületben összesen 132 000 négyzetméteren
folytatnak logisztikai, raktározási tevékenységet. A szabadonálló beépítésű,
parkosított terület épületei homogén karakterrel rendelkeznek, a mai kor
modern ipari épületeinek semleges építészeti arculatával. A csarnoképületek
között izgalmas színfoltként jelennek meg a korabeli sertéshizlalda védett
épületei: a sertéstőzsde, a víztorony és a takarmánytároló.
Az M6 autópályától északra fekvő terület az építményállomány tekintetében
sokkal vegyesebb képet mutat. Az új vagy felújított építmények száma még
kevés, szabadonálló beépítésű, lapostetős csarnokok jellemzik a területet,
építészeti színvonaluk messze elmarad a Harbor park mögött.

HARBOR PARK
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□

Javasolt az építészetileg múltat idéző gyárépületek megtartása,
részbeni átépítése, ugyanakkor új épület építése esetén a kortárs
építészeti minőség megkövetelése.

□

A Duna menti gazdasági területek esetében közvetlen a Duna felőli
homlokzatokat célszerű tagolni, a nagy, összefüggő, monoton
homlokzatok elkerülése érdekében.

□

Lapostető, nyeregtető és félnyeregtető (akár aszimmetrikus) is
megengedhető, extenzív zöldtetők létesítése kifejezetten ajánlott.

□

A Duna menti és a Nagytétényi út menti gazdasági területek
esetében a természetes anyagok, tégla, faburkolat, esetleg színben
harmonizáló fémburkolatok alkalmazása ajánlott, de kerülendő a
rikító színek használata.

□

Ezzel ellentétben a Nagytétényi külső gazdasági területek esetében
kizárólag a színes fém homlokzati burkolatok alkalmazása javasolt
kortárs építészeti stílusban. A teltebb színek használata megengedett,
azonban a területen a cserépfedés kerülendő.

□

A belső burkolt felületek helyett törekedni kell a zöldfelületek
arányának növelésére, minőségének javítására.

□

Új épület építése esetén az egész telekre vonatkozó hosszútávú
koncepció kidolgozása javasolt.
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4.5. ÁTALAKULÓ TERÜLETEK

4.5.1. DUNA-MENTI ÁTALAKULÓ TERÜLETEK
Budafok-Tétény egyik legnagyobb hatású adottsága a vízparti fekvése. Bár
a város „főhomlokzata” a Dunára néz, e homlokzat előterébe egyre több és
nagyobb kapacitású közlekedési útvonal nyomul be, a vízparti - egyszerű,
ám a várost a víztől elvágó - nyomvonalat követve. A 6-os út városon belüli
átmenő forgalmát megszüntető parti út mellett a Budapest-Pécs-vasútvonal
kétvágányú szakasza ékelődik a város és a Duna közé. A helyzeten javíthat a
Dunára merőleges kapcsolatok számának növelése, így a part menti területek
a belső városrészből is elérhetővé válnak.
A város, a környezet, a Duna és az ipartelepek viszonya a városiasodás eltelt
120 évében gyökeresen megváltozott. Ami valaha a gazdasági fejlődés alapja
volt, az most vegetál, a korábban közlekedési csatornaként és víznyerőhelyként
számontartott folyó a természeti környezet megváltozott értékelésének
letéteményese. A régi ipari épületállomány jelentős része menthetetlen,
ugyanakkor nagy számban állnak még építészetileg különleges, új funkciót
kereső épületek, melyek a városrész új kulturális identitásának alapjai is
lehetnek. Az egykori gazdasági-ipari táj összetett, gazdasági és kulturális
vonatkozásokkal gazdagított, többfunkciós környezetté válik, ebben az
ipartörténet jelentős fejezetet képez.
Budapest barnamezős területei közül a legértékesebbek azok, amelyek a Duna
partjain találhatók, a Hajógyári-szigettől a Hárosi-öbölig. Ezek azok a helyek,
ahol a városi ember törekvése, hogy a vízhez, a partokhoz jusson, tervezetten,
kompromisszumok nélkül, újjáalakuló környezetben, szabadidős, szolgáltató,
kulturális és lakófunkciótól körülvéve, zöld környezetben valósulhat meg.
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A FŐHOMLOKZAT A DUNÁRA
NÉZ

JELLEMZŐEN JELENLEG
BEÉPÍTETLEN TERÜLETEK

NÖVÉNY UTCA MELLETTI
ÁTALAKULÓ TERÜLET
A Kertészeti Kutató Intézet zöldbe ágyazott irodái, étterme, nyári tábora,
munkásszállása a rendszerváltásig álltak a területen, amely ma új funkciót
keres.
Megépült a kerékpárút a Növény utcai tengellyel elérve a partot, innen
már újból a Dunával párhuzamos vonalvezetésű. A 6-os út új Növény utcai
csomópontjában a Nagytétényi út felől (a túlsó oldalról) érkező kerékpárosokat
is a zajvédő domb mögé irányítják. A gyalogosátvezetés ugyanezen a vonalon
a 6-os út alatt történik.

AJÁNLÁSOK

□

Az új Növény utcai csomópont önálló kihajtó ágából elérhetően
alakíthatók ki fásított parkolók, innen gyalogosan vagy kerékpárral
használható a közpark. A Duna-partra nem szabad a gépjárműforgalmat engedni.

□

A kialakult helyen, a védett mogyorófasor mellett elegáns
gyalogostengely jöhet létre a Duna irányába, ez az út egyben a
közpark határoló útja is lehet. A Növény utca jellegzetes, kétoldalt
fasoros arculatát meg kell őrizni.

□

A Növény utcához kapcsolódva a fasor mögött a sétálókat,
kerékpárosokat kiszolgáló vendéglátó- szolgáltató funkciókat lehet
telepíteni. Fontos ezeknek az épületeknek a Növény utcai telekhatártól
történő legalább 30 méteres hátrahúzása. Kialakításuk egységes, a
pavilonépítést, a bódésodást meg kell akadályozni. A 30 m széles
igényes zöldfelületen helyet kaphatnak a kiülőteraszok, pihenőhelyek,
kerthelyiségek, esőbeállók, stb.

□

A Növény utca parti csatlakozási pontjában hangsúlyosabb építészeti
elem (pl.euro-velo információs pontja, zarándok út állomása,
pihenőhely minimális vendéglátással, magas színvonalú nyilvános
mosdó-wc-fürdő lehetőséggel) megjelenése szükséges, kortárs
építészeti megfogalmazással, a parti üdülősor első/utolsó pozíciójába
helyezve, tömegében az üdülőépületekhez illeszkedve.

□

A parti sétánynak önálló karaktert kell adni. A kerékpárúttal
szakaszonként fonódó gyalogosúton a közvilágítás, a pihenőhelyek, az
utcabútorok stb. kialakítását egységesen kell megtervezni.

□

A közpark belsőbb részeiben összefüggő, rekreációs, pihenést,
sportolást szolgáló zóna kialakítására van lehetőség. A funkciók
megfelelő helyét az értékesebb növényzet megtartásával kell
megtalálni. A park kialakításánál törekedni kell a természetközeli
hatás megőrzésére.

□

Szabadtéri sportpályákat, játszótereket célszerű elhelyezni, a kerület
közhasználatú zöldfelületeinek javítása érdekében.
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VOLT HUNYADI LAKTANYA

A Hárosi-sziget parti „nyelében” elhelyezkedő iparterület különlegessége a
természetközeli környezet és jellemzően reprezentatív építészeti megjelenés.
Kultúr-, ipartörténeti jelentőségű, kiemelten védett természeti terület. 1911-ig
sziget volt (korábban Csőti, majd Fácános sziget), mely a Hunyadi (korábban
Mészáros) szigettel együtt, a folyamszabályozás során kapcsolódott Budafokhoz.
Az Atlanticához tartozó Lanária-posztógyár, az ártér, az iparvágányok és a Duna
közötti feltöltött területen, a vállalat hajógyári részlege pedig a félszigeten
települt meg 1920-ban. 1928-tól a teljes terület a honvédség tulajdonába
került.
A Fonó utcához közel eső, 1-3 szintes, belsőudvaros, nyerstégla-homlokzatú
épületegyüttest – volt posztógyárat – jelenleg különböző vállalkozások bérlik.
A jó arányú, az eltérő építési periódusok ellenére egységes megjelenésű
épületegyüttes láthatóan nehezen él együtt a jelenlegi, túlzóan amortizáló
használattal: a vágányok felőli házakhoz helyenként düledező bódésor tapad,
a kerékpárút mellett könnyűszerkezetes garázssor éktelenkedik. Az együttes
homogén anyaghasználata izgalmas stílusbeli eltéréseket, vitatható értékű
részleteket tart egyben, várva az alapos kutatást, a figyelmesebb használót.

RÉSZBEN BEÉPÍTETT
TERÜLET

JELLEMZŐ A NYERS TÉGLA
HOMLOKZAT

LAKTANYA RÉGI ÉPÜLETE

A közvetlen a part mellett álló, de a víztől elforduló, két hosszú ház stílusjegyei
alapján a két világháború között épülhetett. Feszes vonalvezetésű, vakolt
homlokzataival elütnek társaik nehézkességétől és a papírgyári „kiskultúrral”
mutatnak rokon vonásokat. Használaton kívül, üresen állnak az egykori
hajógyárhoz tartozó létesítmények. Az idilli természeti környezet nagyvonalú
nyugalommal fogadja a területre épített „betolakodót”, a vonuló víztömeg,
az ősfák, hatalmas, masszív épületszerkezetek tiszteletet ébresztenek a
látogatóban.
A bejárati épület vadászlakra emlékeztető, eklektikus modorú kőépület,
boltozatos nyílásaiban faragott fejezetű törpeoszlopokkal. A csarnokkal
párhuzamosan hosszú, keskeny üzemi szárnyak létesültek, az 1970-es években
a nyugati oromfal előtt újabb irodák és egy nagyfesztávú csarnok épült. A
fél évszázadnyi időeltérésből fakadó stílusváltás a házközök, teresedések jó
arányával párosul. Az időtálló szerkezeti rendszerrel épített, lőszerraktározásra
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használt csarnok a nagy Duna mentén áll. A terület páratlan természeti
rezervátum is, értő gondoskodás esetén a tanösvényre szervezett oktatás,
bemutatás, erdőgondozás, régészeti feltárás bázisa lehet, ezt építés helyett
óvatos, értékvizsgálat-alapú bontásokkal lehet támogatni.
AJÁNLÁSOK

□
□
□
□
□

Javasolt a természetes anyagok használatára törekedni.
A területre jellemző nyerstégla homlokzat új beépítések esetén is
alkalmazható.
Tetőtípus tekintetében sokféle forma és anyaghasználat elképzelhető,
de új beépítés esetén a kortárs építészeti megfogalmazás támogatandó.
Az értékes régi épületeket célszerű megtartani, esetleges új funkciójának
megfelelően átalakítani.
A két bejárati épületet javasolt megőrizni, de a területen a kerítések
hosszát célszerű minimalizálni, megjelenésükben visszafogottságra
(áttörtségre) törekedni.

JELLEMZŐ ANYAGHASZNÁLAT

111

DILK- NAGYTÉTÉNY, ÉRD ÉS A
DUNAPART TALÁLKOZÁSA
ELŐZMÉNYEK
A Nagytétény és Érd határán található területen a hatályos Országos
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) országos
jelentőségű kikötőt jelöl ki. Budapest 2030 hosszú távú fejlesztési
koncepciója és a Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció is tartalmazza a
vízi teherszállítás és kikötők fejlesztését, nevesítve a Duna Intermodális
Logisztikai Központ (DILK) megvalósítását is. A megközelítőleg 50
hektáros mérete miatt Budapesten és környékén nincs a DILK-hez
hasonló potenciállal rendelkező logisztikai központ.

JELENLEG BEÉPÍTETLEN
TERÜLET

TERVEZETT ELEMDUNA INTERMODÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONT

VÁROSSZERKEZETI JELLEMZŐK
A DILK a kerület déli határán, a kialakult iparterülettel és közlekedési
infrastruktúrákkal határolt városrészben a meglévő, kialakult
településszerkezethez
kapcsolódik.
Közvetlen
vonzáskörzetéhez
tartozik Érd, Diósd, Tárnok, de tágabb értelemben Törökbálint és
Százhalombatta is. A Nagytétény városrészben, a 6. sz. főút – M6
autópálya – Budapest közigazgatási határa – Duna folyam által határolt
tömb területén található külterület, jelenleg mezőgazdasági művelés
alatt áll, egy része ártéri erdő. Az évszázadok alatt kialakult közlekedési
hálózatot a ’90-es évek elején forgalomba helyezett M0 autóút új
vonatkoztatási rendszerbe helyezte, ezt a Duna-part mentén vezetett
6. sz. főútat forgalmi szempontból később még inkább átértékelte.
A tervezett fejlesztéssel a Duna part többé-kevésbé önfenntartó,
természetközeli helyét egy épített, üzemeltetett elem venné át.
ZÖLDFELÜLETEK
A terület növényzete jelenleg két karakteres egységbe sorolható. A
folyóparti sávban puhafás (fűz, fehér nyár) ártéri ligeterdő terül el.
A terület többségét kitevő mezőgazdasági, szántóföldi művelés alatt
álló monokultúra csak időszakos borítású. Az érintett partszakaszon
a fejlesztés következtében a természetközeli táj városi, épített tájjá
alakul, mesterséges parttal, lecsökkent aktív felülettel.

Fenntartható design:
természetes anyagok,
energiatakarékos
megoldások támogatása.

Az építmények tájba
illesztését, valamint
a tájképi egység és a
hagyományos tájhasználat
fennmaradását a lehető
legkompaktabb transzparens
épületek elhelyezésével
javasolt bíztosítani

A parti sáv táji
környezethez való
illeszkedés szempontjából
kiemelten kezelendő
Duna-parti terület.

DILK TERVEZETT ÁLLAPOT
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ÁTALAKULÓ TERÜLET AZ M0
ALATT
TÖRTÉNET
JELENLEG BEÉPÍTETLEN
TERÜLET

A volt Kertészeti Kutató Intézet területét ma részben elfoglalja és kétfelé
választja az M0 csomópontja. Egy 1979-ben készült légifotón jól látható,
milyen intenzív művelés folyt ezen a helyszínen. Érthető tehát, hogy
a zöldfelület-, táj- és természetvédelemmel foglalkozó vizsgálatok a
földhivatali nyilvántartásokra is hivatkozva az „Átlagosnál jobb minőségű
termőföld”-ként tartják számon a területet. Zöldfelületi intenzitása 50%
feletti.
AJÁNLÁS

□

□

A M0 és a 6-os út
csomópontjának közvetlen
környezetében működőképes
területhasználati koncepció
megfogalmazása a feladat.
A stratégiailag kitűnő hely
a kerület egyik kapuja,
hatalmas forgalom miatt
óriási a zaj-és porterheléssel.

□

Az M0 hídszerkezet léptéke a városszerkezeti szövetben domináns,
kiugró. A hídfő környezetébe kerülő épületek, épülettömegek
elsőrendű feladata a hídfő településképbe történő integrálása.
Emellett a beépítés alkalmas lehet a mögöttük fekvő területek zajés porvédelmére.
A csomópont két oldalán adódó építési helyeken két, eredendően
eltérő beépítési koncepció is elképzelhető:
□ Az egyik megközelítés szerint épületek laza csoportjával lehetne
a táji-helyi léptéknek
megfelelően viselkedni. Veszélye a
„doboz-építészet”.
□ A másik út markánsabb, de a hely a városszerkezet és a
látvány szempontjából oly fontos szerepet tölt be, hogy
támogatandó beépítés képzelhető el identitást is kialakítani
képes komponált épületcsoportok létrehozásával. Veszélye a
túlzott exhibicionizmus lehetősége.
A területek feltárása a 6-os útról önálló kihajtókat és belső
úthálózat kialakítását feltételezi. A belső hálózat a terület környezeti
integrációjának eszköze:

□
□

A Duna-telep felé eső területen a gát vonalával párhuzamosan
legalább 30m széles zöldsáv alakítandó ki.
A Duna irányában a beépítési sűrűséget és a szintszámot is
csökkenteni kell.

A tágas légtérarány, a
közlekedési műtárgy
mérete a leendő épületektől
nagyvonalúságot kíván meg.

M0 HÍDFŐ
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4.5.2. LAKÓTERÜLETTÉ ÁTALAKULÓ TERÜLETEK

DUNA PART II.
A 2000-es évek elején még úgy tűnt, hogy a területek szegregációja,
az iroda- és lakóparképítés megállíthatatlan, a szuburbanizáció
árnyékában a szerves városszövet helyett elkülönülő funkciók halmaza
jön létre. A gazdasági válság a nagyberuházások átértékelődését, a
szemlélet megváltozását hozta, ma az igények már más, a szervesebb,
kiegyensúlyozottabb átalakulás irányába mutatnak. A Duna-parti volt
iparterületek árvízvédelme megoldódott, a volt szeméttelep rekultivációja
ha lassan is, de folyik, mindez lakóterületi fejlesztésnek ágyazhat meg.

JELENLEG BEÉPÍTETLEN,
RÉSZBEN REKULTIVÁLT
TERÜLET

AJÁNLÁSOK
A lakóövezet és a csatlakozó területek integrálódását erősíteni kell:

□
□
□
□
□
□
□
□

Javasolt a 6-os út mellett szerviz út kialakítása és keskeny sávban
magasabb, nem lakófunkciójú épületek elhelyezése a mögöttes
terület zajszintjének csökkentése miatt.
A magasabb tömegek adjanak ritmust a 6-os út felé.
Az Ófaluval való kapcsolat megteremtése érdekében Nagytétény
központja felé az aluljárót bővíteni szükséges. Így az új lakóterület
szabadon átjárhatóvá válik, elszigeteltsége enyhül.
A Duna-telep felé legalább 30 méter széles zöldfelületet javasolt
kialakítani, elválasztva egymástól a két eltérő használatú,
szerkezetű, intenzitású területegységet.
Javasolt a 6-os útra és a Dunára merőleges fásított utcahálózat
kialakítása, a Duna irányában történő átjárhatóság javítása
érdekében.
A területnek önálló építészeti karaktert kell kölcsönözni egységes
beépítési koncepció alapján.
Javasolt a gépjárművek csoportos elhelyezése fedett parkolóban,
kismértékű felszíni parkolás megengedett.
A területekre az ökológiai adottságok figyelembe vételével rövid
távon 15%, hosszú távon 30% árnyékolást biztosító fásítási
programot kell kidolgozni. Javasolható az előfásítás is.

Célszerű
az
épületeket
a
Dunára
merőlegesen
telepíteni,
így
a
lakóépületekből a Dunára
való kilátás két irányban
biztosítható.

A
Duna
felé
csökkenteni
az
szintszámát.

javasolt
épületek

A
Dunaparton
széles
parti
sétány
kialakítása
célszerű,
zöldbeágyazott
kerékpárúttal, gyalogosúttal,
egyéb élhetőséget segítő,
a
kapcsolatot
javító
mellékfunkciókkal.

ÚSZÓMŰ
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e

ÓHEGY

KORÁBBI ZÁRTKERTI
TERÜLETEK ÁTALAKULÁSA

A terület átsorolása után a
fejlődés várhatóan nagyon
gyors ütemben fog lezajlani,
ennek következményeképpen
a terület egy adott kor
építészetének
pillanatnyi
lenyomata
lesz,
aktuális
építészeti
irányzatok
és
néhány építész munkájának
arculati
dominanciájával.
Ezért
törekedni
kell
a
monotónia
elkerülésére,
változatos
építészet
megjelenítésére.

KIALAKULÁSA
Óhegyen a lakófunkció, a kiskertes mezőgazdasági területek és az általános
mezőgazdasági területek váltják egymást. A funkciók aránya az infrastruktúra
kiépítettségének függvényében változik, mely erősen összefügg a kül- és
belterület határvonalával. Óhegy külterületének kialakulásáról nemigen
beszélhetünk, a korábbi zártkerti területből kertvárosias területté alakulásának
folyamata lassan ugyan, de jelenleg is zajlik, annak ellenére, hogy a terület
jelentős része mezőgazdasági övezetbe sorolt.
Óhegy területe alkalmas új lakófunkció elhelyezésére, azonban az élhető
kertváros kialakulásának a megfelelő funkcionális tagolódás és építészeti rend
a záloga, a jelenleg mezőgazdasági övezetbe sorolt területen illegálisan épülő
lakóházak ellehetetlenítik ezt a célt. A koncepciótlan beépítések csak bontások
árán teszik lehetővé a megfelelően széles közterületek kialakítását.
VÁROSSZERKEZETI JELLEMZŐK
A kevésbé tervezett, annál inkább organikusan alakult utcahálózat sok helyen
kiépítetlen, a terület infrastruktúrája hiányosságokkal küzd, vannak közterületi
kapcsolat nélküli telkek is. A 12 méternél keskenyebb telkek kiskertes, vagy
mezőgazdasági funkció esetén nem jelentenek problémát, de családi ház ezeken
a telkeken már nehezen helyezhető el. A nagyon keskeny nadrágszíjtelkek, több
telek egybevonását követő telekújraosztással alakulhatnának át lakóépületek
elhelyezésére alkalmas telkekké, ehhez azonban a tulajdonosok megállapodása
szükséges.
JELLEMZŐ UTCAKÉP / JELLEGZETES ÉPÜLETTÍPUS
Az épületek többsége ideiglenes jellegű, de a lakóépületek száma gyarapszik.
Szintszám tekintetében viszonylagos homogenitás uralkodik: jellemzően
földszintesek, némely tetőtér beépített.
ZÖLDFELÜLET
Az Óhegy kertségből lakóterületté alakult terület, a kertekben jellemzően
gyümölcsfákkal, fátlan, szűk közterületekkel, kiváló kilátási potenciállal.

A
területen
javasolt
a
kortárs
építészet
és
minőségi
anyaghasználat
megkövetelése.

Óhegy övezeti átsorolása
esetén
a
területre
az
általános kertvárosi előírások
az irányadóak.

TERÜLETRE JELLEMZŐ BEÉPÍTÉS
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4.6. JELENTŐS ZÖLDFELÜLETI TERÜLETEK

4.6.1. TELEPÜLÉSKÉPET MEGHATÁROZÓ TÁJI ADOTTSÁGOK

TÁJSZERKEZET, TÁJTÖRTÉNET
A kerület település karakterét és a településképét a vízben szegény plató,
a Tétényi-fennsík, valamint a vízben bővelkedő dunai ártér, az erősen lejtő
árkok és síkvidéki patakok határozzák meg. Az árteret kísérő főút maradandó
szerkezeti elemnek bizonyult, ezzel szemben a szőlőhegyek dűlőút-hálózata az
egyre kiterjedtebb kőbányászatnak és a parcellázásoknak köszönhetően nem
mindenhol maradt fenn.

VÍZHIÁNYOS FENNSÍK ÉS
BUJA ÁRTÉR KETTŐSSÉGE

A szőlőhegyi úthálózat az Óhegy, Kis-Tétény és a Sas-hegy déli lejtőin maradt
fenn leginkább. A szőlőkhöz tartozó pincesorokból, különböző magasságban
futó utakból alakult ki a budafoki Péter-Pál árkot kísérő északra néző domboldal
szerkezete. A magassági tagolás, a lejtőn futó utcák és az ezeket összekötő
hegyoldali utak és lépcsők elsődlegesen Budafokra jellemzőek. Itt gyakoriak a
közterületi lépcsők is. A telkek teraszos, támfalas kialakítása a Rózsavölgyre
néző északi hegyoldalban maradt fenn. Budafokot, elsősorban a Borhegyet,
a Dunára néző 8-12 méter magas támfalas, homlokzatos hegyláb jellemzi. A
felszín alatti kőfejtés jellegzetes és településképileg is meghatározó hagyatéka
a pinceudvar és lejáró, amely nyílt, vagy burkolt kőfalaival járul hozzá a kerület
jellegzetes utcaképeihez.
A szőlőterületekhez hagyományosan hozzátartoztak a magaslatok őrhelyei
és kápolnái, keresztjei, kálvária és egyéb épített elemek. Ezek a legnagyobb
pincetulajdonosok személyes épületeivel egészültek ki.

MAGASLATOKON ŐRHELYEK,
KÁPOLNÁK, KERESZTEK

A síkságon templomok és a védőszentek szobrai jellemzőek. Nagytétényben a
vizek védőszentje, Nepomuki Szent János áll a kastéllyal szemben.

SÍKSÁGOKON TEMPLOMOK,
VÉDŐSZENTEK SZOBRAI

A terület beépülésével és az ipari építészet megjelenésével a templomok
tornyaival versengő új, vertikális elemek hagynak nyomot a tájban, és váltak
tájékozódási ponttá, identitást adó tájelemmé. Ilyen az egykori sertéshizlalda
magtár- és víztoronyépítménye, de ilyen a Tétényi-fennsíkon épült víztorony
is. A Budafokon létesített víztározó a környék legjobb kilátóhelye, akárcsak
Budatétény tűzoltótornya. A beépítetlen telkeknek köszönhetően még számos
helyen lehet találni természetes kilátópontokat és panorámautakat, melyek
védelméről tudatosan kell gondoskodni.
A kerület jellegzetessége a határoló természeti területek nagyfokú
különbözősége, a vízhiányos fennsík és a buja ártér eltérő hangulata. A kettő
között, a hegyláb előterében még feltűnik Nagytétény területén beépítetlen,
gyepes sík, és a hegylábon is előfordulnak gondozott gyümölcsösök és
szőlőterületek. A gazdálkodás, tájtörténeti örökség megőrzése, életbentartása
is hozzájárulhat a helyi identitás megőrzéséhez, kialakításához.
A táji örökségen túl a kerület karakterét meghatározzák Budapest
infrastrukturális ellátását biztosító építmények, műtárgyak (utak, vasutak,
hidak, táv- és csővezetékek).
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erdő
mezőgazdasági terület
temető
nagy zöldfelületű
sporterület

JELENTŐS ZÖLDFELÜLETI
KARAKTERTERÜLETEK

KIEMELKEDŐ ÉRTÉKEK

KILÁTÓPONTOK
A kerület domborzati adottságai révén gazdag látványokban és kiemelkedő
kilátást nyújtó pontokban. Ezeknek egy részét épített, szakrális elemekkel
megjelölték (Budafoki kálvária, Donáth-hegy, stb). A látványok közül
kiemelkedik a Dunára, Csepel-szigetre történő rálátás.

KILÁTÓPONT
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ORIENTÁCIÓS PONTOK, LANDMARKOK
A változatos domborzati adottságok között végbemenő városfejlődés vertikális
elemek, tájékozódási objektumok sokaságát teremtette meg a kerületben.
Ezek leggyakrabban templomok, néhány esetben funkcionális építmények
(tűzoltótorony, víztorony), egyediségük és markáns megjelenésük révén segítik
a tájékozódást. A magas házak - egyediségük hiányában- vertikalitásuk ellenére
sem töltik be ezt a szerepet.
VÍZFOLYÁSOK, NYÍLT ÁRKOK
A dombhátakra települt városrészeket elválasztó völgyek, mélyedések
vízfolyásai, árkai ma többnyire észrevétlenül bújnak meg az utcákban. A
határozott dunai irányultság, az utca szélesedése, szokatlan keresztmetszete
kiemeli ezen közterületeket az utak sokaságából.
JELLEGZETESEN ÁTALAKÍTOTT HEGYLÁB, TÁMFALAS, SZIKLAFALAS TERÜLETEK
A kerület legmarkánsabb arculatát a meredeken végződő hegylábak, sziklafalak
beépítései, utólag épített támfalai jelentik. A természetes és épített kőfalak
megőrzendő települési karaktert alkotnak.

HOSSZÚRÉTI PATAK
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AJÁNLÁSOK

□

A kilátóhelyekről a kilátási terület jellegzetes pontjaiig terjedő térben
zavaró építmény nem létesíthető. Új épületek létesítése esetén
ellenőrizni kell a kilátásra gyakorolt hatásokat. A légvezetékek
megszüntetése elsőrendű látványvédelmi és városképjavítási
feladat, új vezetékek létesítését meg kell gátolni, a meglévőket
földkábellel kell kiváltani. Különös problémakör az éjszaka feltáruló
látvány védelme, ezzel a céllal a közvilágítás átalakítását össze kell
hangolni.

□

A kilátást meghatározó táji adottságok, tájmarkerek, kilátóhelyek,
vertikális és szakrális elemek kialakult, egyedi jellegét meg kell
tartani.

□

A vízfolyások, nyílt árkok telkein, valamint az őket kisérő utcákban
olyan közterület-építészetet kell alkalmazni, mely ezen utcák
különleges funkcióját kihangsúlyozza.

□

A jellegzetesen átalakított hegyláb, sziklafalas területen a támfal,
szikla-homlokfal, és épületegyüttesek kiemelt védelmet és
szabályozást érdemelnek.
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TELEPÜLÉSKAPUK

A kerület településkapui (Településkapuk, határvonalak ábra) jellemzően
a forgalmas bevezető utak mentén, feltáruló beépítések és a kapcsolódó
zöldfelületek jellegével határozzák meg a megérkezés élményét.

□

A Budafoki kapuban az első meghatározó benyomás a lakótelep, tízemeletes
falként megjelenő házakkal, parkjaikkal.
□ A kerületet északról határoló 7-es út mentén a sűrű növényzet mögött
felbukkanó kertes házak jelzik a beépített területek északi szélét.
□ A nagytétényi kapu jellegzetes elemekkel (térfalak, szimmetria,
hagyományos elemek) rendelkezik, kapuszerepét egy üdvözlő tábla
hangsúlyozza.
□ „Belső” kapuként kezelhető a kerület 2 vasútállomása és 5 vasúti
megállóhelye
(Budafok,
Háros,
Budatétény,
Nagytétény-Érdliget,
Kastélypark, Barosstelep és Nagytétény-Diósd).
A kapuk mellett kiemelkedik a bevezető utaknak az a pontja, ahonnan a
kerület feltárulása, táji és építészeti együttese először válik érzékelhetővé.
A domborzati adottságoknak köszönhetően a Kereszt-hegy, a Sas-hegy, a
Donát-hegy kertvárosias területeinek jelentős része távolabbról is érzékelhető,
belátható. A rálátást biztosító szakaszok a Kitérő út (Kereszt-hegy, a Sas-hegy
településrész feltárulásával), a Növény utca (Donát-hegy feltárulásával), a
vasúti felüljáró (Donát-hegy, Kis-Tétény feltárulásával).
AJÁNLÁSOK

□
□
□
□

A településkapukban, rálátást biztosító útszakaszokon kerülendő a
látványt zavaró építmény elhelyezése.
A nagytétényi településkapuban a jellegzetes elemek, a térfalak
homlokzatmagassága, közterületek térarányai fenntartandók.
A 7-es út mentén kapupontok kialakítása javasolt zöldfelületi és
forgalomtechnikai eszközök alkalmazásával. Javasolt az előzési
tilalom és sebességkorlátozás bevezetése, középsziget alkalmazása.
Budafokon a „kapu” funkciója zöldfelületi eszközökkel és a
szomszédos kerületek kaputérségeinek összehangolt fejlesztésével
erősíthető.

NAGYTÉTÉNY TELEPÜLÉSKAPU
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HATÁRVONALAK TELEPÜLÉSSZEGÉLY
A kerület lineáris, elválasztó jellegű szerkezeti elemei a természetes határok
(Duna, Tétényi-fennsík és síkvidéki ártéri erdőterületek), a forgalmi utak, a
vasútvonalak és a beépítések vizuálisan érzékelhető határvonalai. Településképi
szempontból a legmarkánsabb a beépítések határvonala, amely különböző
karakterű, rendeltetésében is igen eltérő jellegű területeket is elválaszt
(településkapuk, határvonalak ábra).
A beépítések peremterülete földrajzi elhelyezkedésüktől függően változatos.
A dombvidéki településrészen kertvárosi terület és átalakuló kertes terület, a
síkvidéki területen gazdasági területek dominálnak. A dombvidéki településrész
esetében nagyobb az a tájrészlet, amelyben a beépítések határvonalának
településképet meghatározó szerepe van. A dombvidéki kertvárosi területek
pereme markánsabb, az átalakuló kertes területek határvonala jobban feloldódik
a tájban.
A Tétényi-fennsík, valamint a dunai ártér eltérő karaktere jellegzetes. A természeti
területek határvonalai állandó tájképi elemként kezelendők, amelyet a területek
országos ökológiai hálózat (magterület, pufferterület, ökológiai folyosó) is
rögzít. A természetes és beépítési területek érintkezésének határozottsága
befolyásolja a településszegély kezelését. A kerületben a síkvidéki zónában a
természeti területek és a beépítések közvetlenül érintkeznek, a dombvidéki
zónában, a közelítő határvonalak közé szorított településszegélyen sík gyepes
terület, szántóterület, a hegylábon gondozott gyümölcsös és szőlőterületek
találhatók.

LINEÁRIS ELVÁLASZTÓ ELEM
LEHET
- TERMÉSZETES
- KÖZLEKEDÉSI ELEM
- BEÉPÍTÉSBŐL FAKADÓ

AJÁNLÁSOK

□
□

Közelítő határvonalak összeérésének korlátozása.
A
dombvidéki
beépítések
határvonalának
településképi
kezelése: a sziluettérzékenyég figyelembe vétele és esztétikus
településszegély kialakítása az új beépítések épületmagasságának,
művi és természeti elemek arányának szabályozásával, zöldfelületi
eszközök alkalmazásával.

PANORÁMA
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4.6.2. JELENTŐS ZÖLDFELÜLETŰ TERÜLETEK

A kerület természeti adottságainak karaktere a beépítetlen és jellemzően
zöldfelülettel borított területeken keresztül nyilatkozik meg.
SÍKSÁGON FOLYÓPARTI
LIGETES TÁRSULÁSOK
DOMBTETŐN MELEG- ÉS
FÉNYKEDVELŐ ERDŐ, GYEP
MOZAIK

A kerület ártéri és dombvidéki-hegylábi részekre való tagozódása a természetes
vegetációt is két, markánsan elkülönülő típusra osztja. Ennek megfelelően az
előképnek tekintett természetes növénytakaró a kerület ártéri síkságon fekvő
részén a folyóparti ligeterdei társulások, a dombvidéki területeken pedig a
meleg- és fénykedvelő erdő-gyep mozaik kell, hogy legyen. A Duna árterén
ennek megfelelően törekedni kell a gyors növekedésű, magas vízigényű fa- és
cserjefajok alkalmazására: a folyam közvetlen közelében a nyár- és fűzfajok
az elsődlegesen telepítendő növények, míg a folyótól távolodva a keményfaligeterdők fajainak – kocsányos tölgy, magyar kőris, vénicszil, juharfajok, –
egyre magasabb elegyaránya és a fejlett cserjeszint kialakítása kívánatos.
A fennsíkon a szárazsághoz, erős nyári felmelegedéshez és sok fényhez
alkalmazkodott, változatos térszerkezetű növénytakaró kialakítása javasolt. A
fák mellett nagyobb kiterjedésben telepítendők cserjefoltok és –sávok, valamint
fajgazdag gyepek is. Javasolt a tölgy- és berkenyefajok, a sajmeggy, a mezei
juhar, a vadkörte, a hársak és a virágos kőris alkalmazása, a cserjetelepítéseknél
a kökényt, az egybibés galagonyát, az ostorménfát, a gyepűrózsát, a pukkanó
dudafürtöt, a sóskaborbolyát, a közönséges fagyalt, valamint az őshonos
somfajokat kell előnyben részesíteni.
A Tétényi-fennsíkot és a Duna menti árteret összekötő zöldhálózat nagyon
hiányos, szakaszos, ezért jelentősek ritkás maradványaik.
A két fő tömbön kívüli zöldfelületek elsősorban védelmi rendeltetésű, rekultivált,
vagy átalakuló területek, azaz antropogén és helyi jellegzetességeket jelenleg
még nem tükröző elemek.
Mezőgazdasági rendeltetésű területek elsősorban a településszegélyen
maradtak fenn, a beépítésre szánt területeket, a települési teret tagolják.
A gondozott zöldterületek, kertek jellemzően a befogadó településrész
karakteréhez igazodnak, azt erősítik, ezeket az egységeket a karakterterületeken
belül tárgyaljuk.

GONDOZOTT PARK
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TERMÉSZETKÖZELI
ERDŐK ÉS GYEPEK
1/ TÉTÉNYI-FENNSÍK, KOPÁR
Az I. világháborút követő évektől a nyolcvanas évekig gyakorlótérként használták
a területet, innen ered kopár arculata. Városszerkezeti szempontból a főváros
külső zöld szegélyéhez a kerület felől csatlakozó, jellemzően sziklás felszínű,
érzékeny gyeptársulásokat tartalmazó, több mint 100 ha-os, beépítetlen,
egybefüggő folt. A Dk-i irányba lejtő platóról kiváló fővárosi, kerületi panorámák
tárulnak fel, ugyanakkor a terület egyben a város ÉNy-i „szélkapuja”. A terület
nyílt megjelenését a sekély termőrétegű felszíneken az inváziós folyamatokból
származó erdősülés, a vastagabb talajú felszíneken a természetes szukcessziós
folyamatokból* származó cserjésedés veszélyezteti. Tanösvénnyel részben
feltárt, az ültetvény erdők területén üzemtervezett erdő található.

TANÖSVÉNYEKKEL RÉSZBEN
FELTÁRT

* szukcesszió: természetes
folyamat, egy adott területen
a
társulások
fejlődése,
egymásba történő átalakulása.
Pl. tavak feltöltődése, majd
átalakulása nádasokká, majd
gyepekké, cserjésekké, végül
erdővé.

**inváziós
faj:
Olyan,
Magyarországon nem őshonos
állat-vagy növényfaj, amely
gyorsan szaporodik és spontán
terjed, ezzel kiszorítja az
őshonos életközösségek fajait
és
természeti,
környezeti
károkat okoz.

TERMÉSZETI TÁJAINK
ÉLŐLÉNYEI

2/ DUNA MENTI ÁRTÉRI LIGETEK ÉS RÉTEK
Az M0 hídtól délre a Duna folyamot ligeterdők és rétek kísérik, melyek nem
egykorú, néhol 80-100 éves ősfákból álló, természetes fejlődésű ligeterdők.
A háborítatlan, magasabb és idősebb részeken jelentős az aljnövényzet, a
cserjések és az alakuló szőlő liánok gazdag madárvilág számára biztosítanak
életteret. A partszakasz épülő jellegű, az alacsonyabb öv az utóbbi 25 évben
nevelkedett ártéri erdővé. A parti ligeterdő ökológiai folyosó, ennek felel
meg az Országos Ökológiai Hálózat besorolása is. Az ökológia folyosó nem
csak az értékes fajok, mint a hódok megjelenését segíti elő, hanem a nem
kívánatos invazív**, tájidegen növények elszaporodását is lehetővé teszi.
Látvány szempontjából az itt található ártéri erdő a főváros déli dunai kapuja,
az ártéri erdő jellegzetes sziluettjének előterében meghatározó látványként
tárul fel az ártéri rét. Tanösvénnyel részben feltárt, részben szigorúan védett és
korlátozottan látogatható, teljes egészében üzemtervezett erdő.
3/ NAGY KITERJEDÉSŰ, JELLEMZŐEN SPONTÁN FEJLŐDÉSŰ ÁRTÉRI ERDŐ –M0
HÍDFŐ
Ártéri ligeterdőre jellemző faállománnyal rendelkező, beépített lakóterülethez
közvetlenül nem kapcsolódó, több típusú rekreációra is alkalmas terület. Nem
szerepel az erdészeti nyilvántartásokban és erős az invazív fajok** terjedése
a területen.
CSUSZKA
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TÖMBSZERŰ ÜLTETVÉNY,
IDEGENHONOS ERDŐ ÉS
VÉDERDŐ

természetközeli erdők
és gyepek
tömbszerű ültetvény/
idegenhonos erdő/véderdő

1/ ERDÉSZETI NYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ VÉDERDŐK
Jellemzően bolygatott, vagy rombolt, illetve jelentős környezeti hatásnak
kitett, beépítésre alkalmatlan területeken kijelölt, ugyanakkor nem, vagy csak
hiányosan erdősült területek. Funkcióhiány, átalakuló, átmeneti élmény, illegális
hulladék és részben sikeres ültetvénytelepítések jellemzik.
2/ METALLOCHEMIA REKULTIVÁLT TERÜLET
Rekultivációs munkák során kialakított, értékes faállománnyal nem rendelkező
terület, lakóterületekhez közvetlenül nem kapcsolódik, rekreációra alkalmatlan,
korlátozottan látogatható. Jellemzően gyepterület, erdészeti nyilvántartásban
nem szerepel.
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AJÁNLÁSOK

□

A legfontosabb cél a fenti területeken a többszintű, az extenzív
fenntartásnak megfelelő igényű, stabil fásszárú növényállomány
kialakítása. Ennek célja a településkép javítása mellett a jelenleg
bolygatott és fátlan területeken az invazív növényfajok megjelenésének
és elszaporodásának meggátolása.
-

Mezei juhar (Acer campestre)
Korai juhar (Acer platanoides)
Hegyi juhar (Acer pseudoplatanus)
Tatárjuhar (Acer tataricum)
Mézgás éger (Alnus glutinosa)
Hamvas éger (Alnus incana)
Gyertyán (Carpinus betulus)
Magyar kőris (Fraxinus angustifolia subsp. danubialis)
Magas kőris (Fraxinus excelsior)
Vadalma (Malus sylvestris)
Fehér nyár (Populus alba)
Fekete nyár (Populus nigra)
Rezgőnyár (Populus tremula)
Madárcseresznye (Prunus avium subsp. avium)
Zselnicemeggy (Prunus padus)
Vadkörte (Pyrus pyraster)
Kocsányos tölgy (Quercus robur)
Fehér fűz (Salix alba)
Kecskefűz (Salix caprea)
Törékeny fűz (Salix fragilis)
Kislevelű hárs (Tilia cordata)
Ezüsthárs (Tilia tomentosa)
Hegyi szil (Ulmus glabra)
Mezei szil (Ulmus minor)
Vénicszil (Ulmus laevis)

-

Mezei juhar (Acer campestre)
Korai juhar (Acer platanoides)
Tatárjuhar (Acer tataricum)
Gyertyán (Carpinus betulus)
Magas kőris (Fraxinus excelsior)
Virágos kőris (Fraxinus ornus)
Közönséges boróka (Juniperus communis)
Vadalma (Malus sylvestris)
Madárcseresznye (Prunus avium subsp. avium)
Sajmeggy (Prunus mahaleb)
Vadkörte (Pyrus pyraster)
Csertölgy (Quercus cerris)
Kocsánytalan tölgy (Quercus petraea)
Molyhos tölgy (Quercus pubescens)
Lisztes berkenye (Sorbus aria)
Déli berkenye (Sorbus graeca)
Budai berkenye (Sorbus semiincisa)
Barkócaberkenye (Sorbus torminalis)
Kislevelű hárs (Tilia cordata)

-
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TELEPÍTENDŐ
NÖVÉNYÁLLOMÁNY
SÍKVIDÉKI TERÜLETEN

TELEPÍTENDŐ
NÖVÉNYÁLLOMÁNY
DOMBVIDÉKI TERÜLETEN

javasolt az épületek esetében a
természetes anyaghasználat,
azaz fa, kő, cserép, vályog,
növényi
eredetű
anyagok
alkalmazása

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK

1/ NAGYMÉRETŰ PARCELLÁK
JELLEMZŐEN GYEPES
TERÜLET

A nagytétényi öblözet egykori szántóterületeinek ma már jellemzően gyepesedett
maradványai. Jellemzően sík, gyakran mélyfekvésű területek, helyenként vizes
élőhelyekkel. Településszerkezeti szerepük a beépített területek összenövésének
megakadályozása, a településhatárok rögzítése, kijelölése. Szabdaltságuk és
környezetterhelésük miatt élelmiszertermelés nem, csak dísznövény kertészet,
vagy intenzív, üvegházas termesztés javasolható.
2/ Kisparcellás kertgazdasági területek

KISPARCELLÁS SZŐLŐ,
GYÜMÖLCSÖS
MARADVÁNYTERÜLETE

Nagytétényi hegylábon kialakult kisparcellás szőlő, majd gyümölcsös területek
funkcióváltassal – lakóterületi átalakulással– veszélyeztetett maradványterülete.
Meghatározó növényállománya a helyi termesztési hagyományokra jellemző
gyümölcsfajtákból áll. Gyakoriak az idős mandulák és a melegkedvelő növények
is (füge, levendula,...). A közterületek szinte teljes egészében fásítatlanok,
mivel jellemzően keskenyek.

AJÁNLÁSOK

□

A városi művelt területek a klímaváltozás és a települési hősziget
következtében a melegkedvelő invazív fajok terjedésének célterületei,
az inváziót klímatűrő kultúrnövényekkel javasolt megelőzni.

□

A beékelődött területeken (Herman Ottó Intézet, Szőlészeti szakiskola)
kiemelt jelentőségű és identitásőrző a művelési hagyományok megőrzése
és turisztikai hasznosítás is.

nagyméretű parcellák
kisparcellás kertgazdasági
területek
HASZNÁLATON KÍVÜLI MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET
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NAGY ZÖLDFELÜLETŰ
SPORTTERÜLETEK
A sportterületek látványkapcsolata a beépített területekkel a kerítések, határoló
dombsorok, sövények miatt nem meghatározó, de javítható.
1/ GOLFPÁLYA, BUDATÉTÉNYI SPORTPÁLYÁK
Mesterséges felszínformálással kialakított, nyílt, jellemzően gyepterület ligetes
fásítással. Intenzíven fenntartott, szolgáltatás igénybevételéhez kötötten
használható zöldfelület.
2/ NAGY ZÖLDFELÜLETŰ SPORTTERÜLET – BUDATÉTÉNY, SPORTPÁLYÁK
A sporttelep nem sportolási célú zöldfelületei kismértékűek. Jelentős
faállománnyal nem rendelkezik, növényzete nem képvisel jelentős zöldfelületi
értéket.
3/ NAGY ZÖLDFELÜLETŰ SPORTTERÜLET – BUDAFOKI MTE SPORTTELEPE
Keleti oldalán, a labdarúgópályánál előnytelen településképi megjelenésű
betonkerítés, nyugati oldalán, a teniszpályánál drótkerítés határolja. A
telekhatáron álló, hiányos kínai jegenyenyár (Populus simonii ’Fastigiata’) fasor
jelenti a fásszárú vegetációt.

AJÁNLÁSOK

□
□

A sportterületek esetében a telekhatáron javasolt a szegélyeket
kihangsúlyozó növénytelepítés a településképi illeszkedés biztosítása
érdekében.
A BMTE sporttelepén a meglévő, hiányos fasort ki kell egészíteni,
vagy cserélni kell.

GOLFPÁLYA
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TEMETŐK

A kerület temetői jellemzően fallal körülvett, azonban távolról is felismerhető
meghatározó lombtömegű zöld szigetként jelennek meg a településképben.
1/ NAGYTÉTÉNYI URNATEMETŐ
A hagyományos hantos temető felszámolását követően, a rendszerváltás
előtt kialakított, jelenleg is üzemelő urnatemető, értékes, egységes ligetes
faállománnyal, vegyes minőségű zárt kerítéssel.
2/NAGYTÉTÉNYI ZSIDÓTEMETŐ
Megőrzött, eredeti kőkerítéssel határolt, értékes helytörténeti jelentőségű
síremlékeket tartalmazó, jellemzően fátlan, izrealita temetkezési hagyományok
szerint kialakított temető.
3/ BUDAFOKI TEMETŐ
Hantos és parcellás, jelenleg is üzemelő temető. Régi, értékes fákat tartalmazó
(ld ábra), 1950 után bővített, fátlan temetőrésszel.
AJÁNLÁSOK

□
□

A temetők fenntartása az urnatemetés esztétikus formáinak kialakításával
javasolható.
A fátlan temetőrészek fásításával sétálásra alkalmas sírkertek alakíthatók
ki.

ZSIDÓ TEMETŐ
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5.

KÖZTERÜLETEK

5.1. KÖZTERÜLETEK NÖVÉNYALKALMAZÁSA
A közterületek és a közterületről látható zöldfelületek növényállománya, értékes
faegyedei a természeti, táji és kultúrtörténeti adottságok mentén jelentős eltéréseket mutatnak. Eltérő adottságú területek lehatárolását a Településképileg
értékes fák és fasorok elhelyezkedése és jellemző fafajai eltérő táji adottságú
területenként ábra mutatja. A táji adottságok alapján megkülönböztethető
településrészeken, a dombvidéki és a síkvidéki területeken egyedi ajánlások
fogalmazhatóak meg.
A dombvidéki jellegű táji adottságokkal rendelkező településrészek közül a
kertvárosias területek (III. terület) szűk közterületekkel és sűrű beépítettséggel jellemezhetők. Azokban az utcákban, amelyek megfelelő szélességűek,
jellemzően van zöldsáv és útfásítás. A gondos lakók által ültetett virágos évelők
időszakos, a kisméretű cserjék és alacsonyra nyírt szabályos sövények állandó
karakter elemei a területeknek.

DOMBVIDÉK

A faegyedek között kiemelkedő mennyiségben jelennek meg a XX. század
legnépszerűbb, útfásításra használt díszfái, mint a közönséges vadgesztenye
(Aesculus hippocastanum), a jegenyenyár (Populus nigra ’Italica’), az európai
platán (Platanus x hybrida) vagy a japánakác (Sophora japonica). Ugyanakkor
szintén jellemzőek a területen a hagyományos, ehető termésű kultúrnövények,
mint a mandula (Prunus dulcis) és a dió (Juglans regia), valamint az őshonos és
kiterjedten ültetett hazai fafajok is, mint a hársak (Tilia spp.) és a korai juhar
(Acer platanoides).
A szintén dombvidéki elhelyezkedésű jellemzően átalakuló kertes területek (II.
terület) szűk közterületekkel, kiváló kilátási potenciállal jellemezhetők. Értékes
faállománya történetéből és településszerkezeti szerepéből adódóan viszonylag
csekély. Az itt található kiemelkedő települési értékű faegyedek legnagyobb
része ősi kultúrnövény: mandula (Prunus dulcis) és dió (Juglans regia). Ez a
növényállomány a településképi jelentőség mellett a településrész tájtörténetének, egykori hasznosításának mementójaként is fontos.
A síkvidéki jellegű táji adottságokkal rendelkező településrészek közül a nagytétényi városias terület (IV. terület) közterület kialakításában szerencsésen
őrzi a vidékies, egykori mezővárosi hangulatot. Jellemzően értékes a közterületi faállomány, melynek kiemelkedő példányai a teresedésekben találhatók. A nagytétényi utcaképet legerősebben meghatározó fafaj a japánakác
(Sophora japonica). Emellett az üde, nyirkos talajt és a víz közelségét kedvelő,
gyors növekedésű fafajok a legjellemzőbbek a településrészben: jelentős
példányszámban találhatóak itt a településképet meghatározó nyárak (Populus
spp.) és magas kőrisek (Fraxinus excelsior) is. A Duna-ártér egyéb területeit
magába foglaló síkvidéki központi, gazdasági területek (V. terület) értékes fáinak túlnyomó többsége az ártéri körülményekhez messzemenően alkalmazkodott, gyors növekedésű, vízigényes puhafa: a nyárfajok (Populus spp.) és
a fehér fűz (Salix alba), a kerület egész területén gyakori dió (Juglans regia).
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SÍKVIDÉK

*taxon: faj

A településképet meghatározó leggyakoribb taxonok* kerületen belüli
elhelyezkedését ábrázoló térképen (Településképileg értékes fák és fasorok
elhelyezkedése és jellemző fafajai eltérő táji adottságú területenként) látszik,
hogy míg a nyárfajok előfordulása a kerület sík, történelmileg a Duna ártéréhez
tartozó részein (Duna-mente, Duna-part, Nagytétény) a leginkább jellemző,
addig a vadgesztenye és a mandula elsősorban a hegylábi, magasabb fekvésű
kerületrészeken fordul elő nagyobb egyedszámban. A XXII. kerület szinte
egész területén találkozhatunk ugyanakkor kiemelkedően értékes dió-, hársés juharegyedekkel.
A településképileg értékes fasorok jellemzően idős egyedekből állnak, így
folyamatosan ritkulnak. Egységes fasornak nem tekinthetőek azok a fasorok,
ahol a településképileg értékes faegyeddel egybeesés található. Ezen fasorokra
jellemzően nem teljesül, hogy azonos fafajú, habitusában megegyező fa
egymáshoz képest közel azonos tőtávolságra található.
AJÁNLÁSOK:
□
A településkép szempontjából értékes faegyedek megőrzése.

□

Településképi fasorok felülvizsgálata javasolt megtartás, fapótlás,
egységes fasor kialakítás tekintetében.

TELEPÜLÉSKÉPILEG ÉRTÉKES FÁK ÉS FASOROK ELHELYEZKEDÉSE ÉS JELLEMZŐ FAFAJAI ELTÉRŐ
TÁJI ADOTTSÁGÚ TERÜLETENKÉNT
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AJÁNLÁS DOMBVIDÉKI TERÜLETEKRE:
□
□
□
□

□

□

□
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kilátópontok megőrzése, kilátásvédelem
vidékies közterületi karakter megőrzése a zöldfelület-alakítás során:
telkenként változó zöldsáv, gyümölcsfák és virágzó cserjék alkalmazása
szűk utcákban a sarkok, közök mozaikos telepítési lehetőségek, zöldfelületi
mozaikok kialakítása javasolt
általánosan törekedni kell az előkertekben megjelenő fák ültetésére,
növényalkalmazásban figyelembe kell venni a klímaváltozást: szélesebb,
laza lombkoronájú, lombhullató fajok alkalmazása, inváziós fajok kerülése
és kiszorítása
a dombvidéki jellegű táji adottságokkal rendelkező településrészeken
(II. III. területeken) a tágas terekre az alábbi fajok telepítése javasolt.
Egyes fajok pollenje allergén hatású lehet, így ezen fajok erre érzékeny
funkciójú létesítmények (óvoda, iskola, egészségügyi intézmény, stb.)
közelében, illetve nagy tömegben történő telepítése nem javasolt. Az
erősen allergén növényeket “A” jellel jelöltük:
Mezei juhar (Acer campestre) és fajtái
Hegyi juhar (Acer pseudoplatanus) és fajtái
Nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos) és fajtái
Közönséges nyír (Betula pendula) A
Himalájai nyír (Betula utilis)
A
Gyertyán (Carpinus betulus) és fajtái, különösen az oszlopos
gyertyán (C. b. ‘Fastigiata’)
Keserű hikori (Carya cordifomis)
Himalájai cédrus (Cedrus deodara)
Atlaszcédrus (Cedrus atlantica)
Törökmogyoró (Corylus colurna)
A
Közönséges bükk (Fagus sylvatica)
Virágos kőris (Fraxinus ornus) és fajtái
Komlógyertyán (Ostrya carpinifolia)
Perzsa varázsfa (Parrotia persica) és fajtái
Kocsánytalan tölgy (Quercus petraea)
Örökzöld tölgy (Quercus x turneri)
Kereklevelű berkenye (Sorbus rotundifolia)
Ezüsthárs (Tilia tomentosa)
Japán gyertyánszil (Zelkova serrata)
a jellemző szűk utcákba, légvezetékek alá az alábbi fajok javasolhatóak:
Gömbkoronájú mezei juhar (Acer campestre ’Nanum’)
Tatárjuhar (Acer tataricum)
Gyertyán (Carpinus betulus) alakra nyírva
Hibrid galagonya (Crataegus x mordenensis) fajták
Gömbkoronájú virágos kőris (Fraxinus ornus ’Mecsek’)
Gömbkoronájú páfrányfenyő (Ginkgo biloba) fajták, pl. ’Mariken’,
’Globosa’
Díszalma (Malus), kompakt termetű fajok és fajták
Gömbkoronájú fehér eper (Morus alba ’Fegyvernekiana’)
Gömbkoronájú csepleszmeggy (Prunus x eminens ’Umbraculifera’)
Kínai körte (Pyrus calleryana) és fajtái, ha a közelében
nincs terülőboróka, ami a körterozsda nevű gombabetegség
köztesgazdája
Lisztes berkenye (Sorbus aria) és fajtái
az átalakuló területeken (II. terület) a településrész hagyományos
tájhasználatát idéző fajok választása javasolt:
Birs (Cydonia oblonga)
Közönséges dió (Juglans regia)
Mandula (Prunus dulcis)
Házi berkenye (Sorbus domestica)
Naspolya (Mespilus germanica)
Cseresznyeszilva (Prunus cerasifera) fajták

Corylus colurna

Quercus petraea

Zelkova serrata

AJÁNLÁS SÍKVIDÉKI TERÜLETEKRE
□
□
□

Alnus x spaethii

□

□
□
Prunus padus

□

vidékies közterületi karakter megőrzése
a jelentős, értékes növényállomány és a hozzájuk kapcsolódó
zöldfelületi funkciók megtartása, jó állapotuk biztosítása, a rendszeres
fenntartási munkák elvégzése
a síkvidéki jellegű táji adottságokkal rendelkező településrész (IV. V.
terület) tágas utcáiban az alábbi fajok javasolhatók:
Mézgás éger (Alnus glutinosa)
Lándzsáslevelű éger (Alnus x spaethii)
Keserű hikori (Carya cordiformis)
Keskenylevelű kőris (Fraxinus angustifolia), és fajtái, különösen
a magyar kőris (F. a. subsp. danubialis)
A
Fekete dió (Juglans nigra)
Amerikai tulipánfa (Liriodendron tulipifera)
Hazai nyárfajok (fehér nyár – Populus alba; fekete nyár –
Populus nigra; Rezgő nyár – Populus tremula; szürke nyár –
Populus x canescens) porzós egyedei
Zselnicemeggy (Prunus padus) és fajtái
Szomorúfűz (Salix alba ’Tristis’)
A
Vörös tölgy (Quercus rubra)
Vénicszil (Ulmus laevis)
közcélú zöldfelületekre az alábbi fajok javasolhatók
Korai juhar (Acer platanoides) és fajtái
Hússzínű vadgesztenye (Aesculus x carnea)
Fényeslevelű galagonya (Crataegus x lavalleei)
Magas kőris (Fraxinus excelsior) és fajtái
A
Páfrányfenyő (Ginkgo biloba) porzós egyedei
Tövistelen lepényfa (Gleditsia triacanthos f. inermis) és fajtái
Juharlevelű platán (Platanus x acerifolia) apiognomoniás
megbetegedésnek ellenálló fajtái, pl. ’Budapest’, ’Bloodgood’ A
Kocsányos tölgy (Quercus robur) és fajtái, különösen az
oszlopos tölgy (Qu. r. ‘Fastigiata’)
Kislevelű hárs (Tilia cordata) és fajtái, különösen a ‘Greenspire’
fajta
Krími hárs (Tilia x euchlora)
az átalakuló iparterületeken a meglévő idős faállomány megtartása és
fakataszterezése javasolható
fátlan gazdasági területeken és környezetükben a takarás érdekében
szegélytelepítések javasolhatók
magas házak, nagyméretű csarnokok közelében az alábbi fajok
javasolhatók:
Ezüstjuhar (Acer saccharinum)
Korai juhar (Acer platanoides) és fajtái
Keserű hikori (Carya cordifomis)
Páfrányfenyő (Ginkgo biloba) porzós egyedei
Császárfa (Paulownia tomentosa)
Ezüstfenyő (Picea pungens ’Koster’)
Szerb luc (Picea omorika)
Juharlevelű platán (Platanus x acerifolia) Apiognomoniás
megbetegedésnek
ellenálló
fajtái,
pl.
’Budapest’,
’Bloodgood’
Nyár (Populus) fajok és fajták, porzós klónok

Salix alba ‘Tristis’
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5.2 KÖZTERÜLETI BURKOLATOK ÉS UTCABÚTOROK

Egy terület hangulatát, karakterét, és végső soron a településképet az egyedi
építészeti megoldások mellett a közterületek minősége befolyásolja leginkább.
A kerületre és azon belül a városrészre jellemző egyedi hangulat kialakítása,
megőrzése a legfontosabb feladat. Ehhez az adott karakterterületeken belül
egymással színében, anyagában, stílusában harmonizáló elemeket célszerű
alkalmazni.
Közterületi épületeknél, burkolatoknál, utcabútoroknál a környezet kialakult
anyaghasználatához javasolt igazodni. Az épületekből, kerítésekből kibontott
világos tónusú, budafoki mészkő akár látványelemként modern stílusban
történő alkalmazása jó példa lehet. A helyi mészkő bányászata megszűnt,
az építőanyag egyre több helyen elbontásra kerül. Azért, hogy ne tűnjön el
végérvényesen, ahol a fenntarthatóság lehetővé teszi, ott őrizzük meg és akár
utcabútorok elemeként hasznosítsuk újra.
Az utcabútorok tekintetében is javasolt magas építészeti minőséget használni.
A kortárs elemek szépen harmonizálhatnak a helyi építészeti hagyományokat
továbbvivő elemekkel. Az azonos színűre festett acél hulladékgyűjtők,
kerékpártárolók, pollerek stb. megteremtik egy terület egységes hangulatát.
Kerülendő a rikító színek használata, helyette a terület egyedi építészetéhez
színben és léptékben illő elemek alkalmazása javasolt.
Közterületi burkolatoknál igazodjunk a harmonikus anyaghasználathoz.
Burkolatok közül a természetes újrarakható köveket részesítsük előnyben.
Például a Magdolna utca történeti hangulatát nagyban befolyásolja az utca
jelenlegi burkolata. Ahol még fennmaradt a bazalt kockakő ott javasolt
megtartani, ez különösen a helyi történeti központok területére igaz. Külön
figyelmet igényel a Duna-parti sáv. Az elemek kiválasztásánál jól felismerhető
Duna-parti arculat létrehozása szükséges. A Duna-parti panorámát meg kell
őrizni és ennek érdekében építmények (kioszk) elhelyezése kerülendő. A
közterület arculata legyen visszafogott, inkább a táji elemek domináljanak.
Törekedni kell a burkolt felületek arányának minimalizálására. Burkolatok
esetében a természetes anyagok, fa, terméskő, szórt burkolatok, beton,
térkő használata támogatható, modern, geometrikus, természetes stílusban,
utcabútorok esetében az árvíznek ellenálló elemeket célszerű használni.
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Burkolatokkal
szemben
általános
elvárás
a
tartósság,
csúszásmentes
felület, fagyállóság, könnyű
tisztíthatóság
mellett
a
lehető
legkevesebb
szint- és irányváltás és az
egyértelműség is.

Hagyományos burkolatok

Kortárs utca

Kortárs utcabútor

Volt zsinagóga- minőségi anyaghasználaT
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6.

SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK
6.1 KERÍTÉSEK
AJÁNLÁSOK
□

□
□
□
□
□
□

A lakóterületeken a kerítések az épülethomlokzatokkal egyenrangú
– előkert esetén legfontosabb – meghatározói az utca- és
településképnek, ezért e létesítmények építészeti alkotásként kell
értelmezni.
A kerítés magasságának megválasztásakor a kialakult utcaképhez
kell alkalmazkodni, a már meglévő kerítések átlagmagasságát
célszerű alapul venni.
Tömör kerítés esetében az alkalmazott anyagoknak az épület
meghatározó anyagaival harmonizálnia kell.
A lábazat, pillér (tartóoszlop), és kerítésmező hármas megépítéséhez
legfeljebb kétféle anyagot használjunk.
Kerülni érdemes a túlzottan tagolt, öncélú formajátékot követő
kerítéseket.
A kerítés felső vonala legyen egyenes.
Lejtős terepen a kerítést lépcsőzve kell kialakítani.
KARAKTERTERÜLET

TÍPUSA

Városközponti területek
Lakótelepek
Erdők

nincs kerítés

Mezőgazdasági területek

drótkerítés

KERÍTÉS
MAXIMÁLIS
MAGASSÁGA

ANYAGHASZNÁLAT

220 cm

horganyzott

Horgásztelep
Budatétény-alsó*
fa, fém
Dunatelep
Baross Gábor telep*
áttört kerítés
200 cm
kő, tégla lábazat és
Törley pezsgőgyár
pillér
Nagy zöldfelületű
sportterületek
*tömegközlekedéssel érintett útvonalak mentén a félig áttört kerítés is megengedhető
áttört kerítés
háromszintes
Általános gazdasági területek növényállománnyal

180 cm

fa, fém
kő, tégla lábazat és
pillér

Rózsavölgy
Budafok Óhegy és Újhegy
Budatétény-felső
Óhegy alsó és felső

félig áttört kerítés

180 cm

fa, nyersbeton,
rakott kő

tömör kerítés

150 cm

fa, rakott kő, tégla

Lakóparkok

Temetők területén
Helyi történeti központ
Felsőváros
Borhegy
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áttört kerítés vagy
tömör kerítés

180 cm /
150 cm

fa, fém
kő, tégla lábazattal
tömör kerítés esetén
kizárólag rakott kő

A
kerítés
az
utcakép
meghatározó
eleme.
A
közterületi
oldalon
illeszkedjünk a szomszédos,
meglévő kerítéshez.

Áttört kerítés

Félig áttört kerítés

Tömör kerítés
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6.2. NAPELEMEK

Hálózati ár-egyenlőségnek, grid-parity-nek hívják azt az árszintet,
amikor a napelemmel termelt áram ára megegyezik a hagyományos
áramszolgáltatói árral, vagy egyenesen olcsóbb, melyet az előállítási
költségek csökkenése tesz lehetővé. A hálózati ár-egyenlőség már ma is
valóság több országban, (pl. Németország, Hollandia) és ez a fejlődés szép
lassan hazánkat is utoléri. A napelemek terjedésének óriási településképi
vonzata lesz. Környezetbarát tulajdonsága miatt szinte mindenhol
támogatható és támogatandó a napelem. Azonban a településkép
védelme érdekében célszerű néhány ajánlást megfogalmazni.

AJÁNLÁSOK

□
□
□
□
□
□

Magastetők esetén a napelem a tető síkjából ne lógjon ki.
Javasolt minél összefogottabb felületeket kialakítani.
Lapostetők esetében a 10-15 fokos tartószerkezetű megoldásokat
alkalmazzuk.

Napelemcserép mindenütt,
napelem az egyedi
védelemmel érintett
egyszintes épületek
kivételével a kerület teljes
területén alkalmazható.

A napelemek a tető szélein, gerincén ne lógjanak túl.
A napelemek széle igazodjon egymáshoz, eltoltan ne helyezzük el.
Felületük matt legyen, ne csillogó.

A helyi történeti központok és a látványnak kitett lejtők tekintetében
a napelemek kiválasztása és elhelyezése még érzékenyebb tervezést
igényel.
Ezeken a területeken napelemes tetőcserepet szükséges választani, új
tető építése esetén pedig a tetőhéjalás kiválasztásánál már előre érdemes
gondolni az esetlegesen később telepítendő napelemre. A lakótelepekhez
hasonlóan itt is külföldi példákkal szemléltetjük javaslatainkat.

IGÉNYES NAPELEM ELHELYEZÉS
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6.3. REKLÁMOK

A cégérek szükségszerű információt szolgáltató tájékoztató elemek,
melyek erősen formálják a településképet. A cégér arányainak,
grafikájának megfelelő megválasztása a figyelmet is magára irányítja és
a településképet is pozitívan befolyásolja.
AJÁNLÁSOK

□
□
□
□
□
□
Reklámok csak
közterületeken, korlátozott
módon helyezhetők el.
Magánterületen kizárólag
tájékoztató eszközök és
cégérek alkalmazhatóak.

□
□
□
□

Cégérek felületét grafikussal kell megterveztetni.
A cégér mérete álljon arányban az azt hordozó épülettel,
tartószerkezettel.
A nagy mennyiségben elhelyezett felirat, reklám nyomasztó hatást
kelt ezért rendeltetési egységenként egy helyezhető el
Több cégér elhelyezése esetén megjelenésük legyen egységes
Az anyag és szín megválasztásánál az épülethomlokzatra tekintettel
kell lenni.
Kerüljük a nagyon színes elemeket, használjuk a fekete-fehér
párosítást
Épülethomlokzaton, a homlokzati tagolást figyelmbe kell venni
A tetőn elhelyezett cégérek kerülendők
Törekedjünk a természetes anyaghasználatra, a fa- és fémfelületeket
részesítsük előnyben
Kerüljük a molinókat, településképileg zavaróak, anyagukban
igénytelenek

Cégéreken kívül reklámot kizárólag utasvárók oldalfalán javasolt
elhelyezni. A nagyfelületű reklámok, óriásplakátok az utcaképet
negatívan befolyásolják.

IGÉNYES REKLÁM, CÉGÉR
ELHELYEZÉS
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KÜLFÖLDI MINTÁK LAKÓTELEP FELÚJÍTÁSOKRA
A külföldi lakótelepek átfogó rehabilitációja során
sokkal bátrabban nyúlnak hozzá az épületekhez,
sokszor

akár

visszabontásával.

épületrészek,
Olyan

szárnyak

minőségi

szabad

tereket hoznak létre, amelyek segítségével
élhetőbbé teszik a városrészeket és nem utolsó
sorban az ingatlanpiaci értéküket növelik. A
következőkben olyan külföldi példákat mutatunk
be, ahol a kerülethez hasonló lakótelepek
rehabilitációjára

került

sor.

Két

típusukat

vizsgáltuk. Az egyik, amikor történeti városmag
közelében alakították át az épületeket, a másik,
amikor hosszú, zárt térfalat, mint például a
Leányka utca, bontottak vertikálisan meg az
átjárást, átszellőzést biztosítva.

GREIFSWALD OSTSEEVIERTEL
Helyszín:

Ostseeviertel,

Greifswald,

Mecklenburg–Elő-Pomeránia

tartomány,

Németország
Építészek:

Mikolajczyk,

Kessler,

Kirsten

Építésziroda (Schwerin)
Az 1980-as években épült paneles lakótelep
átfogó rekonstrukciója 2002 óta zajlik. A meander
alaprajzú épületek belső szárnyait lebontva
kiterjedt belső udvarokat hoztak létre, ahol
igényes környezetalakítású közösségi felületek
jöttek létre. Egy-két emeletet visszabontva tették
emberibb léptékűvé az épületeket. A legfelső
emeleteken a paneles struktúra megbontásával
tetőteraszokat hoztak létre, így sikerült oldani
a

tömeg

monotonitását.

Az

épületekhez

hozzáépített erkélyek is hozzájárulnak a lakások
értéknövekedéséhez.
(forrás: http://www.staedtebaufoerderung.info)

LEINEFELDE SÜDSTADT, EINSTEINSTRASSE
Helyszín: Einsteinstraße, Leinefelde-Worbis,
Türingia tartomány, Németország
Építészek:

Stefan

Forster

Architekten

(Frankfurt am Main)
Az egyik, eredetileg 180 m hosszú sávház
minden

második

lépcsőházi

egységét

lebontották, így szabadonálló társasházakat
hoztak létre. Minden lakáshoz saját erkélyt,
teraszt

építettek,

valamint

átalakították

a nyílászáró-kiosztást, így változatosabb
homlokzat jött létre.

(forrás: http://www.staedtebaufoerderung.
info; www.baunetzwissen.de)
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REGIERUNGSSTRASSE, MAGDEBURG
Helyszín:
Magdeburg,

Regierungsstraße
Szász-Anhalt

37./a-e,
tartomány,

Németország
Építészek: arc architekturconzept GmbH –
Lauterbach - Oheim - Schaper (Magdeburg)
A

monoton

kiemelkedően

építészeti
jó

kialakítású,

városszerkezeti

de

pozíciójú

panelház erkélyeiről páratlan kilátás nyílik
az Elba folyóra, ezért az épület értékesnek
és

megtartandónak

minősítették.

Mivel

a

külső megjelenés a hely presztízsének és
a magas ingatlanpiaci értéknek sem felelt
meg, szükségessé vált az épület értéknövelő
felújítása. Az erkélyek méretét megnövelték,
és játékos, hullámzó homlokzatot hoztak létre,
ahol a zárható loggiák és a nyitott erkélyek
váltakoznak.
(forrás: www.competitionline.com)

„NEUE BURG“, WOLFSBURG
Helyszín: Detmerode, Wolfsburg-Detmerode, AlsóSzászország tartomány, Németország
Építészek: KSP Jürgen Engel Architekten GmbH
(Braunschweig)
Az 1960-as években épült lakótelep 11 emeletes
panelházait 4 emeletesre bontották vissza és
átfogó

energetikai

felújításnak

vetették

alá.

Erkélyek, loggiák hozzáépítésével, tetőteraszok
létrehozásával emelték a lakások élhetőségét és
az épületek közötti területeken közparkot építettek
ki. A fehér, vakolt homlokzatot a változatos
színű

falemezburkolatú

épületrészek

teszik

mozgalmassá, színessé.

(forrás: http://staatspreis-architektur.de)
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