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1. BEVEZETÉS 
 

A tanulmány célja a Fejlesztő (Proform Ingatlanbefektetési Zrt.) és a XI. kerület 
Önkormányzata között kötendő településrendezési szerződés (TRSZ) megalapozása. 

 

A tervezési terület a Kelenföldi pályaudvar térségéhez északi oldalról a vasút déli oldalán 
csatlakozik. 
A Kelenföldi pályaudvar térsége Budapest városszerkezetében meghatározó intermodális 
központ. A térség meghatározó adottságai: 

– a már beépült városi területek és dinamikusan változó külterületi zónák, 
– alulhasznosított területek, 
– változatos városi környezetek egymásra hatása 
– a Kelenföldi pu. térségében a negatív hatások összegződnek és ezzel jelentős 

városszerkezeti zavart okoznak 
A jelen kor igényeire reflektálva tervek készülnek a telkek beépítésére lakás, iroda, 
kereskedelmi és szállás funkcióval. 
Fejlesztő célja, hogy az esztétikusan és igényesen kialakított beépítéssel hozzájáruljon a tömb 
rehabilitációjához összhangban az Önkormányzat, a XI. kerület lakosság, a közvetlen 
szomszédok szándékával. Mindazonáltal a projekt csak akkor valósítható meg, ha érzékenyen 
reagál a piaci keresletre és annak változásaira. A lakásberuházások mellett a kerület ezen része 
egyrészt új központi funkciókkal – pl. kereskedelmi létesítményekkel – gyarapodik, másrészt 
pedig az irodai-munkahelyi beruházás hatására a városi funkciók vegyessége is fokozódik, így 
a jelenlegi lakosok számára bővülnek az elérhető szolgáltatások. 

 
 

2. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS CÉLJA ÉS TÁRGYA 
 

Az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről a 
településrendezési feladatok megvalósítását biztosító sajátos jogintézmények között említi a 
településrendezési szerződést. 

 
Jelen esetben Proform Ingatlanbefektetési Zrt. a Bogyó utca 3384/1 és a 3384/2 helyrajzi 
számú telkén beruházásként az első ütem épületében 140 lakást, 24 szállásegységet, 4 irodát 
és 6 üzletet, a második ütemben 119 lakást, 24 irodát és 2 üzletet tervez építeni, összesen 423 
parkolóval. 
A beruházás érdekében a XI. kerületi Önkormányzat és a Fejlesztő képviselői között, 
többszörös egyeztetés után megállapodás született, mely szerint a Fejlesztő felvállalja a 
következőket: 

1- Bogyó utca felújítása a Bartók Béla úttól a telekhatárig. 
2- A Bartók Béla út mentén található Nagykócsag játszótér felújításának pénzbeli 

támogatása 
3- 200 m2-nyi területet biztosít a XI. kerület Önkormányzata részére orvosi rendelő 

kialakításához méltányos bérleti díjjal a B2 jelű épület földszintjén. 
A Településrendezési Szerződés ezeknek a vállalásoknak a megvalósulásához ad jogi keretet. 

RaczJ
Typewriter
1348/2021. (XII. 16.) XI.ÖK határozat melléklete

RaczJ
Textbox
1348/2021. (XII. 16.) XI.ÖK határozat melléklete



4 | O l d a l 

  ……./2021. (XII.16.) XI. ÖK határozat melléklete 

 

 

3. HELYZETFELTÁRÁS 
 
 

A tervezési terület általános ismertetése: 
 

A tervezési terület a Bogyó utca végén a MÁV vasúti pályák , a Csóka utca - Hidvég utca által 
lehatárolt tömbjében található, a Bartók Béla út felől a Bogyó utcán át tárható fel. 
A beruházás barnamezősnek minősíthető. 
A telkek a Vi-2-XI-33 építési övezetbe tartoznak. A beépítést meghatározza a Budapest Főváros 
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2017. (V. 3.) és a 45/2018. (XII. 4.) 
önkormányzati rendelete a Budapest XI. kerület, Ferencváros-Kelenföld vasútvonal - Budaörsi 
út - Kőérberki út - Egér út - Andor utca - Galvani út - Duna folyam által határolt terület kerületi 
építési szabályzata. 

 

 

Az ingatlanfejlesztő szándéka szerint a telkeken az 1. telek esetében lakó- és szállás jellegű 
épület, míg a 2. telek esetében lakó- és irodaépület létesül, mindkét épületben a földszinten 
kereskedelmi- és iroda funkcióval kiegészülve, a már említett szabályozási terv feltételeit 
betartva. 
A két telek beépítése egy projekt két ütemében megvalósulva szorosan összekapcsolódik mind 
működésében mind építészeti megfogalmazásában. 

 

A beépítés és az épület ismertetése 
 

A Bogyó utca zsák végében érkezünk meg a két telekhez minimális közterületi határral. A 
Bogyó utca irányának mintegy folytatása az 1. és 2. telek közötti telekhatár, ahol közös tűzoltó 
felvonulási út halad végig. Az épületek tömege az elsődleges lakófunkcióból eredő igényekre 
reagál, öblében kialakul egy belső, északi irányból és a vasúttól védett parkosított udvarrész. 
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A földszinten a projekt két épülete között kialakított közös útra és igényesen parkosított 
területre fordulva kereskedelmi egységek, irodák, az emeleteken szállásegységek lakások és 
irodák találhatók. A két pinceszinten mélygarázs szolgálja ki a használókat. 

 
Az orvosi rendelő számára fenntartott terület B2 épület keleti sarkán található jól 
elkülöníthető részen, amely a felszíni parkolók mellett saját külön bejáratot kap. 
Igény szerint két egymástól funkcionálisan elválasztott rendelő kialakítható itt. 

 
 

 
 

Megközelítés gyalogosan 
 

Az érkezők a Bogyó utca tengelyében tovább haladva érik el az üzletek közvetlen bejáratait és 
a főbejáratot, ahol a lobby-portán keresztül jutnak el a rendeltetési egységekhez. 
Az orvosi rendelő számára fenntartott terület eléréséhez a Bogyó utca végén rögtön jobbra 
kell fordulni. Az épületrész homlokzata már a közterületről látható, ezért az érkezők 
tájékozódása egyszerű. 

 

Megközelítés járművel 
 

A Bogyó utca végén balra illetve jobbra fordulva a dél-keleti telekhatár melletti telken belüli 
utakon érhetők el az épületek sarkainál telepített lehajtó rámpák. A rámpán lehajtva a -1. szinti 
gépkocsi tároló érhető el, majd egyenesen továbbhajtva a -2. szinti lehajtón, a következő 
gépkocsi-tároló. 
A mélygarázsokból a lépcsőházak és a liftek a liftelőtéren keresztül érhetők el és így minden 
szint könnyen és akadálymentesen megközelíthető. 
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Építészeti jellemzők 
 

A heterogén környezetben a modern, és az erkélyek által hangsúlyosan könnyed 
tömegformálás, a minőségi anyaghasználattal együtt új viszonyítási kiindulópontot adhat a 
területnek, homlokzati színhasználatával illeszkedik a meglévő épületekhez. 
Minőségi zöldfelület létesül mind a projekt két épülete között, mind pedig a szomszédos 
telkekkel határosan. A központi udvarrész parkosított, zöldfelületekkel és a közlekedést 
szolgáló burkolattal tervezett terület, míg hátsókerti zónában kerül kialakításra az intenzívebb 
zöld, rekreációs zóna játszószerekkel, pihenőhelyekkel, padokkal. 

 
 

Bogyó utca 
 

A Bogyó utca burkolata az egész hosszon több javítással, repedésekkel terhelt. A felújítást 
mindenképp a projekt kivitelezése okozta fokozott terhelés befejeződése után érdemes 
ütemezni. 

 

Bogyó utca Bartók Béla úti csomóponttól 
 

Bogyó utca 
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Nagykócsag játszótér 
 

 

Nagykócsag Játszótér (fotó: Erdei Béla) 
 

Nagykócsag játszótér Bartók Béla út felől 
 
 

 

4. ÖSSZEGZÉS 
 

A fejlesztő és a XI. kerület Önkormányzata előzetes egyeztetéseken kölcsönös megelégedésre 
megállapodott a Településrendezési szerződés feltételeiről. 
A beruházás nem igényel jogszabályi változtatást. 
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5. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS JAVASOLT SZAKMAI TARTALMA 
 

Fejlesztő vállalásai: 
1- Bogyó utca felújítása a Bartók Béla úttól a telekhatárig. 
2- A Bartók Béla út mentén található Nagykócsag játszótér felújításának pénzbeli 

támogatása 
3- 200 m2-nyi területet biztosít a XI. kerület Önkormányzata részére orvosi rendelő 

kialakításához méltányos bérleti díjjal a B2 jelű épület földszintjén. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest, 2021. november 9.  Szőke Erzsébet 
okleveles építészmérnök s.k. 
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