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BEVEZETŐ 

 

Magyarország Kormánya a magyarországi Holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódó megemlékezések 

és programok megvalósításával összefüggő 1213/2013. (IV.16.) Korm. határozatában az egyes 

kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos feladatkörébe utalta, hogy tegye 

meg a szükséges lépéseket a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási 

Központnak (Emlékközpont) a Józsefvárosi Pályaudvar épületében történő létrehozása érdekében.  

A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásáról szóló 

1396/2013. (VII. 2.) Korm. határozatban a Kormány azt is kinyilvánította, hogy társadalompolitikai 

szempontból kiemelten fontos célnak tartja, hogy az Emlékközpont első üteme megvalósuljon. 

 

A fenti megvalósítása cél érdekében szükségessé vált a településrendezési eszközök áttekintése és az 

építésjogi követelmények biztosításához szükséges módosítások maghatározása. Ezt a célt szolgálja a 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Józsefváros Kerületi 

Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) szóló 66/2007. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítását 

előkészítő jelen dokumentáció.  
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A TERVEZÉSI FELADAT ALAPVETŐ CÉLKITŰZÉSEI 

 

 Légifotó a vizsgált területekről és környezetükről 

A tervezési folyamat során a Józsefvárosi pályaudvar területének fejlesztési lehetőségeinek 

meghatározása, különös tekintettel a pályaudvar épületeinek felhasználásával megvalósítandó a 

„Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ” (a továbbiakban: 

„Emlékhely”) kialakításának városrendezési és városépítészeti-környezetalakítási megoldására. 

 

A tervezési terület a városszerkezetben 
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Józsefvárosi pályaudvar és térsége: a „Józsefvárosi” a MÁV első pesti közforgalmú pályaudvara 

volt, de megépülte után hamarosan átvette szerepét a Keleti pályaudvar. Mára közforgalmi szerepe 

megszűnt, eredeti funkciójában a Salgótarjáni útnál lévő üzemen kívüli iroda és a vizsgáló-labor 

épületei, valamint a Kőbányai út elején a Posta csomagtovábbító szolgálatának logisztikai központja 

működik. A pályaudvar Salgótarjáni út és a Kőbányai út közötti nagykiterjedésű területei távlatilag 

funkciót váltanak, azokon összetett városias funkciók valósulhatnak meg. Ennek első lépéseként a 

területre 2013. júliusában hatályba lépett Józsefvárosi Kerületi Építési Szabályzat (JÓKÉSZ) mellett a 

volt Józsefvárosi pályaudvar felvételi épülete közvetlen környezetének szabályozása vált időszerűvé. A 

szabályozási terv további finomítása a program kialakítását követően válhat megalapozottá. 

 

A TERÜLET TÉRKÉPI BEMUTATÁSA 

A Józsefvárosi pályaudvar térsége: az egész pályaudvari területet kelet-nyugati irányban a 

Salgótarjáni út és a Kőbányai út határolja, nyugati irányból a Fiumei úttal érintkezik, kelet felől a 

közforgalmú vasúti pályatest és a Hungária körút egy szakasza határolja.  

A tervezési terület ennek a megszüntetett személypályaudvari részét jelenti. A vizsgált terület a Fiumei 

út mentén helyezkedik el.  

A terület meghatározó építészeti elemei: 

 a Fiumei út mentén a vasútállomás épülete,  

 a MÁV Ingatlankezelő épülete és  

 a Posta hírlaposztályozó-üzem irodai szárnya,  

 a Salgótarjáni út mentén a MÁV vizsgáló laborok épülete  

 a Kőbányai út kezdeti szakaszán a hírlaposztályozó csarnoképülete.  

 

A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ elhelyezkedése a (forrás:Google) 
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VIZSGÁLATOK 
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A TERÜLETRE ÉRVÉNYES TERVEK ISMERTETÉSE 

A területre vonatkozóan az alábbi tervek és szabályzatok hatályosak: 

BUDAPEST TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE (TSZT):   

TSZT: a Fővárosi Közgyűlés elfogadta a 1125/2005 (V.25) Főv.Kgy. határozattal. 

 

A területek Budapest Településszerkezeti 

Tervében az átmeneti zóna térségébe tartozik. 

A tágabb térség fő szerkezeti eleme a Kőbányai 

út és a Fiumei út, mint közúti közlekedési 

szerkezeti elemek. 

A Józsefvárosi pályaudvar közvetlen 

környezete délről „központi vegyes” északra a 

különleges kategórián belül „temetők területei” 

besorolású, a temető melletti terület „központi 

vegyes” besorolású. Fontos szerkezeti elem 

még a pályaudvari terület felüljáróval történő 

áthidalása, ami itt az Asztalos János utcát a 

„központi vegyes” területtel kapcsolja össze. 

.  

A TSZT-ben a területre meghatározott tervezési szempontok: 

Közlekedési szempontból a területet a Fővárosi szinten is fontos főútvonal szerepet betöltő 

Kőbányai út és a Fiumei út érinti. A Salgótarjáni út szerepe jelenleg még nem kialakult, de 

meghatározza a terület távlati feltárását. 

Értékvédelmi szempontból magas épületek elhelyezése nem megengedett, a temető(k) területe 

műemléki védelem alá került 2013-ban (2/2013.(VIII.9.) BM rendelet). 

Zöldterületi szempontból a temetők területei védettség alatt állnak. 

Emisszió korlátozás szempontjából a terület a „Terhelt városi környezet” övezetébe tartozik. 

„Csökkentendő forgalmi emisszió” előírás vonatkozik a Kerepesi útra és a Kőbányai útra. 

Egyéb korlátozás: „mikrohullámú összekötés magassági korlátozása” 30,0 m felett vonatkozik a 

Fiumei út mentén. „Országos közforgalmi vasúti fővonalakra vonatkozó védőtávolságot” kell tartani az 

Asztalos János út környezetében, a szélső vágánytól mért 50,0 m távolságig. 
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BUDAPEST HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE (KIVONAT) 
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BUDAPEST HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE (KIVONAT) 

 

 

 

Kivonat a Főváros Településszerkezeti Tervéből (Funkcionális szerkezet) 
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FŐVÁROSI SZABÁLYOZÁSI KERETTERV (FSZKT) ÉS  
BUDAPESTI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KERETSZABÁLYZAT (BVKSZ): 

FSZKT: jóváhagyva a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.(X.15.) Főv.Kgy. rendelettel, 

BVKSZ: jóváhagyva a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 47/1998.(X.15.) Főv.Kgy. rendelettel. 

 

Az FSZKT alapján a Józsefvárosi pályaudvar területe KL-VA és I jelű keretövezetbe tartozik.  

 

Kivonat a hatályos Fővárosi Szabályozási Kerettervből (FSZKT) 

KIVONAT A BVKSZ-BÓL: 

I Intézményterületek 

40. § (1) A keretövezet az intézmények, elsősorban közösségi, igazgatási, ellátási és irodai funkciók elhelyezésére 

szolgáló része, amelyben olyan építési övezet is meghatározható, ahol a lakófunkció is megengedett. 

(2) A keretövezet területén építési telket, építési területet kialakítani, azokon új építményt elhelyezni, meglévő 

épületet bővíteni vagy annak funkcióját megváltoztatni csak KSZT alapján szabad. 

(3) A keretövezet területére vonatkozóan a KVSZ előírhatja, hogy a KSZT alátámasztó munkarészének 

sziluettképet vagy tömegvázlatot is tartalmaznia kell. 

(4) A KSZT vagy a KVSZ megállapodás alapján előírhatja a földszinti területekre vagy e területek egy 

hányadára vonatkozóan, hogy azok közhasználat céljára átadott területek legyenek, időbeli korlátozással vagy 

időbeli korlátozás nélkül. 

Az időben korlátozott használatú területeket a tulajdonos térhatároló szerkezettel lezárhatja. 

A közhasználat céljára átadott területekre néző homlokzatokat úgy is ki lehet alakítani, mintha azok közterülettel 

határosak lennének. 

A megvalósulás érdekében közhasználat céljára átadott területek kialakítása esetén a KVSZ - megállapodás 

alapján - a keretövezetben meghatározott szintterületi mutató értékét 0,5-del növelheti. 

(5) A keretövezetben a 17. § előírásainak figyelembevételével legfeljebb 

a) 15 000 m
2
, 

b) 300 m-es körzetben kötöttpályás tömegközlekedési kapcsolat megléte esetén 20 000 m
2
 

kereskedelmi célú bruttó szintterületű épület helyezhető el. 

(6) A keretövezetben megengedett épületeken kívül azokat kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épület is 

elhelyezhető, a földszintes járműtároló kivételével. 
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(7) Új épület elhelyezése esetén a parkolás telken belül, zártsorú beépítési mód szerint elhelyezhető épületek 

esetében a terepszint alatt oldandó meg a 6. § előírásainak figyelembevételével. 

(8) A KSZT az építménymagasság értékeit a környező tervezett beépítés alapján határozza meg a 8. § 

figyelembevételével. 

(9) Kialakult állapot esetében a környezet beépítési mértékét is figyelembe vevő szabályozási paramétereket 

KSZT-ben kell meghatározni. 

(10) A keretövezet általános szabályozási határértékeitől eltérni csak a következők szerint lehet: 

a) zártsorú, illetőleg vegyes beépítésű intézményterületen speciális építési övezet meghatározásával, kizárólag 

kulturális és kereskedelmi létesítmények céljára megengedhető az épület minden szintjére vonatkozó 100%-os 

beépítés, ha közhasználat céljára átadásra kerül a földszinti terület legalább 20%-a, mely közvetlenül a 

közterülethez kapcsolódik, de a keretövezet további általános szabályozási mutatói nem léphetők túl; 

b) zártsorú beépítési mód esetén KSZT alapján a beépítés mértéke a földszinten és az első emeleti szinten 

elérheti a 100%-ot, ha ezeken a szinteken intézmény, közintézmény vagy járműtároló kerül kialakításra, de az e 

feletti emeletek szintenkénti bruttó alapterülete és a telek területének aránya nem lehet 80%-nál nagyobb, de a 

keretövezet további általános szabályozási mutatói ebben az esetben sem léphetők túl; 

c) vegyes, illetőleg zártsorú beépítési mód szerint meghatározott építési övezetek esetében a beépítés mértékét a 

KSZT határozza meg; 

d) sportlétesítmények, piacok, vásárcsarnokok területét önálló építési övezetbe kell sorolni, melyek esetében a 

11. számú táblázatot figyelmen kívül lehet hagyni, a beépítés paramétereit KSZT határozza meg. 

(11) A keretövezet területén az építési övezeteket - a (9)-(10) bekezdésben és az 1. § (9)-(10) bekezdésben foglalt 

eltérésekkel - a 11. számú táblázat keretszabályozási határértékeinek figyelembevételével kell meghatározni. 

 

11. számú táblázat 

 a KVSZ-ben az építési övezet képzésénél 

 az építési telekre meghatározható az épületre meghatározható 

I legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb 
legkisebb  

megengedett 

legnagyobb  

megengedett 

paraméter 

típusa 
területe 

beépítési  

mértéke 

szintterületi  

mutatója 

zöldfelületi  

mértéke 
építménymagassága 

 m
2
 % m

2
/m

2
 % m m 

általános határértékek 

általános 

határértékek 
- - - 3,0 35 - - 

engedményes határértékek 

zártsorú 

beépítés esetén 
- - - 4,5 20 - - 

 

KL Közlekedési területek 

51. § (1) A keretövezetbe tartoznak azok a beépítésre nem szánt területfelhasználási egységek, melyek a főváros 

közlekedési ellátását biztosító közterületek, telepek, telephelyek és építmények elhelyezésére szolgálnak. 

(2) A közlekedési területek az FSZKT-ben területileg lehatárolt célzott területfelhasználási módjaik szerint: 

a) közlekedési célú közterületek KL-KT, 

b) közlekedéssel kapcsolatos építmények elhelyezésére szolgáló területek KL-KÉ, 

c) vasúti területek KL-VA, 

d) vízi közlekedéssel kapcsolatos építmények elhelyezésére szolgáló területek KL-VI, 

e) repülőterek területei KL-RE. 

(3) A keretövezet területén telket, építési telket, építési területet kialakítani KSZT alapján lehet, ha más 

jogszabály másként nem rendelkezik. 

(4) A keretövezet területén épületet, építményt elhelyezni csak KSZT alapján lehet. 

(5) A keretövezet területén: 

a) új lakóépületet, 
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b) olyan épületet, illetőleg létesítményt, melynek környezetterhelési határértékei a keretövezeti határértéknél 

szigorúbbak 

elhelyezni nem lehet. 

(6) Új közlekedési létesítmény elhelyezése esetén elő lehet írni környezetvédelmi hatástanulmány készítését. 

(7) A keretövezet területén P+R rendszerű parkoló elhelyezhető. 

(8) A keretövezet nem közterületi területein: 

a) járműtároló, 

b) raktározás építménye, 

c) parkolóház, 

d) üzemanyagtöltő, autómosó, 

e) közlekedési és szállítási építmények, 

valamint a célzott területfelhasználási módú területek előírásai szerinti építmények helyezhetők el. 

(9) Meglévő lakóépület esetében annak jókarbantartása, átalakítása, tetőtérbeépítése megengedhető, 

amennyiben a KSZT az épületet nem jelöli bontásra vagy a meglévő lakóépület bontását csak új épület 

elhelyezése esetén rendeli el, de új lakásegység nem alakítható ki. 

(10) Új épület elhelyezése esetén a parkolás telken belül oldandó meg. 

(11) Belterületen a keretövezetben épület csak teljesen közművesített építési telken építhető. 

Külterületen az országos közutak bevezető szakaszai mellett, kizárólag a közlekedési létesítmény, illetőleg 

terület fenntartásához és kiszolgálásához szorosan hozzátartozó építmények részleges közművesítés mellett is 

elhelyezhetők. 

(12) A keretövezet területén az övezeteket, illetőleg építési övezeteket az 19. számú táblázat alkalmazásával kell 

meghatározni, a keretövezeti és a célzott területfelhasználási módok előírásainak együttes figyelembevételével. 

Ha nem került rögzítésre a megengedett legnagyobb vagy legkisebb szabályozási mutató értéke, akkor azt a 

KVSZ-ben, illetve a KSZT-ben kell rögzíteni oly módon, hogy ezen értékek a közlekedési alapfunkciók és 

létesítményeik megvalósulását ne akadályozzák meg, illetőleg kedvezőtlenül ne befolyásolják. 

 

KL-VA 

VASÚTI LÉTESÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ TERÜLET 

a) 

A terület a HÉV, a metró felszíni pályaterületei, a Fogaskerekű vasút és a Gyermekvasút, a MÁV vasúti és 

vasúti üzemi területei, a pályaudvarok, teherpályaudvarok, vasúti rendezők területeinek, építményeinek, 

valamint az ezekhez kapcsolódó P+R parkolók elhelyezésére szolgál. 

b) 

A területen KSZT alapján a kötöttpályás tömegközlekedési és vasúti megálló és váró, az ezekhez kapcsolódó 

irányítási, technológiai és üzemi építmények, valamint az alapfunkciót kiszolgáló és ellátó építmények 

mellett a tevékenységhez tartozó: 

 ba) raktárak, 

 bb) szolgálati intézmények, 

 bc) szolgálati lakó- és szállásépületek, 

 bd) szolgálati irodák, 

 be) vendéglátási és maximum 1000 m
2
 bruttó szintterületű kiskereskedelmi funkciót tartalmazó épületek 

 helyezhetők el. 

 A területen más célú felhasználás számára telket kialakítani nem lehet. 

c) 
Veszélyes hulladék csak a területen belül folytatott, megengedett tevékenységből származhat. A tárolhatóság 

maximális idejét a vonatkozó kormányrendelet szerint kell meghatározni. 
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KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (JKVSZ) 

 

A terület a hatályos JKSZT (6. szelvény) alapján  

 
A terület a hatályos JKSZT alapján (kivonat)  

A TERÜLETEN HATÁLYOS ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK, ÖVEZETEK ÉS HATÁRÉRTÉKEIK 

Építési övezet  

b
eé

p
ít

és
 m

ó
d

ja
 

Telek megengedett Épület 

kialakítható 
legnagyobb 

beépítettség 

szintterületi 

mutató* legkisebb 

zöldfelület 

Építménymagasság 

legkisebb 

területe 

legkisebb 

szélessége 

terepszint 

felett/alatt 
határérték legkisebb Legnagyobb 

(m
2
) (m

2
) (%) (m

2
/m

2
) (%) (m) 

I-VIII-2  5000 50 65/80 4,0 (4,5) 35,0 16,0 23,0 

KL-VA-VIII-1   - -/45 0,6 10,0 06,0 21,0 

KL-VA-VIII-2   - 5/5,5 0,05 5 4,0 8,0 

*: megengedett legnagyobb létesíthető szintterület  
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A JÓKÉSZ ELŐÍRÁSAI 

I-VIII jelű intézményi rendeltetésű területek általános építési övezeti előírásai 

28.§ 

(1) Az I-VIII jelű építési övezetek területén 

a) az alábbi fő rendeltetésű épületek helyezhetők el: 

1. közintézmény épület, 

2. igazgatási épület, 

3. irodaház,  

4. szálláshely-szolgáltató épület, 

5. szolgáltatás épülete, 

6. vendéglátó épület, 

7. egyéb közösségi szórakoztató épület,  

8. sportépítmény,  

9. kutatás, fejlesztés nem üzemi technológiájú épülete, 

10. az építési övezetben meghatározott bruttó szintterületű önálló kiskereskedelmi épület, 

11. lakóépület, - az I-VIII-3 és I-VIII-4 jelű építési övezet kivételével, ahol lakóépület nem helyezhető el, 

12. parkolóház, mélygarázs, felszíni parkoló. 

 

b) Az a) pontban megengedett fő rendeltetésű épületeken belül a fő rendeltetést kiszolgáló helyiségeken, kívül 

önálló rendeltetési egységként elhelyezhető: 

1. vendéglátási, 

2. kiskereskedelmi, 

3. irodai, 

4. szolgáltatási, 

5. igazgatási, kulturális, művelődési és oktatási célú, 

6. szórakoztatási, 

7. egészségügyi, szociális, egyházi, 

8. sportcélú, 

9. nem zavaró hatású kézműipari,  

10. lakás 

rendeltetési egység. 

 

c) Az övezetek területén nem létesíthető: 

1. önálló ipari, raktározási épület, 

2. ipari tevékenységű önálló rendeltetési egységet tartalmazó egyéb rendeltetésű épület – a szolgáltató ipar és 

kézműipar kivételével, 

3. nem a fő rendeltetést vagy az önálló rendeltetési egységet szolgáló raktározási helyiség,  

4. az épületeket kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épület, a terepszint alatti létesíthető önálló 

járműtárolók kivételével. 
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d) Üzemanyagtöltő állomás csak a KL-KT-VIII jelű főutak mentén, más fő rendeltetésű épületben létesíthető. 

e) A melléképítmények közül elhelyezhető: 

1. közmű-becsatlakozási műtárgy, 

2. kerti építmény, 

3. kerti víz- és fürdőmedence, 

4. kerti lugas, továbbá szabadonálló kerti tető legfeljebb 20 m
2
-es vízszintes vetülettel – mely fedett 

járműtárolóként nem alkalmazható -, 

5. kerti szabadlépcső, tereplépcső, 

6. zászlótartó oszlop, antenna, 

7. hulladéktartály-tároló. 

 

(3) Az I-VIII-2 jelű építési övezetek területén 

a) telkenként legfeljebb 20.000 m² bruttó össz-szintterületű kereskedelmi rendeltetési egységet lehet létesíteni, a 

külön jogszabály keretei  között. 

b)  

 

(5) Az építési övezetek területén a telkekre és az építményekre vonatkozó jellemzőket a 7. számú táblázat 

felhasználásával kell meghatározni. 

7. sz. táblázat 

Az építési 

övezet 

jele 

a telek megengedett az épület megengedett 

I 

beépí-

tési 

mód 

legkisebb 

kialakítható 
legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb 

területe szélessége 
beépítési 

mértéke 

szintterület

i mutatója 

terepszint 

alatti 

beépítési 

mértéke 

zöldfelüle

ti mértéke 
építménymagassága 

m
2
 m % m

2
/ m

2
 % % m 

I-VIII-1 Z 4000 18 

65 

s 70 

100
[1]

 

4,00 

s 4,50 

80 

100
[2]

 

35 

0
[2]

 
16,0 28,0 

I-VIII-2 Z 5000 50 

65 

s 70 

100
[1]

 

4,00 

s 4,50 

80 

100
[2]

 

35 

0
[2]

 
16,0 23,0 

I-VIII-3 V 3000 30 100
[3]

 1,50 100
[2]

 0
[2]

 4,5 10,5 (15,0
4]

) 

I-VIII-4 Z 4000 50 100
[3]

 2,40 100
[2]

 0
[2]

 4,5 20,0 

s saroktelek esetén 
[1]

 28.§ (2) a) esetén  
[2]

 mélygarázs létesítése esetén 
[3]

 kereskedelmi funkció elhelyezése esetén (BVKSZ 40.§ (9) d) pont alapján  
[4]

 Épület legmagasabb pontja (BVKSZ 13. melléklet 132. pontja alapján) 
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KL-VA-VIII jelű vasúti létesítmények elhelyezésére szolgáló terület övezetei 

36.§ 

(1) A KL-VA jelű övezetek területén: 

a) a pályaudvar és a hozzávezető vasúti vonal területén a vasúti megálló és váró, az ezekhez kapcsolódó 

irányítási-, technológiai- és üzemi építmények, valamint az alapfunkciót kiszolgáló és ellátó építmények mellett 

a tevékenységhez tartozó:  

1. raktárak, 

2. szolgálati intézmények, 

3. szolgálati szállásépületek, 

4. szolgálati irodák, 

5. vendéglátási és legfeljebb 500 m² bruttó szintterületű kiskereskedelmi funkciót tartalmazó épületek,  

6. felszíni parkoló, 

7. mélygarázs, parkolólemez, parkolóház 

helyezhetők el. 

 

b) Nem helyezhető el: 

1. lakóépület és/vagy lakás, 

2. olyan épület, illetőleg létesítmény, melynek környezetterhelési határértéke alacsonyabb az övezet megengedett 

határértékeinél, 

3. önálló intézmény, 

4. kereskedelmi és vendéglátási létesítmény az a) 5. pontban foglaltak kivételével, 

5. ipari létesítmény, 

6. veszélyes hulladék tartós tárolását szolgáló raktár. 

 

(2) Az építési övezetek területén a telkekre és az építményekre vonatkozó jellemzőket a 14. számú táblázat 

felhasználásával kell meghatározni. 

14. sz. táblázat 

Az övezet jele a telek megengedett az épület megengedett 

KL-VA 

legkisebb kialakítható legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb 

területe szélessége 
beépítési 

mértéke 

szintterületi 

mutatója 

terepszint 

alatti 

beépítési 

mértéke 

zöldfelületi 

mértéke 
építménymagassága 

m
2
 m % m

2
/ m

2
 % % m 

KL-VA-VIII-1   - 0,60 45 10 6,0 21,0 

KL-VA-VIII-2   5 0,05 5,5 5 4,0 8,0 
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A TERÜLET ADOTTSÁGAINAK BEMUTATÁSA  

AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG JELLEMZŐI, ÉRTÉKEI 

Műemléki védelem 

A Józsefvárosi pályaudvar felvételi épületét és a közvetlen szomszédságában álló irodaépületet, mint 

épületegyüttest védetté nyilvánította az 53/2011.(VIII.25.) NEFMI rendelet: 

42. § (1) „Műemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, Fiumei út 22–26. házszám 

alatti, 38818/30 helyrajzi számú ingatlant. 

(2) Műemléki környezetnek a 35397 és 38818/43 helyrajzi számú ingatlanokat, 

valamint a 34593/4 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát 

jelölöm ki. 

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából 

a műemléket II. kategóriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1867-ben épült Józsefvárosi pályaudvar és az 1892-

ben épült egykori lőfegyver-próbaállomás építészeti értékeinek megőrzése.” 
 

Korábban a fővárosi védettséget az 54/1993.(1994.II.1.) Főv.Kgy. rendelet biztosította. 

 
A terület műemlékei 
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TERÜLETFELHASZNÁLÁS, A BEÉPÍTÉS JELLEGE 

A Józsefvárosi pályaudvar és környezete 

A terület eredeti pályaudvar-rendeltetése funkcionális szempontból 2005. decemberében megszűnt, az 

utasforgalmi létesítmények használaton kívül vannak. A Fiumei út - Salgótarjáni út találkozásánál ma 

is működik a MÁV Ingatlankezelő Kft, a Fiumei út-Kőbányai út határán az 1980-as évek második 

felétől pedig a Posta hírlapkezelő központja. A hajdani teherrakodó területeken kamion–parkoló, vasúti 

konténer lerakó, a raktárépületekben különféle gazdasági társaságok telephelyei, raktárai működnek 

(10-es kapu környezete). 

 

A volt pályaudvari rendeltetés legfontosabb épülete a Fiumei útra néző többszörösen 

átalakított F, F+1 szintes „indóház”, amely széles burkolt felületű és emelt szintű parkoló-térrel 

csatlakozik a közterülethez. Az épületegyüttes jelentős részét lakásokként hasznosítják, a többi 

szintterület alulhasznosított. Áll a peront védő előtető, árnyékoló-esővédő, lábakon álló 

tetősora, de a környezetét spontán vegetáció birtokolja.  

A MÁV Ingatlankezelő Kft F+1 szintes régi épülete a felvételi épület hosszú beépítését 

egészíti ki és zárja le. 

A MÁV vizsgáló laboratórium F+1 szint magasságú oromzatokkal tagolt homlokzatú, 

téglaburkolatos épülete a MÁV Ingatlankezelő épületétől K-re, a Salgótarjáni út mentén áll. 

Posta-hírlap osztályozó 1980-as években épített F+2 szintes épülete meghatározza a 

Fiumei út-Orczy tér – Kőbányai út találkozásának arculatát. Az épület szinte összeépült a 

vasúti felvételi épülettel, rendeltetése szerint is kapcsolódott a vasúti szállítási forgalomhoz. 

 

VÁROSKÉPI-UTCAKÉPI JELLEGZETESSÉGEK 

A Józsefvárosi pályaudvar és környéke 

A Kőbányai út és a Salgótarjáni út közötti nagykiterjedésű területen építészeti értelemben vett utcakép 

formáló elem a Fiumei út mentén álló Posta – volt pályaudvari épület – MÁV Ingatlankezelő alkotta 

épületegyüttes és a Hungária körúti végen álló vegyes rendeltetésű beépítés.  

A Fiumei út mentén álló épületegyüttes utcaképi megjelenése korlátozott, mert a pályaudvar előtti tér 

30 méteres szélessége és a területnek a közúthoz képest kiemelt magassága csökkenti a rálátás 

lehetőségét. A Fiumei útról csupán a MÁV-irodaépület és a hírlaposztályozó viszonylag magasabb 

épülete látható, a látvány többi elemét a pályaudvar előtti tér rézsűje és faállománya eltakarja.  

A Hungária körúti végen álló vegyes rendeltetésű beépítés legmarkánsabb eleme a Kőbányai úti 

oldalon álló többszörösen átépített, megmagasított épület. Ormótlan tömege, sivár homlokzata, 

külvárosi jellege ma már nem emeli a beépített környezet építészeti minőségét. 
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A TELEKÁLLOMÁNY TULAJDON SZERINTI VIZSGÁLATA: 

 

 

hrsz 
terület 
(m2) 

művelési ág tulajdonos tulajdonos/kezelő megjegyzés 
terület 

felhasználás 

38818/5 21087 üzem cég Magyar Posta Rt.  üzemi ter. (posta) 

38818/30 9616 vasútállomás cég MÁV Rt.  vasúti terület 

(38820) 21803 közterület állam Magyar Állam/MÁV  közlekedési terület 

(34593/4) - közterület    közlekedési terület 

(38597/2) - közterület    közlekedési terület 

(35929/1) - közterület    közlekedési terület 

 

  Józsefvárosi pályaudvarhoz tartozó területek (2009. évi adat) 

  Közterület a JKSZT alapján 
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AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 

AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNY ÁLLAG SZERINTI VIZSGÁLATA  

 

 

 

 a hrsz 38818/30 telken álló 

épületegyüttes műemléki 

védettséget élvez 

 a hrsz 38818/43 telek műemléki 

környezetnek minősül  

(lásd még: szabályozási terv)  

 

 A pályaudvari főépület állaga a vasúti rendeltetés megszűntével fokozatosan romlott.  

 A „MÁV-Ingatlan” Salgótarjáni úti téglaburkolatos épülete kívülről rendezett arculatot mutat.  

 A „MÁV vizsgáló laborok” téglaburkolatú épülete a Salgótarjáni úton üzemen kívül. 

 A Kőbányai út elején épült föl a 80-as években a Posta logisztikai telephelye. Az épületek jó 

műszaki állapotban vannak, rendeltetésüknek megfelelően működnek. 

 A vasúti peron és rakodó közelében álló épületek állaga rohamosan romlik. 



BUDAPEST, VIII. KERÜLET JKVSZ MÓDOSÍTÁSA, JÓZSEFVÁROSI PÁLYAUDVAR ÉS KÖRNYEZETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE 

MŰ-HELY ZRT TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  EMAIL: muhelyrt@ muhelyrt.hu TEL: 312 4570 / FAX: 312 2598 20 

AZ ÉPÜLETEK RENDELTETÉS SZERINTI VIZSGÁLATA 

 

 

 

 

A pályaudvari funkció megszűnt, csupán a MÁV-Ingatlan irodaépülete és a laborok épülete működik 

eredeti rendeltetés szerint. Az állomás épület sorolt jellegű együttesében részben lakások találhatók, 

vagy „szolgálaton kívüli” épületrészek találhatók. A rakodó tér épületei használaton kívül vannak, vagy 

bérelt telephelyként, raktárként működnek. A Posta logisztikai épülete is a vasúti kapcsolat miatt 

került ide, de vasút nélkül is üzemel.  
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AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNY SZINTSZÁM SZERINTI VIZSGÁLATA  

 

 

 

 

A pályaudvari területen nem találhatók magas épületek, szinte kiemelkedik a posta F+3 szintes irodai 

és logisztikai épülete.  

A volt pályaudvari épület, szekciónként váltakozva, F+1 és földszintes építésű. 
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FOTÓDOKUMENTÁCIÓ 

A JÓZSEFVÁROSI PÁLYAUDVAR JELENLEGI ÁLLAPOTA 
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A JÓZSEFVÁROSI PÁLYAUDVAR JELENLEGI ÁLLAPOTA 
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A JÓZSEFVÁROSI PÁLYAUDVAR KÖRNYEZETE (KORÁBBI FÉNYKÉPEK) 
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KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLAT 

JELENLEGI KÖZÚTHÁLÓZATI KAPCSOLATOK ÉS FORGALMI VISZONYOK 

A Józsefvárosi pályaudvar környékének elsőrendű főúthálózati kapcsolata a 31. sz. országos főút 

bevezető szakasza a Kőbányai út, illetve a sugárirányú főutakat összekötő Hungária körút – Könyves 

Kálmán körút útvonal. A Kőbányai út 2x2 forgalmi sávos, a Józsefvárosi pályaudvar felőli oldalon 

villamospálya húzódik, a déli oldalon szerviz úthoz kapcsolódó parkoló sáv van. Az Orczy tér és a 

Könyves Kálmán körút között csak a keresztező gyalogos forgalmat biztosítja jelzőlámpa a 

kereskedelmi területek belső úthálózatának csomópontjai nincsenek megfelelően kiépítve. A főút 

csúcsórai forgalma 1300-1400 Ejármű/óra/irány. 

A Hungária körút – Könyves Kálmán körút útvonal 2x3 forgalmi sávos, középfekvésű villamospályával, 

összehangolt jelzőlámpás csomópontok szabályozzák forgalmát. 

Forgalma az M0 keleti szektor átadása után megváltozott, a nehéz teherforgalom arány a csökkent. A 

jelenlegi csúcsórai forgalom 2100-2400 Ejármű/óra/irány. 

A Hungária gyűrűtől a városközpont felé nincs összefüggő másodrendű főúthálózat: a Dózsa György út 

észak felől a Kerepesi útnál végződik, az Orczy út – Fiumei út – Rottenbiller utca útvonal a Damjanich 

utcától északra átmenő forgalomra alkalmatlan utcapáron folytatódik. 

Az Orczy út – Fiumei út útvonal változó 2x1 illetve 2x2 forgalmi sávos keresztmetszetű, a 

villamospálya a Fiumei úton szélső fekvésű az Orczy úton az úttengelyben halad. Egyes 

csomópontokban az egyenes irányban csak 1-1 forgalmi sáv halad át. A főút forgalma a 

csúcsidőszakokban 1300-1400 Ejármű/óra/irány. 

A Salgótarjáni út Fiumei úthoz csatlakozó zsákutca jellegű szakasza a Józsefvárosi pályaudvar közúti 

kapcsolata 

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS ÉS UTASFORGALOM 

A tervezési terület közösségi közlekedési hálózatát elsősorban villamosvonalak alkotják: 

 A 24-es járat a Baross tértől a Fiumei út – Orczy út – Haller u. vonalán Dél-Pest felé biztosít 

kapcsolatot 

 Az 1-es villamosvonal a Hungária gyűrűn végighaladva Pest és Észak-Buda főbb sugárirányú 

vonalát összeköti, utasforgalma jelentős (23000 utas/nap/irány) 

 A 37, 37A járat a Salgótarjáni út menti területek utasforgalmát bonyolítja le. 

 A 28-as járat Kőbánya központjának egyik fő tömegközlekedési kapcsolata, a Józsefvárosi 

pályaudvar menti területeket is kiszolgálja. Utasforgalma 4600 utas/nap/irány. 

 

A Józsefvárosi pályaudvar környéke utasforgalmában jelentős Észak-Buda, a Belváros és Kőbánya 

között a Baross u. – Kőbányai út irányban közlekedő 9-es autóbuszjárat, valamint az Orczy térig 

közlekedő 83-as trolibusz járat. 
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JELENLEGI FORGALOMTECHNIKAI, PARKOLÁSI ÁLLAPOT 

Salgótarjáni út 

A Salgótarjáni út Fiumei úthoz csatlakozó szakasza zsákutca, a Józsefvárosi pályaudvar logisztikai 

központja, az Izraelita temető és az MTK edzőpálya megközelítését biztosítja. A Fiumei úthoz 3 fázisú 

jelzőlámpás csomópontban kapcsolódik, az útpálya északi oldalán húzódik a 37-es villamos pályája. A 

villamospálya a Keleti pályaudvarra vezető vágányok felett felüljárón halad át. 

 

Kőbányai út 

A főút 2x2 forgalmi sávos, a déli, Ganz terület felőli oldalon szerviz úthoz kapcsolódó parkoló-

rendszerrel. Az Orczy téri és Könyves Kálmán körúti 3 fázisú jelzőlámpás csomópontok között 2 helyen 

biztosítja a gyalogos keresztezést jelzőlámpa. A szerviz úti kapcsolatok rendezetlenek. A Józsefvárosi 

pályaudvar területén levő piac közúti és gyalogos kapcsolatai az útpálya északi oldalán levő zárt 

villamospályát keresztezik. 

 

Könyves Kálmán körút 

A Salgótarjáni úti és Kőbányai úti jelzőlámpás csomópontok között a 2x3 sávos útpálya és a 

középfekvésű villamospálya a MÁV pályaudvarokra bevezető vágánycsoportja alatt aluljárón halad át. 

 

Fiumei út 

A 2x2 sávos útpálya nyugati oldalán, zárt villamospálya húzódik, az Orczy tér és Salgótarjáni út közötti 

szakaszon az út keleti oldalán a Józsefvárosi pályaudvar előtere és parkolói vannak, az útpályánál 

mintegy 1,5-2,0 m-rel magasabban levő szerviz útról közelíthetők meg. 

 

A Józsefvárosi pályaudvar előterében, a Fiumei útnál mintegy 1,5-2,0 m-rel magasabban levő burkolat 

egyrészt a felvételi épület előtti parkoló megközelítő útja, másrészt a Posta Hírlapelosztó kihajtását 

biztosítja. 

Közúti kapcsolata a Salgótarjáni út – Fiumei út csomóponthoz csatlakozik. Az útcsatlakozás a 

kötöttségek miatt rossz geometriájú, részleges csomóponti kapcsolatokat biztosít. 

A felvételi épület előtti parkoló, a középső közlekedő sávra merőleges beállással, férőhelyes, átlagos 

kihasználtsága 60 %-os. 

A Magyar Posta Hírlapelosztó központja a Kőbányai út felől közelíthető meg. A Kőbányai úti kapcsolat 

a 28-as villamos pályáját keresztezi, minden irányú járműmozgást biztosít. Az intézmény forgalma a 

pályaudvar területéből leválasztott parkolón át bonyolódik le. 

KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS 

A Józsefvárosi pályaudvar mentén a Kőbányai út északi oldalán jelöltek ki kerékpárutat. 

A sugárirányú kerékpárutakat a Hungária körút – Könyves Kálmán körút menti kerékpárút köti össze. 
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KÖZMŰVIZSGÁLATOK 

VÍZELLÁTÁS 

A tervezési terület vízellátása az egységes fővárosi hálózati vízellátási rendszer részeként épült ki. A 

vízellátó hálózat üzemeltetője a Fővárosi Vízművek Zrt. A Fővárosi Vízművek a Duna partjaira telepített 

kútjaiból kitermelt ivóvizet juttatja a hálózatba. A parti szűrésű kútjai északon a budai és a pesti Duna 

parton, valamint a Szentendrei szigeten találhatók, délen pedig a Csepel sziget Nagy-Duna partján. Az 

É-pesti és Közép-Pesti területek vízellátását az Észak-pesti Duna part Dunakesziig húzódó kútsorában 

és a szentendrei kutakban kitermelhető vízzel biztosítják. Hálózati szempontból a tervezési terület 

tömbje a Vízművek 20-as számú, ún. Pesti alapzóna ellátási körzetéhez tartozik. A zóna hálózata az 

észak-pesti területeken a fő betáplálást a már említett káposztásmegyeri gépházak felől kapja, a 

hálózati víznyomást az ellennyomó tározóként működő Gellérthegyi tározómedence vízszintje  

(tfsz:158 mBf) határozza meg. Az egész pesti ellátó hálózat a vízbázisok felől a betáplálást nagy 

átmérőjű vezetékeken keresztül kapja. Ilyen, a hálózat szempontjából fontos tápvezeték a Fiumei út 

és a Kőbányai út nyomvonalú DN 500-as vezeték, valamint a Hungária körúti DN 600-as öv vezeték. 

Ezek a vezetékek táplálják be a Kerepesdűlő városrész vízellátó hálózatát. A nagy átmérőjű vezetékről 

az elosztó hálózat felé vannak leágazások kiépítve, ami azt jelenti, hogy a terület vízellátása alapbázis 

szempontjából kedvező.  

Az elosztóhálózat a vizsgált tömböt határoló utcákban a Fiumei úton DN 100-as, a Kőbányai úton DN 

200-as, a Salgótarjáni úton DN 150-es és a Hungária körúti DN 200-as öntöttvas anyagú vezeték. Az 

öntöttvas vízvezetékek anyaguk szempontjából nem tartoznak a főváros korszerű vízvezetékei közé, 

régi építésűek, rajtuk a nagy terhelésű utcákban gyakoriak a meghibásodások. 

A tervezési területet körülvevő vízvezetékeken a jelenlegi ellátáshoz szükséges tüzivízcsapok 

elhelyezésre kerültek. 

VÍZELVEZETÉS 

A tervezési terület szenny- és csapadékvizeinek az elvezetésére egyesített rendszerű csatornahálózat 

áll rendelkezésre, amely a főváros csatornahálózati rendszerének része. A csatornahálózat 

üzemeltetője a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

Az egyesített rendszerű csatornahálózat az összegyűjtött szenny- és csapadékvizeket a csepeli 

Központi Szennyvíztisztító telepre szállítja, ahol azok megtisztításra kerülnek, a tisztított szennyvizek 

befogadója Duna. A területen a Kőbányai úton halad a pesti csatornahálózat egyik fő gerinccsatornája, 

a Ø 2,10 m átmérőjű betoncsatorna. Ez a főgyűjtő a Kőbányai út, Baross utca, Illés utca, Telepy utca, 

Haller utca, majd Soroksári út nyomvonalon épült meg, az Illés utcában a mérete már 296/296. 

A területet határoló Fiumei úton 63/95-ös beton, a Kőbányai úton kisebb méretű rövidebb ágcsatornák 

üzemelnek, a Könyves Kálmán körúton Ø 30-as és Ø 40-es átmérőjű betoncsatornák épültek, ezek 

befogadói a nagy átmérőjű gerinccsatornák. 
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ENERGIAELLÁTÁS 

VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS 

A tervezési terület térségének villamosenergia ellátását az ELMŰ Hálózati Kft. biztosítja.  

A tervezési terület villamosenergia ellátásának bázisa a tervezési terület közelében elhelyezkedő 

Népliget és a Ganz 120/10 kV-os alállomás. Az alállomások 120 kV-os betáplálását a Kőbánya és a 

Albertfalva 120/20 kV-os alállomás felől kiépített kétrendszerű szabadvezeték hálózaton keresztül 

biztosítják. A Népliget alállomástól a 120 kV-os hálózat továbbhalad a belvárosi alállomások irányába, 

ezek a vezetékek már földkábelekkel épültek ki.  

Az alállomásról induló 10 kV-os középfeszültségű kábelhálózat fűzi fel a tervezési területen üzemelő 

fogyasztói transzformátor állomásokat. A tervezési területen a Salgótarjáni út mellett a 4751, a Fiumei 

úton a pályaudvar épülete előtt a 7075, a 7073 és a 7973 sorszámú, valamint a Könyves Károly 

körúton a 8441 sorszámú transzformátor üzemel. Ezek a térség villamosenergia ellátásában központi 

szerepet töltenek be.  

A Népligeti 120/10 kV-os alállomásról induló 10 kV-os középfeszültségű kábelhálózat fűzi fel a 

fogyasztói transzformátor állomásokat. A 10 kV-os földkábelhálózat a tervezési terület tömbje mellett 

a Fiumei úton, a Kőbányai úton, valamint a Könyves Károly körúton épült meg a járda alatt, a 

Salgótarjáni út nyomvonalán csak egy rövidebb szakasz üzemel az ott lévő transzformátor állomás 

betáplálására. 

A transzformátor állomások döntő hányadban jelenleg a területen belül jelentkező igényeket elégítik 

ki, de egyes transzformátorokról közszolgáltatás is történik. A fogyasztók ellátása a 

transzformátorokról táplált kisfeszültségű kábelelosztó hálózatról történik. A térségben üzemelő 

hálózatok mindegyike földalatti elhelyezésű. Valamennyi határoló utcában a megfelelő közvilágítást is 

kiépítették. A közvilágítást szolgáló lámpatesteket földalatti kábelhálózat táplálja.  

FÖLDGÁZELLÁTÁS 

A tervezési terület földgázellátását a Fővárosi Gázművek Zrt. szolgáltatja. A térségben üzemelő 

földgázhálózat, a főváros egységes hálózati rendszeréhez kapcsolódik. 

A térség ellátásának bázisa a nagy-középnyomású gerinchálózat, amelynek táppontja a Salgótarjáni 

utca és a X. kerületi Gyöngyike utca kereszteződésénél lévő gázátadó állomás, ahonnan induló nagy-

középnyomású és a középnyomású hálózatok táplálják be a körzet kisnyomású és középnyomású 

hálózatát.  

A középnyomású hálózat DN 700-as vezetéke a Salgótarjáni út északi oldalán épült ki és halad tovább 

a Fiumei út nyomvonalán, míg a nagy-középnyomású vezeték a Salgótarjáni út, Könyves Károly körút, 

Elnök utca, Diószeghy Sámuel utca, Dobozi út nyomvonalon épült ki és a halad tovább a Fiumei úton, 

ismét elérve a jelenlegi tervezési területet. A vezeték többek között az Orczy téren és a Dobozi 

utcában üzemelő körzeti gáznyomáscsökkentő állomásokat táplálja be.  
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Az Orczy téren üzemelő körzeti gáznyomáscsökkentő állomás látja el gázzal a Józsefvárosi pályaudvar 

gázigényeit.  

A tervezési terület menti utcákban, így a körzetben a Salgótarjáni út északi oldalán DN 700-as 

nagyközépnyomású, a Fiumei úton DN 110-es kisnyomású, a Könyves Károly körúton DN 300-as 

nagyközépnyomású és DN 110-es kisnyomású, valamint a Kőbányai út egy rövid szakaszán a Könyves 

Károly körútnál egy szintén DN 110-as KPE vezeték üzemel.  

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

VEZETÉKES ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

Budapest, benne a VIII. kerület, s így a Józsefváros vezetékes távközlési ellátását jelenleg a T-COM 

Nyrt. biztosítja. A Budapesti szekunderközponthoz tartozó Budapest Dob utca, Horváth Mihály tér, 

Orczy tér alközpontok a vezetékes távközlési hálózatának bázisa. A főváros teljes közigazgatási 

területe 1-es körzetszámon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.  

A tervezési terület és térségének vezetékes távközlési szolgáltatója a Magyar Telekom Nyrt. Kiépített 

hálózata részben földkábelként, részben alépítménybe fektetve a vizsgált fejlesztési területet határoló 

utcák járdáiban halad, biztosítva a jelentkező igények kielégítését. 

Vezetékes hírközlési hálózati elemként meg kell még említeni a Fiumei út, Kőbányai út nyomvonalán 

üzemelő, a járdában haladó BKV kábelt. 

VEZETÉK NÉLKÜLI HÍRKÖZLÉS 

A fejlesztési területen belül közcélú vezeték nélküli szolgáltatást nyújtó berendezés nem üzemel. A 

vezeték nélküli szolgáltatók a szomszédos területeken üzemelő létesítményeik segítségével teljes 

lefedettséggel biztosítják a területen a megfelelő vezeték nélküli vételi lehetőséget.  
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ZÖLDFELÜLETEK VIZSGÁLATA 

A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 

A tervezési terület a VIII. kerület, Józsefváros területén van, Kerepes-dűlő területrészen. A térség a 

város régóta beépített városias területe, így természeti adottságainak vizsgálata csak ilyen 

értelemben, korlátozottan értelmezhető. 

TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 

A terület a Pesti-hordalékkúp síkság kistáj területén helyezkedik el. A kistáj a Duna mentén 

elhelyezkedő, kelet felé lépcsőzetesen emelkedő a hordalékkúp teraszok alkotta síksági terület. A 

hordalékkúp teraszokat K-Ny-i irányú patakok tagolják. A terület többsége közepes magasságú, tagolt 

síkság, felszínét 5-15 m vastag laza, homokos, kavicsos üledék borítja. 

A térségre mérsékelten meleg, száraz éghajlat jellemző. Az évi középhőmérséklet 10,0–10,2 °C, a 

nyári félév középhőmérséklete 17,0–17,2 °C. Az évi fagymentes napok száma: 188-198 nap között. Az 

évi csapadékösszeg 550–580 mm körül van, egyes délkeleti területeken az 550 mm-t sem éri el. 

Évente 30–33 hótakarós nap várható, a hótakaró átlagos maximális vastagsága 20 cm körüli. 

Leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, átlagos szélsebesség 2,5–3,0 m/s közötti. 

A táj egészére jellemző a vízhiányos állapot a száraz éghajlat miatt. A vízminőség szempontjából 

valamennyi vízfolyás II.osztályú. A talajvíz mélysége változó, de az egész kistájra jellemző, hogy 

nyugalmi szintje ritkán van 6-8 m-nél mélyebben. A talajvíz kémiai jellegében a kalcium-magnézium-

hidrogénkarbonátos típus az uralkodó. 

A talajok a Duna homokhordalékán képződött talajtípusok: a futóhomok, a humuszos homok, a löszös 

homok. A terület régi beépítettsége miatt az antropogén eredetű feltöltések mindenfelé előfordulnak. 

TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET 

Tájtörténeti vizsgálat 

A tervezési terület a VIII. kerület, Józsefváros városközponti részétől K-re, az egykori város széli 

területeken található Kerepes-dűlőn. A tervezési területet a Fiumei út – Kőbányai út – Könyves Kálmán 

körút - Vasúti vágányok – Salgótarjáni út határolja. Az egykori város szélén létesült a Józsefvárosi 

pályaudvar, annak közelében jelentős iparterületek (Ganz telep a Kőbányai út D-i oldalán). A területtől 

É-ra a város nagy temetője, a Fiumei úti sírkert került egykor kialakításra. 

A terület fő elemi mindmáig megmaradtak, melyeket a területet határoló utakként lehet leginkább 

jellemezni. A tervezési terület ma „barnamezős, rozsdaövezetként” írható le legjobban. A vasút mára 

gyakorlatilag megszűnt, a térség jelentős ipari üzemei nagyrészt megszűntek, vagy átalakulóban 

vannak. Ideiglenes használatként a terület épületeinek egy részében lakó funkció települt. A vasúti 

terület egy részén a Négy Tigris (kínai) piac van, illetve a hozzá tartozó parkoló.  
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A Salgótarjáni út mentén a teherpályaudvari rakodó helyén egy ideig gépkocsivezetői tanpálya, ma 

építési törmelék feldolgozó található. A jobb állagú vasúti irodaépületekből mára a vasúttársaság 

teljesen kiköltözött, egy részük bontás alatt áll, egy részük még őrzött létesítmény. A pályaudvar nagy 

része így is teljesen kihasználatlan. A Fiumei út és Kőbányai út sarkán lévő postai hírlapelosztó és 

iroda épület még jó állapotú és működő elem a területen. A Kőbányai út és Könyves Kálmán körút 

kereszteződésénél egy régi nagy munkásszálló, ma lakóépület illetve mellette oktatási intézmények és 

hajléktalanellátó szervezet nappali melegedője található. 

A területen jelentősebb növényállományokat az egykori vasúti állomásépületek közelében találhatunk. 

A vasút létesítésekor nagy hangsúlyt fektettek az állomásépületek környezetének rendezésére, ahol jó 

környezettűrő tulajdonságú és nagy lombot nevelő fákat telepítettek, főleg japán akácot (Sophora 

japonica), nagylevelű hársat (Tilia platyphyllos) stb. melyek mindmáig megmaradtak és jól mutatják a 

területen belül hol voltak az egykori állomásépületek. 

A másik gazdagabb növényállománnyal rendelkező részek az út menti zöldsávok. Gazdagon fásított a 

Fiumei út, a Kőbányai út. Feltehetően a Salgótarjáni út mentén is jelentősebb fasor lehetett, de ennek 

mára csak igen szerény nyomai lelhetők fel itt-ott. 

A terület szomszédságának hasznosítása is vegyes képet mutat. A Salgótarjáni út túloldalán a Fiumei 

úti sírkert rendezett temetője, gazdag növényállománnyal található. Mellette a szintén gazdag 

növényállományú MTK sporttelepei helyezkednek el. A Fiumei út túloldalán a BKV villamos remíze 

található, azon túl Józsefváros lakóterületei. A Kőbányai út túloldalán a Ganz-Mávag telephelyén, egy 

kis területen van csak üzemi tevékenység, a régi gyárcsarnokok jobbára kereskedelmi létesítményként 

és azok raktáraiként hasznosulnak.  

A terület része az FSZKT-ban „városszerkezeti jelentőségű átalakuló területeket tartalmazó területi 

egységnek”, illetve a város „csökkentendő terhelésű belvárosi környezet” jelölésű területének is része, 

ami a távlati fejlesztési és átalakulási irányokat jelentősen meghatározza. 

A terület a főváros pesti oldali átmeneti zónájában elhelyezkedő terület. Környezetterhelhetőségi 

szempontból a terület „intenzív, a területhasználati konfliktusok feloldására irányuló fejlesztési” 

területén helyezkedik el. 

Tájhasználat értékelése 

A tervezési terület jelenleg alig beépített, mégis jelentős a burkolt felületek aránya a felhagyott vasúti 

pályaterületek, rakodóterületek miatt. A terület nagyon jelentősen alulhasznosított. A több éves 

magára hagyatottság miatt a természet egyre jelentősebben hódítja vissza magának a használatlan 

területeket, de ez az évekig vasúti forgalmat bonyolító vágányok és a nagy teherbírású betonozott és 

aszfaltozott felületeken igen időigényes.  

A terület közterületei egykor gazdagon fásítottak voltak. Részben a kedvezőtlen környezeti feltételek, 

részben a nem megfelelő faverem kialakítások miatt a fasorok ma hiányosak. Utóbbi tényező 

következtében az 5-8 éve végzett jelentősebb fasor felújítások mára csődöt mondtak. Az akkor 

eltelepített fáknak csak igen kis része él még ma is. 
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VÉDETT, VÉDENDŐ TÁJI-, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TERÜLETEK 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

A terület legjelentősebb táji, természeti és tájképi értékeit a vizsgálati lapon értékesnek és fővárosi 

védettnek jelzett fák képezik. Vizuális szempontból jelentős értéket jelent a Kőbányai út fasora még 

akkor is, ha hiányos és egyes faegyedei önmagukban jelentős értéket nem képviselnek. 

Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett 
terület, érték, emlék 

A területen országos vagy nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett 

terület, érték nem található. 

A 47/1998. (X.15.) Föv. Kgy. rendelet a Budapesti városrendezési és építési keretszabályzatról 5. 

számú melléklete alapján a városkép, a növényzet értéke és az idegenforgalom 

szempontjából védett fasor a Fiumei út és a Könyves Kálmán körút fái. A Fiumei út tervezési 

terület melletti szakaszán kétoldali fasorral rendelkezik. A Fasorban japán akác (Sophora japonica) és 

kis számban fehér akác (Robinia pseudoacacia) fák vannak. A fasor fő értékét egységes jellege adja a 

tervezési szakaszon. A Könyves Kálmán körút a tervezési szakasz melletti részén fátlan. 

Ökológiai hálózat 

A területet az országos ökológiai hálózat elemei nem érintik. 

TÁJHASZNÁLATI KONFLIKTUSOK ÉS PROBLÉMÁK ÉRTÉKELÉSE 

A területen belül több tájhasználati konfliktus azonosítható. A legjelentősebb, maga a pályaudvar 

elhagyatottságából adódó probléma, az hogy nincs használója, gazdája a területnek. A gazdátlanság 

következménye, hogy a területen jelentős az illegális hulladéklerakás. Az elhagyatottabb vasúti 

épületek folyamatosan pusztulnak. Ez különösen a terület Salgótarjáni út menti részét érinti 

hatványozottan. 

Használati konfliktus jelentkezik a Kőbányai út és Könyves Kálmán körút sarkán lévő lakóépület és az 

utak környezeti terhelésének hatásaként. Az egyedüliként ott lévő lakóépület a környezeti terhelés 

miatt lakó funkcióra nagyon korlátozottan alkalmas. 

A Fiumei úti vasúti állomásépület előtt jelentős területű parkoló van. A parkoló jelenleg kihasználatlan, 

mivel a közvetlen környezetében alig van működő intézmény létesítmény, ami a kapacitását igénybe 

venné. 

A Kőbányai út tervezési terület felé eső oldalán elég szerencsétlen kialakításúak a fáknak kialakított 

favermek. A Fiumei út felé eső részen az aszfaltozott járdában kialakított favermeket kiselemes 

betonburkolattal látták el, így azokban szinte 100%-os a fák kiszáradási aránya. A további szakaszon a 

járdafelülettől kiemelt szegéllyel elválasztottan kialakított nagyméretű favermek vízellátása nem 

biztosított így azokban is jelentős a fák kiszáradásának aránya, még ha a jó szárazságtűrő cserjék 

szépen és jól képesek megélni bennük. 
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ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 

A TELEPÜLÉSI ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ELEMEI 

A területen belül két fajta zöldfelületi rendszer elem található. Az egyik a közterületi zöld sávok és 

fasorok a másik a telkeken belüli zöldfelületek. A tervezési területen a kettő aránya közel azonos, noha 

a tervezési terület igen jelentős 29,3 ha a határoló közterületekkel együtt 39,8 ha. 

Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges, valamint a zöldfelületi karaktert 

meghatározó elemek 

A terület egészének fő eleme a közterületi zöldsávok és fasorok által képzett zöldfelületi folyosók, 

melyek csaknem körbe veszik a területet. A közterületi zöldsávokból és fasorok szempontjából 

legjelentősebb a Fiumei úti zöldsáv és kétoldali fasor. A zöldsáv tényleges gyeppel borított 2m széles 

sáv, ahol szabályos 6-7 m-es tőtávolságra állnak a fák. A fák döntő többsége japán akác (Sophora 

japonica), kisebb része fehér akác (Robinia pseudoacacia). 

 

A Kőbányai út mentén szintén kétoldali fasor található. A tervezési terület felőli oldalon korai juhar 

(Acer platanoides) és gömbjuhar (Acer platanoides ’Globosum’) fák vannak. A másik oldalon döntően 

fehér akácok (Robinia pseudoacacioa) vannak. Itt csak helyenként van folyamatos zöldsáv (elsősorban 

a Fiumei út felé lévő részen), többségében a burkolatban kialakított faverembe történő fatelepítés 

jellemző. 

A Salgótarjáni út fasora nagyon hiányos. A Fiumei úti temető melletti szakaszon csak egyik oldalon 

van zöldsáv és az is nagyon ritkán fásított. Az MTK sporttelepének közelében, ahol csak villamos pálya 

van és az is töltésen halad, széles zöldsáv van és benne idős megmaradt fasor szép egyedei, 

elsősorban japán akácokból (Sophora japonica). 

 

A területen két jelentősebb telken belüli gazdagabb zöldfelületi rész említhető.  

 Az egyik a Fiumei úti vasúti állomásépület és szomszédságában lévő zöldfelületek. Ide soroljuk az 

állomásépülettől É-ra lévő vasúti irodaház kertjét és a D-re lévő postai irodaház előtti zöldfelületet 

is. Ez a terület és zöldfelületük vizuálisan egy-egységet képez, bár gondozottságuk jelentősen 

eltérő. A posta irodaház előtti részen a fák 15-20 éve telepítetek, de gazdag cserjeállomány és 

szépen gondozott gyepfelület is van. Hasonló állapotú volt még pár éve a vasúti irodaház kertje 

is, de mára gondozatlan. A vasúti állomásépület előtti zöldfelületek kevésbé gondozottak, viszont 

itt vannak a legnagyobb számban az idős és nagy méretű lomboronájú fák a területen.  

 

 A másik zöldfelületi szempontból jobban ellátott rész a Kőbányai út és Könyves Kálmán körút 

sarkánál lévő oktatási és szociális intézmények által elfoglalt telek gazdag és ápolt zöldfelületei. 

Itt is nagy számban vannak jelen középkorú és fiatal fák, aránylag gazdag a cserjeállomány is és 

gondozott gyepfelületeket is találunk. 
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A pályaudvar területén belül csak egyes régebbi állomásépületek körül találunk idősebb (60—80 

éves) fákat, főleg japán akácokat (Sophora japonica). Ezen idős fák közelében leginkább 

gyomvegetációt találunk, ami próbálja beborítani a vasúti ágyazatokat, töredezett beton és 

aszfaltburkolatokat. Hosszú távon (15-20 éves távlatban) számolni lehet a ma még kis magoncokként 

az elhagyatott sínek között növő pionír fafajok és gyomfák terjedésével. Az így megjelenő ma még 

csak kis csemetéket főleg nyárfák (Populus sp.), fehér akác (Robinia pseudoacacia), zöld juhar (Acer 

negundo), bálványfa (Ailanthus altissima) képezi. 

ZÖLDFELÜLETI ELLÁTOTTSÁG ÉRTÉKELÉSE 

A terület zöldfelületi ellátottságát a tervezési tömb zöldfelületi mutatói alapján vizsgáljuk. 

A terület övezeti besorolását a JÓKÉSZ szerint a következő: KL-VA-VIII-1 jelű vasúti terület,  

KL-VA-VIII-2 jelű vasúti terület, I-VIII-2 jelű intézményi terület valamint a Fiumei út, Kőbányai út és a 

Könyves Kálmán körút területei KL-KT-VIII-1 jelű közlekedési terület, melyeken a KVSZ szerinti 

minimális zöldfelületi mértékek a következők:  

KL-VA-VIII-1 esetében  ............................................................................................................. 10% 

KL-VA-VIII-2 esetében  ............................................................................................................... 5% 

I-VIII-2 esetén  ....................................................................................................................... 35 % 

KL-KT-VIII-1 esetében nem meghatározott. 

A vizsgálati felmérés során felmért zöldfelületek alapján a területre az alábbiak szerint alakul övezeti 

szinten a zöldfelületi ellátottság: 

Övezeti besorolás 

Övezet 

területe 

(m2) 

Minimális 

zöldfelületi 

matató (%) 

Minimális 

zöldfelület 

területe (m2)_ 

Meglévő 

zöldfelület 

területe (m2) 

Meglévő 

zöldfelületi 

mutató (%) 

KL-VA-VIII-1 9616 10,00% 961 1915 19,91% 

KL-VA-VIII-2 205301 5,00% 10265 6002 2,92% 

I-VIII-2 87568 35,00% 30649 9726 11,11% 

ÖSSZESEN: 302485 13,84% 41875 17643 5,83% 

KT 21803 0% 0 6381 29,27% 

KL-KT-VIII-1 73492 0% 0 4930 6,71% 

Mindösszesen: 397780 10,52% 41875 28954 7,28% 

 

A táblázatból jól látható, hogy a terület egészének átlagos zöldfelületi ellátottsága 14% körül alakulna 

az övezeti paraméterek szerint, de a valóságban ennek alig a fele van meg jelenleg. A táblázatból 

kiolvasható, hogy egyes övezetekben a minimum mértékét meghaladó, míg más területeken azt el 

nem érő mértékű a zöldfelületek nagysága. Jól látható, hogy a közterületek zöldfelületei igen 

jelentősek, míg a volt vasútállomás sínek alkotta területi részein minimális alatti a zöldfelületek aránya. 

Jó minőségű zöldfelületeket csak az előző fejezetben leírt helyeken találhatók. A zöldfelületek döntő 

többsége erősen extenzíven kezelt, gyakorlatilag legfeljebb évi egyszeri alkalommal kaszált terület. 
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A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER KONFLIKTUSAI ÉS PROBLÉMÁI 

A zöldfelületi rendszer fő problémája, hogy az övezeti paramétereket el nem érő mértékben van jelen 

a terület összességét tekintve. A területre viszont az is igaz, hogy egyes részeken a meglévő 

zöldfelület nagysága (például a KL-VA-VIII-1 övezet) akár az övezetben előírt duplája is lehet. 

A zöldfelületek döntő része extenzíven kezelt terület. Alacsony az intenzív kezelésű zöldfelületek 

aránya a területen. 

A közterületi zöldsávok sok helyen hiányosak, vagy a használat következtében szinte megsemmisültek 

(pl.: Kőbányai út egyes szakaszai). A favermes fatelepítés sok helyen nagyon rosszul megoldott. A 

faverem területe helyenként betonozott burkolatú, így abban a fák megmaradási aránya közel 0%. 

A telken belüli fák zöldfelületek aránya alacsony, pedig az extenzív területhasználat ezt lehetővé 

tenné. 

A teljes területen felmért 649 db fa igen jelentős része (közel 90 db) kiszáradt fa volt a felméréskor, 

ami azt jelenti, hogy a fák 13,8% kiszáradt. Ha ehhez hozzá veszem a közel 40 db már kivágott 

kiszáradt fát, akkor megállapítható, hogy az elmúlt 4-5 évben a fák közel 18%-a száradt ki a területen. 

További elkeserítő tény, hogy a kiszáradt fák többsége az elmúlt 8-10 évben telepített fiatal fa volt.  

 

  
A környezeti állapot vizsgálata (átnézeti vázlat) 
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A környezeti állapot vizsgálata I. 
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A környezeti állapot vizsgálata II. 
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A környezeti állapot vizsgálata III. 
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KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLAT 

KÖRNYEZETVÉDELEM (ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS) 

TALAJ 

A tervezési terület a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 

besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján felszín alatti víz szempontjából 

érzékeny, kategóriába sorolt terület. A közepes szigorúságú környezetvédelmi besorolás oka, hogy a 

terület relatíve távol esik a főváros jelentősebb vízbázisaitól, valamint geológiai adottságai révén a 

szennyeződések mozgása szempontjából a terület kisebb kockázatokat rejt. 

A térség kőzetalapja az oligocén kori agyag, homok és mészkő, amire pliocén kori teraszkavics és 

homok, valamint felfolyami homok rétegződik. A felszíni egyenetlenségeket vegyes anyagú feltöltések 

rendezik. 

A területen a felszín közeli talajrétegek mindenütt bolygatottak. A talaj, változó mértékben, de legtöbb 

helyen, erősen tömörödött, vízbefogadása rossz. A talajfelszín sok helyen burkolt, illetve tömörített, 

vízáteresztő felülettel ellátott (vasúti ágyazat), ami a természetes talajéletet gátolja, nehezíti, 

helyenként károsíthatja. 

A talajszennyezés a területen belül jellemzően a vasúti közlekedésből származó terhelés. Mára szinte 

kizárólagos a villamos vontatás, de régi, jelentős pályaudvarról van szó, így a gőz és a dízel vontatás 

szennyezésének maradékaira számítani kell. A vasúttársaság által a Keleti és a Józsefvárosi 

pályaudvarokra készített környezetei feltárás során a Józsefvárosi pályaudvar területén nem 

azonosítottak jelentősebb pontszerű szennyezést. A területen szennyezőanyagokként jobbára 

nehézfémek, olajszármazékok, oldószerek, savak, lúgok változó mennyiségével lehet számolni. A 

területen ismereteink szerint teljes körű laborvizsgálatokkal is megalapozott talajvizsgálat nem készült. 

FELSZÍNI ÉS A FELSZÍN ALATTI VIZEK 

A területen felszíni vízfolyás nincs. 

A területen belül a talajvíz elég magasan, 6-8 m-re a terepszint alatt helyezkedik el. A talajvíz szintjét 

a felszínre hulló csapadék mennyisége és az abban lévő vízzáró rétegek befolyásolják leginkább. A 

vizek fő áramlási iránya K-Ny-i, ami azt jelenti, hogy a talajvíz a Duna felé áramlik. Az áramlás irányát 

a dunai magas vízállások sem befolyásolják a relatíve nagyobb távolság miatt. 

A területen belül felszín alatti vízkivétel nincs. 

A területen belül feltárt és azonosított talajvíz szennyeződésről nincsenek információk. 
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LEVEGŐTISZTASÁG ÉS VÉDELME 

A terület légszennyezettségi besorolása a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet alapján a következő: 

légszennyezettségi agglomeráció, 1. Budapest és környéke, ahol a légszennyezettségi zónabesorolás a 

következő: Kéndioxid - E, Nitrogéndioxid - B, Szénmonoxid - D, PM10 - B, Benzol - E, Talajközeli ózon 

- O-I, PM10 Arzén (As) - F, PM10 Kadmium (Cd) - F, PM10 Nikkel (Ni) - F, PM10 Ólom (Pb) - F, PM10 

benz(a)pirén (BaP) - B.  

 

A terület városklimatológiai szempontból közepes helyzetűnek ítélhető. A város fő átszellőzési sávjai 

bár nem érintik a területet, ugyanakkor jelentős, zárt beépítéssel sem rendelkezik (a terület nagy 

részét vasúti pályavonalak, azok menti utak képezik). Kedvező, hogy jelentős zöldfelületi 

létesítmények találhatók a szomszédságában (Fiumei úti sírkert, BKV előre és MTK sportlétesítményei) 

melyek kedvezőbb légáramlási helyzet előidézését segítik. Ugyanakkor a szomszédságban jelentősebb 

környezeti terhelést jelentő üzemi (Michelin gumigyár, Ganz-MÁVAG gyár stb.) és közlekedési 

létesítmények (Hungária körút, Fiumei út, Kőbányai út) is vannak. 

 

A légszennyezettségi határértékeket a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szabályozza. 

Légszennyező anyag 
Határérték [μg/m3] Veszélyességi 

fokozat Órás 24 órás Éves 

Kén-dioxid (SO2) 250 125 50 III. 

Nitrogén-dioxid* (NO2) 100 85 40 II. 

Ózon (O3)  120  I. 

Szén-monoxid (CO) 10 000 5 000 3 000 II. 

Ólom (Pb)   0,3 I. 

Szálló por (PM10)  50 40 III. 

Szálló por (TSPM: összes lebegő portartalom) 200 100 50 III. 

Benzol  10 5 I. 

Jelentősebb légszennyező anyagok határértékei 
 

A terület közelében folyamatos immisszió mérő állomás a Keleti pályaudvar előtt, a Baross téren 

üzemel, ami 2007-től ideiglenesen a Teleki térre került áttelepítésre (BP14 jelű állomás). (Az állomás a 

Józsefvárosi pályaudvar állomás épületétől pár száz méterre található, a Fiumei út túloldalán, így az 

ott mért levegő immissziós értékek a terület levegőminőségét kiválóan reprezentálják.  
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Az alábbi táblázatba a mérőpont legfrissebb adatait és a vonatkozó határértékeket vetjük össze: 

Légszennyező anyag Határérték 
BP 14 Teleki tér 

állomás 2013.09.20. 

9 órai értékei 

Minősítés 
Szennyezőanyag 

veszélyességi 

fokozata 

Kén-dioxid (SO2) 
250 μg/m3 

(óra átlagérték) 
3,3 μg/m3 kiváló III. 

Nitrogén-dioxid (NO2) 
100 μg/m3 

(óra átlagérték) 

25,7 

μg/m3 
kiváló II. 

Nitrogén-oxidok (NOx) 

(mint nitrogén dioxid 

(NO2)) 

200 μg/m3 

(óra átlagérték) 
36,4 μg/ m3 kiváló II. 

Szén-monoxid (CO) 
10 000 μg/m3 

(óra átlagérték) 
Nincs adat  II. 

Szálló por (PM10) 
50 μg/m3 

(24 órás átlagérték) 
1,8 μg/ m3 kiváló III. 

Ózon (O3) 

120 μg/m3 

(Napi 8 órás mozgó 
átlagkoncentráció 

maximuma) 

32,5 μg/ m3 kiváló I. 

Jelentősebb légszennyező anyagok határértékei és a Teleki téri mérőállomás értékei 
 

A Baross téri (Teleki téri) automata immissziómérő állomás adatai alapján a már feldolgozásra került 

2005-2012 években a levegő minősége összességében javuló tendenciát mutatott. A levegő 

összesített minősítése a szennyezett (4) minőségűről a megfelelő (3) minőségűre javult. A javulást 

mutató trendben, 2011-ben volt visszaesés.  

 

A táblázatból kiolvasható, hogy  

 a Nitrogén-dioxid (NO2), Nitrogén-oxidok (NOx), és a PM10 (szálló por) tekintetében vannak a 

területen komolyabb problémák.  

 Nitrogén-dioxid (NO2) és Nitrogén-oxidok (NOx) koncentrációi a szennyezett (4) minősítésről 

javultak megfelelő (3) minősítésre. A szálló por tekintetében jelentőseb a javulás, itt a 

szennyezett (4) minősítésről mára a jó (2) minősítésre javult a levegő állapota. Kiemelendő, hogy 

e komponens tekintetében nem volt jelentősebb visszaesés 2011-ben sem.  

 A Kén-dioxid (SO2) és a Szén-monoxid (CO) koncentrációk mindig a legjobb kiváló minősítésűek.  

 A benzol és Ózon koncentrációk értékei minden évben a jó (2) és kiváló (1) értékek határán 

mozognak egyik évben jobb, másik évben a rosszabb kategóriába csúszva. 
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Év / 
szennyezőanyag 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Kén-dioxid (SO2) 
Kiváló  

(1) 

Kiváló  

(1) 

Kiváló  

(1) 

Kiváló  

(1) 

Kiváló  

(1) 

Kiváló  

(1) 

Kiváló  

(1) 

Kiváló  

(1) 

Nitrogén-dioxid 

(NO2) 

Szennye-

zett (4) 

Szennye-

zett (4) 

Szennye-

zett (4) 

Megfelelő 

(3) 

Megfelelő 

(3) 

Megfelelő 

(3) 

Szennye-

zett (4) 

Megfelelő 

(3) 

Nitrogén-oxidok 
(NOx) (mint nitro-

gén dioxid (NO2)) 

Szennye-

zett (4) 

Szennye-

zett (4) 

Szennye-

zett (4) 

Szennye-

zett (4) 

Megfelelő 

(3) 

Megfelelő 

(3) 

Szennye-

zett (4) 

Megfelelő 

(3) 

Szálló por (PM10) 
Szennye-

zett (4) 

Szennye-

zett (4) 

Megfelelő 

(3) 

Megfelelő 

(3) 

Megfelelő 

(3) 

Megfelelő 

(3) 

Megfelelő 

(3) 
Jó (2) 

Szén-monoxid (CO) 
Kiváló  

(1) 
Kiváló  

(1) 
Kiváló  

(1) 
Kiváló  

(1) 
Kiváló  

(1) 
Kiváló  

(1) 
Kiváló  

(1) 
Kiváló  

(1) 

Benzol 
Kiváló  

(1) 
Jó  
(2) 

Jó  
(2) 

Jó  
(2) 

Jó  
(2) 

Kiváló (1) Kiváló (1) Kiváló (1) 

Ózon (O3) 
Kiváló  

(1) 
Kiváló  

(1) 
Kiváló  

(1) 
Jó  
(2) 

Jó  
(2) 

Jó  
(2) 

Jó  
(2) 

Jó  
(2) 

Összesített értékelés 
Szennyez

ett (4) 

Szennyez

ett (4) 

Szennyez

ett (4) 

Szennyez

ett (4) 

Megfelelő 

(3) 

Megfelelő 

(3) 

Szennyez

ett (4) 

Megfelelő 

(3) 

Egyes légszennyező komponensek minősítése 2005-2012. 
 

A területen belül ipari tevékenységből származó számottevő légszennyezéssel nem kell számolni, mivel 

a pályaudvar területén ilyen jellegű tevékenység nem folyik. A területet határoló utak közül 

számottevő forgalom hatására jelentősebb levegőszennyezéssel kell számolni a Könyves Kálmán körút, 

a Kőbányai út és a Fiumei út esetében. Kedvező, hogy mindhárom útvonalon a BKV villamos járatokat 

üzemeltet, ezáltal a tömegközlekedés hozzájárulása a levegőszennyezettség kialakulásához minimális. 

Felületi porszennyező forrásként tarthatjuk számon a pályaudvar Salgótarjáni út felőli részén üzemelő 

építési törmelék újrahasznosító telepet, ahol a bedarált építőanyag bontási termékek nyílt színi 

tárolása és őrlése során szeles időben jelentősebb porszennyezés keletkezhet.  

ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉS 

A közlekedési eredetű zaj és rezgésterheléssel alapvetően a Könyves Kálmán körút, Kőbányai út és 

Fiumei út mentén kell számolni. Ezek mindegyikének közelében vannak zajtól védendő funkciót 

magukban hordozó épületek. A területi határértékek megállapítását a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 

együttes rendelet 3. számú melléklete alapján végeztük el.  
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Ezek szerint „a vegyes terület”-en, valamint „belterületi elsőrendű főutaktól és belterületi másodrendű 

főutaktól, az autóbusz-pályaudvartól, a vasúti fővonaltól és pályaudvarától, a repülőtértől, illetve a 

nem nyilvános fel és leszállóhelytől származó zajra” a nappali zajterhelési határérték 65 dB, míg az 

éjszakai 55 dB (Könyves Kálmán körút, Kőbányai út, Fiumei út). A „különleges területek közül az 

oktatási létesítmények területei, és a temetők, a zöldterület” és „a települési önkormányzat 

tulajdonában lévő gyűjtőutaktól és külterületi közutaktól, a vasúti mellékvonaltól és pályaudvarától, a 

repülőtértől, illetve a nem nyilvános fel- és leszállóhelyektől származó zajra” nappal 60, éjjel 50 dB 

(Salgótarjáni út).  

 

Budapest Stratégiai zajtérképe alapján a közúti közlekedési eredetű zajterheléssel kapcsolatban az 

alábbiak állapíthatók meg: 

 A Könyves Kálmán körúton a zajterhelés nappal 80 db-t meghaladó, így a határértéket 15 dB-nél 

nagyobb mértékben meghaladó zajterhelés van. Éjszakai zajterhelés kicsit kisebb 75-80 dB 

közötti, ami közel 20 dB-es zajhatárérték túllépést jelent. 

 A Kőbányai út zajterhelése nappal 75 dB-t kissé meghaladó, ami 10 dB körüli zajhatárérték 

túllépést jelent a nappali időszakban. Az éjszakai zajterhelés 65 dB-t meghaladó, ami 10-15 dB 

közötti éjszakai zajhatárérték túllépést jelent. 

 A Fiumei út érintet szakaszán a nappali zajterhelés 80 dB körüli, ami 15 db körüli nappali 

zajhatárérték túllépést eredményez. Az éjszakai zajterhelés 70 db körüli, ami valamivel 15 dB-t 

meghaladó mértékű éjszakai zajhatárérték túllépést jelent. 

 A salgótarjáni út mentén a nappali zajterhelés 65 dB körüli, ami közel 5 dB-es zajhatárérték 

túllépést jelent. Az éjszaki zajterhelés valamivel 55 dB-t maghaladó, ami éjjel 5 dB-t maghaladó 

mértékű zajhatárérték túllépést eredményez. 

 

  

Közúti közlekedési eredetű zajterhelés nappal (Bp. Stratégiai Zajtérkép) 
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Közúti közlekedési eredetű zajterhelés éjjel (Bp. Stratégiai Zajtérkép) 
 

A KÖZLEKEDÉS Kft-től kapott forgalmi adatok alapján, a 25/2004.(XII.20.) KvVM rendelet előírás 

szerint számítottuk a tervezési területen lévő utcák járműforgalmából eredő zajterhelését az utak 

menti járdákra vonatkoztatva. A zajterhelési határértékeket az övezeti besorolás, útkategória és a 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján határoztuk meg. 

Utca 
Átlagos zajterhelés nappal/ 

éjjel (dB(A)) 
Időszak 

Határérték 
(dB (A)) 

Kőbányai út 
Nappal 77,88 Nappal 65 

Éjszaka 70,29 Éjszaka 55 

Könyves Kálmán körút 
Nappal 81,11 Nappal 65 

Éjszaka 73,51 Éjszaka 55 

Fiumei út 
Nappal 78,06 Nappal 65 

Éjszaka 70,46 Éjszaka 55 

A terület számított közlekedési eredetű zajterhelése 
 

A táblázat értékei megerősítették, és kicsit pontosították a zajterhelések mértékét az egyes útvonalak 

mentén. A legjelentősebb mértékű határérték feletti zajterheléssel a Könyves Kálmán körút mentén 

kell számolni, itt a nappali átlagterhelés meghaladja a 81 dB(A) értéket, ami 16 dB(A) –val haladja 

meg a területi határértéket. Az esti órákban is jelentős a zajterhelés. A forgalmi adatok alapján 

végzett számítások valamennyi út esetében a zajterhelési túllépés 10 dB feletti nappal és 15 dB körüli 

éjszaka. 

A tervezési területen belül lakott, vagy lakó épület, illetve más zajvédelmi szempontból védendő épület 

a tervezési területen kelül a Kőbányai út és Könyves Kálmán körút kereszteződésénél valamint a 

Fiumei út állomásépületében van. A Könyves Kálmán körútnál a tervezési terület szomszédságában 

lévő lakóterület mellett zajvédő fal is létesült a zajterhelés csökkentésére. 
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A területen belül jelentősebb járműforgalmat vonzó és ezzel zajterhelést okozó létesítmény a 

Józsefvárosi pályaudvarnál a hírlapelosztó, valamint a Kőbányai úti Kínai piac. 

 

Vasúti zajterhelés szempontjából a területen egy létező pályaudvarral kell számolni. Ez a 

pályaudvar ténylegesen évek óta nem működik, rajta vasúti forgalom nincs. Budapest Stratégiai 

zajtérképének készítésekor is a pályaudvar kis mértékű személyi vonat forgalmával számoltak, de a 

teherpályaudvar rész forgalmát már akkor sem vették figyelembe az akkorra szinte teljesen megszűnt 

teherforgalom miatt. A Budapesti Stratégiai zajtérkép vasúti zajterhelési ábráit az alábbiakban 

közöljük. 

  

Vasúti közlekedési eredetű zajterhelés nappal (Bp. Stratégiai Zajtérkép) 

  

Vasúti közlekedési eredetű zajterhelés éjjel (Bp. Stratégiai Zajtérkép) 

A vasúti zajtérképekről jól látható, hogy vasúti zajterheléssel a Keleti pályaudvarra vezető vágányok 

mentén az Asztalos Sándor utca és Könyves Kálmán Körút térségében kell számolni, mint a területet is 
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érintő vasúti zajterheléssel. A Keleti pályaudvarra csak személyvonatok közlekednek, melyek a 

tehervonatokhoz képest jelentősen kisebb zajterhelést okoznak. Az Asztalos Sándor út menti 

vágányokon keresztül a Keleti pályaudvar megközelítése történik, így ott sem kell tehervonati forgalom 

zajhatásával számolni. A vasúti zajterhelésnek a tervezési területet érintő részein nappal 65 dB körüli, 

míg éjjel 55-60 dB körüli zajterheléssel kell számolni tartósan és hosszú távlatban is. A tervezési 

területen, illetve annak közelében a Kőbányai út és Könyves Kálmán körút sarkán lévő oktatási és 

szociális intézmények érintettségével, valamint a terület szomszédságában lévő Lokomotív utcai MÁV 

lakótelepen lévő házak érintettségével kell számolni. 

Üzemi zajjal rendelkező állandó létesítmény a területen nem található. A területen olyan pontszerű 

zajforrásnak, ami a környezetében is érezhető hatásúnak minősíthető, a pályaudvar Salgótarjáni út 

felőli részén üzemelő építési törmelék újrahasznosító telep kőtörője tekinthető. A telep és a gép a 

legközelebbi zajtól védendő létesítménytől 400-500m távolságra van, így azoknál zajhatása már nem 

jelentős. 

A Budapest Stratégiai zajtérképe a jelentősebb üzemi zajhatást jelentő ipari létesítményekkel 

foglalkozik. Mára ezek a terület közelében megszűntek, így az ilyen jellegű zajterheléssel a területen 

és térségében nem kell számolni. 

  

Üzemi eredetű zajterhelés nappal (Bp. Stratégiai Zajtérkép) 
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Üzemi eredetű zajterhelés éjjel (Bp. Stratégiai Zajtérkép) 

A repülési eredetű zajterhelés a terület esetében szintén minimális a Budapesti Stratégiai zajtérkép 

szerint, mivel az a ferihegyi Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér légi forgalmát nem veszi figyelembe. 

Annak figyelembe vétele esetén a zajhatás jelentősebb lenne, hiszen mindkét kifutópálya Budapest 

felőli megközelítési folyosója a terület felett húzódik, így a repülési műveletek nagy része szabad 

szemmel megfigyelhető a területen. A repülési műveletek a terület felett már nagyobb magasságban 

zajlanak, így a repülési zajterhelés a nemzetközi forgalom figyelembe vétele esetében sem haladja 

meg nappal a 45 dB értéket. 

  

Repülési eredetű zajterhelés nappal (Bp. Stratégiai Zajtérkép) 
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1.17.5. SUGÁRZÁS VÉDELEM 

Sugárzás elleni védelem tekintetében leginkább az elektromos hálózat és transzformátorainak 

sugárzásával kell számolni a területen. A vezetékek jellemzően talajba fektetetten helyezkednek el, így 

azok sem a közterületet használókra, sem az épületekben tartózkodókra nem jelentenek káros hatást. 

Transzformátorok a területen belül több is található, de ezek az állandó tartózkodásra szolgáló 

épületektől nagyobb távolságra vannak így az ott tartózkodóakra nincsenek negatív hatással. 

HULLADÉKKEZELÉS 

A keletkező kommunális hulladékokat az FKF zRt. szállítja el. A gyűjtésük konténerekben történik. 

Szelektív hulladékgyűjtő sziget a területen belül az Asztalos Sándor utcán a (Salgótarjáni úthoz közel) 

található, illetve a Teleki téren is van egy gyűjtősziget, mely a területhez a legközelebbi, területen 

kívüli gyűjtősziget. 

A kerületben hulladékgyűjtő udvar a Sárkány utca 5 szám alatt található. A közelben van még a IX. 

ker. Ecseri út 9. alatti hulladékgyűjtő udvar is. 

A termelési és veszélyes hulladékokat üzemi gyűjtőhelyeken gyűjtik, és szakcégek szállítják el. Az ilyen 

jellegű hulladékok képződése a termelési volumentől erősen függ, ami az elmúlt évek erősen csökkent 

az ilyen jellegű tevékenységek megszűnése miatt. 

A Józsefvárosi pályaudvar területén belül a hrsz 38818/32 telek területén a MÁV felmérése szerint 

elszórtan kb. 500 m3-nyi vegyes hulladék található. A hulladék összetételére vonatkozóan 

megállapítható, hogy többségében szétszórt kommunális hulladékból, vasúti bontási hulladékból, 

valamint egyéb hulladékokból gumi, bontott aszfalt, maradék szén stb. áll. 

A pályaudvarok belső csatornahálózatairól alig vannak pontos ismeretek. A hálózat állapotának és 

részletes geodéziai bemérésének elvégzése jelenleg tervezett. Működő szennyvíz előkezelés a 

Józsefvárosi pályaudvaron nincs. 

A területen a pályaudvar Salgótarjáni út felőli részén üzemel egy építési törmelék újrahasznosító telep, 

ahol az építési törmelék aprítása és újrahasznosításig történő deponálása történik. 

VIZUÁLIS KÖRNYEZETTERHELÉS 

Legjelentősebb problémát a terület általános elhanyagoltságából eredő következmények jelentik a 

területen. Ebből fakad az épületállomány nagy részének folyamatos pusztulása. A terület erőteljes 

gyomnövényzettel való betelepülése is ennek következménye. Erre vezethető vissza a pályaudvar 

területén lévő jelentős illegális hulladéklerakás és annak problémája is. 

Zavaró a közterületek esetében a gazdag fásítás rohamos pusztulása, ami részben a nem megfelelő 

élőhely kialakítással (faverem jellege, burkoltsága) illetve a szükséges ápolási munkák és öntözés 

elmaradására. 

A területen a Négy Tigris (kínai) piac bódérengetege a vasúti terület tégla kerítése miatt kívülről nem 

látható, de belépve sokkoló hatású. 
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FENNÁLLÓ KÖRNYEZETVÉDELMI KONFLIKTUSOK, PROBLÉMÁK 

A terület legjelentősebb környezeti problémáját az évek óta elhagyott pályaudvari terület jelenti, mely 

gazdátlansága folytán vonzza az illegális hulladék elhelyezőket, így a hulladékok mennyisége 

folyamatosan újratermelődik a területen. 

A területet határoló főutak jelentős zajterhelést okoznak környezetükben. A zajtól védendő funkció a 

területen ugyan kevés, de azok ennek a zajnak erősen kitettek. A zajhatásnak leginkább kitett 

épületek esetében funkcióváltás szükséges. 

Kisebb és átmeneti hatású konfliktust jelent a Salgótarjáni útnál lévő építési törmelék újrahasznosító 

telephely üzemelése. Időszakosan jelentős porszennyezést okoz a környéken, még ha a 300-400 m-es 

közelében lakó és állandó tartózkodásra igénybe vett épület, létesítmény nem is található.  

Jelentős környezeti probléma a területen a faállomány pusztulása. A fapusztulás elsősorban a 

közterületi fákat, azok között is az újabb telepítéseket érinti erőseben. Ennek fő oka a nem megfelelő 

fa élőhely kialakításban (faverem) és a minimális gondozásban és öntözésben keresendő. A fáknak, 

főleg a közterületieknek jelentős szerepe van a közterületi környezeti terhelések jelentős 

csökkentésében, mely feladatot ily módon nem képesek ellátni. 

ÉPÍTÉSFÖLDTANI KORLÁTOK 

Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

A területen belül ilyen jellegű veszélyeztetettségről nincsenek információk, azokkal várhatóan nem kell 

számolni. 

csúszás-, süllyedésveszélyes területek 

A területen belül ilyen jellegű veszélyeztetettségről nincsenek információk, azokkal várhatóan nem kell 

számolni. 

földrengés veszélyeztetett területei 

A területen belül ilyen jellegű veszélyeztetettségről nincsenek információk, azokkal várhatóan nem kell 

számolni. 

EGYÉB 

Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. Lejtés, falszakadás) 

A területen belül ilyen jellegű veszélyeztetettségről nincsenek információk, azokkal várhatóan nem kell 

számolni. 

Mélységi, magassági korlátozások 

A területen belül mélységi és magassági korlátozások nincsenek érvényben. 
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Tevékenységből adódó korlátozások 

A terület egésze része az FSZKT-ban „városszerkezeti jelentőségű átalakuló területeket tartalmazó 

területi egységnek”, illetve a város „csökkentendő terhelésű belvárosi környezet” jelülésű terültének is 

része, ami a távlati fejlesztési és átalakulási irányokat jelentősen maghatározza. 

 

ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY 

A területen belül bejelentett ásványi nyersanyag lelőhely nincs. 

 

VÁROSI KLÍMA 

A területen nagymértékben érvényesül a városi klíma hatása, amit néhány szomszédos 

területhasználat kis mértékben kompenzálni képes. A városi klíma érvényesülését mutatja, hogy a 

fiatal fatelepítések erősen pusztulnak a területen. A kedvező hatásokat viszont a Teleki téri levegő 

immissziós mérőpont adatai is jól tükrözik, ami lassan javuló levegőminőséget jelez. 

A városi klíma kialakulása azért okoz itt nagyobb problémát, mint a város más részében, mert a terület 

kívül esik a főváros fő átszellőzési folyosóin (Duna völgye, budai hegyek pest felé futó völgyei), így a 

friss és hűvös levegő beáramlása a területre korlátozott. A másik jelentős hatás, hogy a levegő a 

szomszédos sűrűn beépített belvárosi területek felől érkezik a területre. A területen belüli fő probléma 

a zöldfelületek alacsony aránya és bár a terület beépítettsége minimális, a burkolt felületek aránya a 

sűrűn beépített területeket meghaladó. Ezek mind a hősziget kialakulását jelentősen növelő hatások. 

Ezt csak kis mértékben csökkenti a Fiumei úti sírkert zöldterülete és a szomszédos sportpályák jelentős 

zöldfelületeinek kompenzáló hatása. 

A kedvezőtlen hatásokat lennének hivatva csökkenteni a közterületi fásítások, melyek a terület főbb 

útjainál jelentősnek mondhatók (Fiumei út, Kőbányai út), de állapotuk, különösen a Kőbányai úti 

fasoré ezt csak minimálisan teszi lehetővé. 

A területen belül a zöldfelületek aránya nem éri el az övezeti előírásokban rögzített minimum értéket, 

még úgy sem, hogy egyes helyeken azt akár kétszeresen is meghaladó a tényleges zöldfelületi arány. 

Mindezek azt jelentik, hogy a városi klíma hatásai ellen a több intenzív zöldfelülettel és zöld 

lombtömeggel lehet védekezni leginkább. Az intenzív fenntartáson, elsősorban a rendszeres és 

folyamatos öntözésen van a legnagyobb hangsúly. 
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JAVASLATOK 
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A KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV FŐBB CÉLJAI  

TELEPÜLÉSSZERKEZETI CÉLOK 

A terület részlegesen hasznosított, főbb elemei a korábbi építési időszakok örökségét hordozzák.  

A Fiumei út mentén tervezett „Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási 

Központ” megvalósítása a műemlék épületek fennmaradását, hasznosítását jelenti, így ezek az 

épületek integrálódhatnak a főváros és az ország kulturális életébe, jelezve egyben a terület értékes 

mivoltát, a Millenniumi városmag kiterjesztett területén. A Nemzeti Sírkert nem csupán Budapest 

kulturális értéke, de egyben jelentős zöldfelület is.  

A Kőbányai út mentén, annak túloldalán ugyancsak értékes, de az átalakulás előtt álló – egyes 

elemei alapján átalakulás közben lévő – terület fekszik, a Ganz-Mávag területe, melynek funkcionális 

összetétele a nehézipari központból a tercier ágazat felé mozdult el az elmúlt években. A terület 

további fejlődése, átalakulása várható.  

A Könyves Kálmán körút felőli vasúti területen tervezett vasúti fejlesztések ugyancsak a terület 

felértékelődését eredményezhetik (vasúti megálló létesítése esetén). 

A Józsefvárosi pályaudvar területének végső funkciói még egyeztetés alatt vannak, ezért az 

Önkormányzat a területen a jelenlegi szabályozások módosítását nem tartja időszerűnek, arra 

vonatkozóan a JÓKÉSZ övezeti előírásai vannak hatályban, vasúti területként meghatározva a 

pályaudvar területének túlnyomó részét, összhangban Budapest Településszerkezeti Tervével és a 

Fővárosi Szabályozási Kerettervvel. A Kőbányai út mentén keskeny sávban intézményterület húzódik a 

terület hosszában.  

A településszerkezet fejlesztése során a terület városhelyzetének helyzetének, városmaghoz közeli 

fekvésének, környezet adottságainak jobban megfelelő funkciók elhelyezése várható, városias 

funkciókkal, melyek köre jelenleg még nem határozható meg, de a munkahelyektől, a 

szolgáltatásokon keresztül, amennyiben szükséges, akár lakásokon át a sportolási- és szabadidős 

funkcióig, sőt egyes városüzemeltetési tevékenységek is elképzelhetőek a vasúti területen, tehát igen 

széles lehet a fejlesztés lehetőségeinek köre.  

VÁROSÉPÍTÉSZETI CÉLOK 

1. Jól használható és a fenntartható környezet elveinek is megfelelő városépítészeti együttes 

kialakítási lehetőségeinek biztosítása. 

2. Magas színvonalú, a XXI. századi elvárásoknak megfelelő városépítészeti arculat megteremtése. 

3. A  beépítési lehetőségek meghatározása, ezen belül: 

 a műemlékek lehatárolása és használatuk módjának szabályozása 

 a beépíthető területek lehatárolása 

4. A városi rendszer integráns részeként magas színvonalú zöldfelületek kialakítása.  
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A TERVEZETT MEGOLDÁSOK VÁRHATÓ HATÁSAI 

VÁROSSZERKEZET 

A tervezett fejlesztések az előbbiek miatt elsődlegesen a Fiumei út mentén tervezett „Holokauszt 

Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ” megvalósítására koncentrálódnak olyan 

módon, hogy a tervezett beavatkozások rendezzék a Fiumei út menti beépítést, a terület funkcionális 

megújításának első elemeként. A fejlesztések eredményeként a terület és környezete felértékelődik, 

Pest egykori főpályaudvarának épülete új funkciót hordozva megőrzi a történelem egy szeletét. Ezzel 

egyidejűleg a Nemzeti Sírkert és a Józsefvárosi pályaudvar műemléki együttese jelentős területen 

rendezett és végleges utcaképet alkothat a Fiumei út mentén. A Fiumei út annak a tengelynek a része, 

amely a várost szinte teljes egészében átszelő harántirányú útvonalként felfűzi a Duna-parttól a 

Ludovika Campus területén át a tervezési területet, a Baross tér környezetét, a Lövölde téren át érinti 

az Andrássy utat, a Nyugati pályaudvart és egészen a Duna-partig fut.  

 

A TERÜLET JELENLEGI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI  

 

A terület a hatályos JKSZT alapján  

 

A városszerkezet fejlesztése szempontjából a leglényegesebb alapelvek az alábbiak: 

 a területek átjárhatóságához szükséges feltételek kialakítási lehetőségeinek fenntartása 

 a környezethez történő minél közvetlenebb csatlakozás, integráció biztosítása 

 a műemlékek lehatárolása és használatuk módjának meghatározása 

 a beépíthető területek lehatárolása a környezeti szempontok érvényesítésével. 
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KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT 

A tervezési terület több markánsan elkülönülő részre tagolható: 

1. a tervezett „Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ” területe, 

mely azonos a volt Józsefvárosi pályaudvar felvételi épületének közvetlen környezetével 

2. a Kőbányai út menti területek, melyek vegyes területfelhasználási egységbe, ezen belül 

Intézményterület keretövezetbe és ennek megfelelő építési övezetbe soroltak 

3. a Salgótarjáni út mentén fekvő vasúti területek. 

 

A jelen Kerületi Szabályozási Terv fő beavatkozási területe a műemléki épületegyüttes felhasználásával 

tervezett „Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ” területe, mely az 

új I-VIII-5 jelű építési övezetbe került besorolásra. 

 

A csatlakozó Kőbányai út menti területek és a Salgótarjáni út mentén fekvő vasúti területekre 

környezetalakítási javaslat nem készült, mivel e területekre vonatkozóan 2013. július 25-én lépett 

hatályba az az önkormányzati rendelet, mely a terültre elrendelte a Józsefvárosi Kerületi Építési 

Szabályzat előírásainak alkalmazását. Ezzel a néhány hónapja hatályba lépett rendeletmódosítással a 

területen az I-VIII-2 jelű építési övezet, illetve a KL-VA-VIII-1 és a KL-VA-VIII-2 jelű övezetek előírásai 

érvényesek. Mivel a JÓKÉSZ jelen módosítása nem kívánja megváltoztatni az e területekkel 

kapcsolatos előírásokat, azok változatlanul hatályban maradnak és érvényesek. 

 

A tervezési terület Fiumei út menti területén jöhet létre a tervezett „Holokauszt Gyermekáldozatainak 

Emlékhelye – Európai Oktatási Központ”, mely lényegében a volt Józsefvárosi pályaudvar meglévő 

felvételi épületegyüttesének felhasználásával jön létre, műemléki revitalizáció keretében. Az együttes 

toldalékainak elbontásával kialakított szimmetrikus kompozíció tengelyében a volt felvételi épület 

földszinti padlószintjéhez igazodva jöhet létre a terepszint alatt kialakított előcsarnok és kiállítótér, 

mely széles rámpákkal csatlakozik a Fiumei út szintjéhez. A terepszint alatti közönségforgalmi terekből 

is fel lehet jutni a volt állomás épületeibe. Az épület előterében, a volt felvételi épület tengelyében egy 

installáció, a jogszabály értelmében műtárgynak minősülő térbeli kompozíció kerül elhelyezésre. Az 

épületegyüttes kompozícióját a vasúti területen megtartott és művészeti alkotássá nemesített 

perontető teszi teljessé.  

A terület gépkocsival a Salgótarjáni úti meglévő behajtón keresztül tárható fel, gyalogosan a Fiumei út 

felől biztosítottak a kapcsolatok. 
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ÖVEZETI VÁLTOZTATÁSOK 

 
Az Emlékhely területe az FSZKT-ban KL-VA célzott területfelhasználási módú terület 
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A területre vonatkozó KSZT hatályba lépésének feltétele a keretövezet-módosítások végrehajtása. 

A tervezési terület érintett része jelenleg KL-VA-VIII-1 jelű övezetbe sorolt terület. 

 

A tervezett „Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ” 

megvalósításának egyik településrendezési feltétele, hogy a terület „I” jelű 

intézményterület keretövezetbe kerüljön. 

 

A keretövezeti besorolás megváltoztatására két lehetőség is kínálkozik a hatályos jogszabályok 

előírásai alapján, mindkettő megvalósítható a Településszerkezeti Terv módosítása nélkül, az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az építési törvény 60.§ 

előírásaiban foglaltak alapján. 

 

1. KERETÖVEZETMÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 

A 48/1998.(X.15.) Főv.Kgy. rendelet előírásai szerint a tervezési terület keretövezeti besorolása a 

Településszerkezeti Terv megváltoztatása nélkül módosítható a szükséges keretövezeti besorolásra: 

 

A BUDAPEST TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, A BUDAPESTI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI 

KERETSZABÁLYZAT (BVKSZ), VALAMINT A FŐVÁROSI SZABÁLYOZÁSI KERETTERV (FSZKT), 

ILLETVE A KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVEK (KSZT), KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS 

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATOK (KVSZ) ÖSSZHANGJÁHOZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEKRŐL 

SZÓLÓ 48/1998. (X. 15.) FŐV. KGY. RENDELET 

 

Budapest Településszerkezeti Terve és a Fővárosi Szabályozási Keretterv összhangja 

 

4/A. § (1) A Budapest Településszerkezeti Terve által meghatározott területfelhasználási egységen belül 

a Fővárosi Szabályozási Keretterv a 3. számú mellékletben meghatározott keretövezeteket és célzott 

területfelhasználási módú területeket határolja le. 

(2) A Budapest Településszerkezeti Terve I. Funkcionális szerkezet című tervlapján jelölt 

városszerkezeti jelentőségű, átalakuló területeket tartalmazó területi egységen belül a Fővárosi 

Szabályozási Kerettervben a 3. számú melléklet szerinti területfelhasználási egységekhez rendelt 

keretövezettől eltérő keretövezet is meghatározható. 

 
 

Tehát, a 48/1998.(X.15.) Főv.Kgy. rendelet 4/A.§ (2) bekezdése alapján „A Budapest Település-

szerkezeti Terve I. Funkcionális szerkezet című tervlapján jelölt városszerkezeti jelentőségű, 

átalakuló területeket tartalmazó területi egységen belül a Fővárosi Szabályozási Kerettervben a 

3. számú melléklet szerinti területfelhasználási egységekhez rendelt keretövezettől eltérő keretövezet 

is meghatározható”. 
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BUDAPEST HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE (KIVONAT) 

 

 

 

Kivonat a Főváros Településszerkezeti Tervéből (Funkcionális szerkezet) 
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2. KERETÖVEZETMÓDOSÍTÁSI JAVASLAT 

A keretövezeti besorolás megváltoztatására a 48/1998.(X.15.) Főv.Kgy. rendelet alapján két lépésben 

is sor kerülhet.  

A 48/1998.(X.15.) Főv.Kgy. rendelet 3. melléklete rögzíti, hogy a KL-VA besorolású 

területek KV-IK vagy M jelű keretövezetekbe átsorolhatók a Településszerkezeti Terv 

módosítása nélkül.  

 

A BUDAPEST TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, A BUDAPESTI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI 

KERETSZABÁLYZAT (BVKSZ), VALAMINT A FŐVÁROSI SZABÁLYOZÁSI KERETTERV (FSZKT), 

ILLETVE A KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVEK (KSZT), KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS 

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATOK (KVSZ) ÖSSZHANGJÁHOZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEKRŐL 

SZÓLÓ 48/1998.(X.15.) FŐV. KGY. RENDELET 3. SZÁMÚ MELLÉKLET  

 

AZ FSZKT-BEN ALKALMAZHATÓ KERETÖVEZETEK 

Beépítésre nem szánt területen: 

1. Az egy területfelhasználási egységen belül alkalmazható keretövezeteket a 2. számú táblázat 

tartalmazza. 

2.  

2. számú táblázat 

 TSZT-ben szereplő  

területfelhasználási egység 

A területfelhasználási 

egységnek megfelelő, 

FSZKT-ben alkalmazott 

keretövezet 

TSZT alapján  

az FSZKT-ben egyéb 

alkalmazható keretövezet 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK   

 KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLET    

 - Vasútterület KL-VA M, KV-IK 

 

A következő lépésben az „M” keretövezet az FSZKT módosítása nélkül átsorolható a KSZT 

keretében „M” jelű keretövezetből „I” jelű keretövezetbe: 

 

A FŐVÁROSI SZABÁLYOZÁSI KERETTERVRŐL SZÓLÓ 46/1998. (X. 15.) FŐV. KGY. RENDELET  

2. § (3) Nem kell az FSZKT-t módosítani, ha a Kerületi Szabályozási Terv alapján:… 
f) amennyiben egy tömbön belül:… 

munkahelyi (M) keretszabályozási övezetből intézményi (I) vagy jelentős zöldfelületű intézmény (IZ) 

keretszabályozási övezetbe,  

történő átsorolására kerül sor. 

 

A tervezési terület egésze ilyen városszerkezeti jelentőségű, átalakuló területeket 

tartalmazó területi egység, tehát a területen az „I” jelű keretövezet a TSZT módosítása 

nélkül kijelölhető. 

 

Megállapítható, hogy a területen a KL-VA-VIII-1 jelű övezet I-VIII-5 jelű építési övezetbe 

történő átsorolásának a feltételei biztosítottak, Budapest hatályos Településszerkezeti 

Tervének módosítása nélkül. 
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A JÓKÉSZ ÖVEZETI BESOROLÁSAI ÉS AZOK TERVEZETT VÁLTOZTATÁSA 

A JÓKÉSZ 2013. júliusi módosítása a területet a Fővárosi Szabályozási Kerettervnek (FSZKT) megfelelő 

keretövezeteken belüli övezetekbe és építési övezetekbe sorolta; és a területekre vonatkozóan 

hatályba léptette a JÓKÉSZ előírásait. A rendelet módosítása óta eltelt rövid idő alatt a területen 

érdemi változásra nem került sor. 

 

 
JÓKÉSZ jelenlegi hatályos övezetek 

 

A tervezett övezetmódosítással a KL-VA-VIII-1 jelű övezet helyett I-VIII-5 jelű építési övezet kerül 

kijelölésre, mely lehetővé teszi a tervezett „Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai 

Oktatási Központ” megvalósítását. 

 
JÓKÉSZ tervezett övezetek  
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KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT 

A javaslat a tervezett változtatások környezetalakítási következményeinek bemutatását szolgálja. A 

1867-ben átadott pályaudvar a Keleti pályaudvar megépítését követően teher-pályaudvarként 

működött, majd 1936-tól ismét részt vett a személyszállításban. Személyforgalma 2005. év végén 

megszűnt. Az évek óta üres épületek újrahasznosításával és funkcióváltásával jöhet létre a tervezett 

Emlékhely és a hozzá kapcsolódó kutatási központ. 

 

  
A pályaudvar épülete (forrás: www.vasutallomasok.hu) 

 
A pályaudvar épülete (forrás: www.vasutallomasok.hu) 

  
A pályaudvar épülete (forrás: www.vasutallomasok.hu) A pályaudvar épülete (forrás: www.vasutallomasok.hu) 

 

 

A területen a tervezett „Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ” 

(Emlékhely) a volt Józsefvárosi pályaudvar meglévő felvételi épületegyüttesének felhasználásával jön 

létre, műemléki revitalizáció keretében. Az együttes toldalékainak elbontásával kialakított szimmetrikus 

kompozíció tengelyében a volt felvételi épület földszinti padlószintjéhez igazodva jöhet létre a 

terepszint alatt kialakított előcsarnok és kiállítótér, mely széles rámpákkal csatlakozik a Fiumei út 

szintjéhez. A terepszint alatti közönségforgalmi terekből is fel lehet jutni a volt állomásépület 

épületeibe. Az épület előterében, a volt felvételi épület tengelyében egy installáció, térkompozíció 

kerül elhelyezésre. Az épületegyüttes kompozícióját a megtartott és művészeti alkotássá nemesített 

vasúti perontető teszi teljessé. 
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Környezetalakítási javaslat 
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ADATOK, MUTATÓK, SZABÁLYOZÁSI JELLEMZŐK 

A TERÜLETEN HATÁLYOS ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK, ÖVEZETEK ÉS HATÁRÉRTÉKEIK 

Építési övezet  

b
eé

p
ít

és
 m

ó
d

ja
 

Telek megengedett Épület 

kialakítható 
legnagyobb 

beépítettség 

szintterületi 

mutató* legkisebb 

zöldfelület 

Építménymagasság 

legkisebb 

területe 

legkisebb 

szélessége 

terepszint 

felett/alatt 
határérték legkisebb legnagyobb 

(m
2
) (m

2
) (%) (m

2
/m

2
) (%) (m) 

I-VIII-2  5000 50 65/80 4,0 (4,5) 35,0 16,0 23,0 

KL-VA-VIII-1   - -/45 0,6 10,0 06,0 21,0 

KL-VA-VIII-2   - 5/5,5 0,05 5 4,0 8,0 

*: megengedett legnagyobb létesíthető szintterület  

 

A TERÜLETEN JAVASOLT ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK, ÖVEZETEK ÉS HATÁRÉRTÉKEIK 

Építési  

övezet  

b
eé

p
ít

és
 m

ó
d

ja
 

telek megengedett épület 

kialakítható 
legnagyobb 

beépítettség 

szintterületi 

mutató* legkisebb 

zöldfelület 

építménymagasság 

legkisebb 

területe 

legkisebb 

szélessége 

terepszint 

felett/alatt 
határérték legkisebb legnagyobb 

(m
2
) (m

2
) (%) (m

2
/m

2
) (%) (m) 

I-VIII-2  5000 50 65/80 4,0 (4,5) 35,0 16,0 23,0 

I-VIII-5 V 600 - 80/100
[5]

 2,00 20/0
[5]

 - 15,0 

KL-VA-VIII-1   - -/45 0,6 10,0 06,0 21,0 

KL-VA-VIII-2   - 5/5,5 0,05 5 4,0 8,0 

[5] 28.§ (8) f) esetén  
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KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT 

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 

A Józsefvárosi pályaudvar környezetében javasolt főúthálózati fejlesztés: 

 A Dózsa György út és Kőbányai út közötti új útvonal a Keleti pályaudvari vasúti vágányok nyugati 

oldalán vezetett 2x1 sávos útvonal a Kerepesi út és Kőbányai út között a fejlesztési területek jobb 

megközelíthetőségét biztosítja.  

 

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZATOK 

A pályaudvar környezetében a legjelentősebb tömegközlekedési hálózatfejlesztés a 4. metróvonal 

kiépítésének Baross térig terjedő I. szakasza.  

A fővárosi vasúti hálózaton az „S-Bahn”-jellegű közlekedés bevezetésére vonatkozó tervek a Könyves 

Kálmán körúti aluljárónál átszállási lehetőség kialakítását tartalmazzák a vasútvonalon új megálló 

létesítésével.  

Az Orczy téri 83-as trolibusz továbbvezetése a Könyves Kálmán körútig a területfejlesztésből adódó 

utasforgalmi igény növekedése esetén lehetséges.  

 

KÖZLEKEDÉSI ÉS PARKOLÁSI JAVASLAT 

A Józsefvárosi pályaudvar felvételi épületének átépítésével tervezett létesítmény forgalmának 

lebonyolításához a határoló utakon közlekedésfejlesztés nem szükséges. 

A parkolási igények kielégítésére tervezett parkoló megközelítése a Salgótarjáni út felől történik, a 

Fiumei úti csomóponttól mintegy 100 m-re kialakított közúti kapcsolattal. 

 

A parkolási igény funkciónként a kerületi parkolási rendelet szerint 

Az OTÉK szerint számított parkolási igény 103 fh 

A helyi parkolási rendelet előírásai alapján biztosított 50% engedménnyel,  

funkciócsoportonként összegezve és felfelé kerekítve  .............................................................. 64 fh 

ebből mozgáskorlátozott parkoló: .............................................................................................. 2 fh 

A becsült látogatószám (500 fő) alapján az autóbusz parkolóigény  ............................................. 3 fh 

A kerékpár-tárolási igény:  ...................................................................................................... 58 fh 

 

A tervezett parkoló 69 szgk + 3 autóbusz kapacitású, a felvételi épület előtti parkoló megszűnik. 
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ZÖLDFELÜLETFEJLESZTÉSI JAVASLAT 

TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 

A terület Józsefváros területén, a Kerepes-dűlő területrészen fekszik, a város régóta beépített városias 

területe, így természeti adottságainak vizsgálata csak ilyen értelemben, korlátozottan értelmezhető. 

TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET JAVASLATA 

A tömb egy része a jelenlegi KSZT szerint KL-VA-VIII-1 jelű vasúti létesítmények elhelyezésére 

szolgáló terület övezet helyett I jelű intézményterületek övezetébe kerül átsorolásra. Az új övezetben 

a minimális zöldfelületi mutató értéke 20%, de speciális esetben megengedett a terület 100%-os 

beépítése is, mely esetben a zöldfelületi mutató értéke 0% is lehet. A tervezett I-VIII-5 övezetben – 

általános esetben – 20% zöldfelület létesítése kerül előírásra. A tömb többi részében megmarad a 

jelenlegi KL-VA-VIII-2 jelű vasúti létesítmények elhelyezésére szolgáló terület övezet és az I-VIII-2 

jelű intézményterület övezeti besorolás. A közterületek és KL-KT jelű közlekedési célú közterület 

célzott területfelhasználási módú terület nem módosul.  

Az új I-VIII-5 övezet területen várhatóan közösségi célú létesítmény kerül kialakításra a jelenlegi 

pályaudvari állomásépületben. Terepszint feletti új beépítés nem tervezett, sőt, helyenként a 

pályaudvar épület egyes hozzátoldásainak lebontása szerepel az elképzelések között. Terepszint alatti 

beépítés a pályaudvar előtti jelenleg parkolóként hasznosított terület alatt tervezett. A közösségi 

létesítmény egyes funkciói itt kapnának helyet. A közösségi funkció létesítésével az I-VIII-5 övezet 

speciális előírásaira vonatkozó feltételek teljesülnek, így elméletileg a zöldfelületi mutató 0%-is lehet. 

A terv így is ~10 % teljes értékű, illetve kis mértékű tetőkerti zöldfelületek létesítésével számol. A 

Kőbányai út mentén a jelenlegi intézményi övezeti besorolás megmarad. Itt a kínai piac elbontása 

után és a vasúti funkciók felszámolásával vegyes funkciójú épületek létesítése várható. A pályaudvar 

vasúti vágányok által elfoglalt területe a vasút kezelésében marad. Jelen tervben ezek 

megváltoztatása nem tervezett. A területen továbbra is ideiglenes funkciókkal lehet számolni, jobbára 

olyan tevékenységekkel, melyek ki tudják használni a ma meglévő adottságokat, így a nagy felületű 

burkolatokat és a régi vasúti raktárépületeket. 

TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLATOK 

A területen nemzetközi, országos, fővárosi jelentőségű természetvédelmi érték nem található. 

Fővárosi védettségű a Fiumei út fasora. A fasor a terület feltétlenül megőrzendő jelentős értéke. 

A terület fontos, nem védett természeti értékei a közterületeken és telken belüli fák, fasorok. Az 

értékes példányok a vizsgálati tervlapon értékes fa jelű kategóriába soroltan megjelölésre kerültek. A 

koncepció kialakítása során az ilyen értékesnek jelölt fák figyelembe vételre kerültek és döntő 

többségük a tervezett beépítések megvalósulása esetén megtartható.  
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Figyelembe kell venni, hogy az értékesnek jelölt fák idős faegyedek, így a gyökérzónájuk a 

lombkoronájukkal megegyező nagyságú, amit a terepszint alatti beépítések határaink kialakításakor is 

figyelembe kell venni, ahhoz, hogy a fák az építés után is fennmaradjanak. 

TÁJVÉDELMI ÉS TÁJKÉPVÉDELMI JAVASLATOK 

A terület jelenleg városias karakterű térség, ahol a városban jelenlévő iparterületek és vasúti 

közlekedési területek képe domináns. Az ipar és a vasúti közlekedési funkcióknak a területen való 

háttérbe szorulása, megszűnése azt jelenti, hogy a terület karaktere meg fog változni, a városkép, a 

tájképi arculat jelentős módosulására kell számítani a területen és a térségben is. Egyes részeken 

ugyanakkor fontos lehet az egykori jelleg megőrzése, így a megmaradó vasútállomás épületek 

környezetében, nem csak az állomásépület korhű megtartása, hanem annak környezetére jellemző 

környezetrendezés is szükséges. A vasútállomások közvetlen környezetében, az állomás épületek 

mellett, nagy lombkoronát nevelő fákat telepítettek. A japán akác (Sophora japonica) volt a környék 

állomásépületeink környékén leggyakrabban telepített, így e fafaj fáit javasoljuk megőrizni, illetve 

újonnan telepíteni is az állomásépületek környékén. A területen és a térségben a városkép 

meghatározó eleme a közterületi fasorok, melyek jellemzően az utakat mindkét oldalról kísérték. A 

kétoldali fasoros utcák megőrzése és helyreállítása javasolt. A városkép megőrzése érdekében javasolt 

az egyes utcákra jellemző fasorok helyreállítása, így a Kőbányai úton a fehér akác (Robinia 

pseudoacacia), a Fiumei és a Salgótarjáni úton a japán akác (Sophora japonica) fák telepítése által a 

városképi arculat megőrzése, helyreállítása. 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA 

A területek biológiai aktivitásérték számításáról szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet 3. §-a szerint a 

terület eredeti (változtatás előtti) biológiai aktivitásértékét hatályos településrendezési eszközök 

(KSZT) esetében a rendelet mellékletének 1. táblázata szerint kell kiszámítani.  

 

A jogszabály szerinti jelenlegi biológiai aktivitási érték a következők szerint alakul: 

Övezeti besorolás Terület (m2) 
Biológiai aktivitás 

értékmutató 

Terület biológiai 

aktivitásértéke 

KL-VA_VIII-1 9616 0,6 0,576960 

I-VIII-2 87568 0,5 4,378400 

KL-VA-VIII-2 205301 0,6 12,318060 

ÖSSZESEN: 302485  17,273420 

KT (közterület) 21803 0,6 1,308180 

KL-KT-VIII-1 73492 0,5 3,674600 

MINDÖSSZESEN: 397780  22,256200 
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A tervezett állapotra vonatkozó számítást differenciált (övezeten belül is eltérő zöldfelületi minimum 

paraméter miatt) a különböző felületminőségek szerinti, a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet 1. számú 

mellékletének 2. számú táblázata szerint számítottuk. A számítást azért e módszer szerint készítettük 

el, mert a létrejövő övezeteknél az általánostól eltérő, speciális előírások kerülnek alkalmazásra, még 

egy adott övezeten belül is. 

Valamennyi övezetben a minimális zöldfelület 3 szintű növénytelepítésnek megfelelő 

növényalkalmazással kell megvalósítani, akár termőtalajon, akár tetőkertként létesüljön is az. Ezen 

felül, az azonos övezetben a telek elhelyezkedésétől is függ a minimális zöldfelület mértéke, amit a 

számítás során a minimális zöldfelületi mutató értékével vettünk figyelembe.  

 

Ezek alapján a tervezett állapotra vonatkozó biológiai aktivitás értékek a következők szerint alakulnak: 

Tervezett övezeti 

besorolás 
Terület (m2) 

Minimális 

zöldfelület 
mértéke (%) 

Felület szerinti 
biológiai 

aktivitás 
értékmutató 

Terület biológiai 

aktivitásértéke 

I-VIII-5 (új) 9616 10 7* 0,673120 

I-VIII-2 87568  0,5 4,378400 

KL-VA-VIII-2 205301  0,6 12,318060 

ÖSSZESEN: 302485   17,369600 

KT (közterület) 21803  0,6 1,308180 

KL-KT-VIII-1 73492  0,5 3,674600 

MINDÖSSZESEN: 397780   22,352400 

*Zöldfelület termőtalajon – Háromszintű (gyep és 40 db cserje/150 m2 és 1 db nagy lombkoronájú fa/150m2) növényzet 

 

A számítás alapján a jelenlegi állapotban a biológiai aktivitásérték 22,256200 értékben állapítható 

meg, míg a tervezett állapotra vonatkozó érték 22,352400 értékben. A meglévő és tervezet állapotra 

vonatkozó számított értékek azt mutatják, hogy a szabályozás eredményeként teljesülnek a 

törvényi előírások, mely szerint a terület biológiai aktivitásértéke nem csökkenhet. Jelen esetben a 

biológiai aktivitásérték minimális mértékben növekszik. (Az övezetmódosítással érintett szűken vett 

területen a jelenlegi állapotban a biológiai aktivitásérték 0,576960 értékben állapítható meg, míg a 

tervezett állapotra vonatkozó érték 0,673120 értékben. Azaz a törvényi előírás a csak övezetet váltó 

területrészen is teljesül.) 
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ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 

A tervezési terület jellegéből adódóan a zöldfelületi rendszerelemek közül kettő jelenik meg. A telkek 

zöldfelületi, valamint a közterületi zöld sávok és fasorok. 

ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ELEMEINEK FEJLESZTÉSI JAVASLATAI 

A területen belül egy új övezet kerül kialakításra: I-VIII-5 jelű intézményterületi övezet. Az övezetben 

általános esetben legalább 20% zöldfelületi minimum érték van előírva, de speciális esetben lehetőség 

van a 100%-os beépítettségre is. A speciális helyzetek alkalmazásakor tetőkerti zöldfelületek is 

kialakíthatók az OTÉK növénytelepítésre vonatkozó előírásai szerint. A tervezett létesítmények teljesítik 

az övezetre vonatkozó speciális előírások kritériumait, de a teljes terület 100%-ban beépíthető. A 

részletes tervek 10%-os teljes értékű minimális zöldfelület megtartásával készülnek, így ezt az értéket 

tekintjük mértékadónak a területen. 

A meglévő I-VIII-2 jelű intézményterületi övezetben a legkisebb zöldfelületi mutató 35%. Jelenleg 

csak néhány a ténylegesen is intézményi jelleggel hasznosított területen van meg a 35%-nyi 

zöldfelület. A többi terület esetében a területek átépítése során kell ezeket a zöldfelületeket kialakítani. 

Ezen övezetben is javasoljuk az OTÉK háromszintű növénytelepítésre vonatkozó előírásainak 

alkalmazását a minimális mértékű zöldfelületek kialakítására vonatkozóan. 

 

A KL-VA-VIII-2 övezetben a legkisebb zöldfelület mértéke 5%. Ez az adott pályaudvari területen 

minimális területhasználat racionalizálással (kerítés menti hulladék-elhelyezések felszámolása, néhány 

nyíltszínit tároló felszámolása) könnyedén teljesíthető. A minimális mértékű zöldfelülethez tartozó 

fásítottság is jelen van a területen, de ennek növelése célszerű lenne. 

 

A tömböt határoló utcák közül a Kőbányai út és a Fiumei út gazdagon fásított. A Fiumei út esetében 

legfeljebb néhány kiszáradt fa pótlása szükséges és javasolt. Itt a fasor jellegének megfelelően japán 

akác telepítése kívánatos. 

A Kőbányai út esetében jelentősebb mértékű a fasor pusztulása. Az út mindkét oldalán jelentős a 

fasor hiányzó egyedeinek száma. Mindkét oldalon a fák 30-35%-a hiányzik. Láthatóan a fehér akácok 

(Robinia pseudoacacia) jobban viselik a helyi környezeti adottságokat, mint az út másik oldalán a korai 

juharok (Acer platanoides), így javasolt mindkét oldalon a fehér akácok, illetve ahhoz hasonló 

környezeti tűrőképességű nyugati ostorfa (Celtis occcidentalis) vagy japán akác (Sophora japonica) 

telepítése. 

A Salgótarjáni út esetében a jelenlegi villamos pálya kialakítás, csak egyoldali, a terület felé eső 

oldalon történő fasor létesítését teszi lehetővé. Itt jelenleg egy erősen hiányos fasor van, ami 

korábban japán akácokból (Sophora japonica) állt. A villamos pályát figyelembe véve ilyen fasor újbóli 

létesítése lenne kívánatos az út tervezési terület felőli oldalán. 
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A Könyves Kálmán körút tervezési területtel határos szakaszán nincs közterületi fásítás. A terület 

jellege (aluljáróval keresztezi a vasúti vágányokat az út) jellege miatt közterületi fásítás az érintett 

szakaszon nem alakítható ki. 

ZÖLDFELÜLETI ELLÁTOTTSÁG ALAKULÁSA 

A területek zöldfelületi ellátottsága az általános határértékek teljesülése esetében kis mértékben 

növekedni fog. A terület zöldfelületi ellátottságát növelni fogja az is, ha az övezetváltó területen kívüli 

részeken valósítanak meg új építéseket, hiszen ezek többségén jelenleg nincs jelen a megfelelő 

méretű zöldfelület, és új beépítések kialakítása során ezek magvalósítása is szükségessé fog válni. 

A közterületek (határoló utcák) zöldfelületi ellátottsága jelenleg relatíve kedvezőnek mondható. A 

Kőbányai út esetében a favermes közterületi fásítás helyett sok helyen lehetséges lenne a zöldsávba 

történő fatelepítés és ez által nagyobb közterületi zöldfelületek kialakítása. Ezek a nagyobb 

zöldfelületek segíthetnék a Kőbányai úton a fák megmaradásának esélyeit is. 

ZÖLDFELÜLETEK ÖKOLÓGIAI SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSÉRE VONATKOZÓ JAVASLATOK 

A zöldfelületek ökológiai szerepe leginkább úgy növelhető, ha azok fenntartási színvonala emelkedik. 

Ez részben jelenti a növények rendszeres öntözését, rendszeres tápanyag utánpótlást, szükséges 

kezeléseket (metszés, sebkezelés, stb.). A felújított vagy új zöldfelületek esetében az intenzív 

fenntartáshoz szükséges feltételek kiépítése javasolt (öntözőrendszer, stb.). 

A területen, a Kőbányai úton is lehetséges a zöldsávos fatelepítés a jelenlegi favermes fatelepítés 

helyett. A zöldsávokba lehetséges lenne talajtakaró cserjéket, illetve olyan vegyes évelő kiültetéseket 

létrehozni, melyek az extenzívebb kezelés mellett is rendezett képet mutatnak. Lehetséges lenne 

virágos gyepek létesítése is egyes szakaszokon, melyek szintén minimális kaszálással rendezetten 

tarthatók. 

A biológiailag aktív felületek növelése érdekében a területen lehetséges lenne a villamos vágányok 

ágyazati részeinek gyepesítése valamilyen szárazságtűrő fűmagkeverékkel. Ezzel jelentősen lehetne 

növelni a biológiailag aktív zöldfelületeket. 

Fontos, hogy a zöldfelületek mérete ne legyen túlságosan apró. Az egybefüggő nagyobb területek 

fenntartása és kialakítása is kedvezőbb, mint a sok nagyon parányi felület gondozása. 
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KÖRNYEZETVÉDELMI JAVASLAT 

KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

A tervezési terület egy részén kerül sor új beépítésre és a jelenlegi tervek szerint az is jellemzően 

terepszint alatti beépítés kialakításával valósulna meg. Az új funkciókhoz a Józsefvárosi pályaudvar 

előtti jelenleg minimálisan kihasznált parkoló nagy részben megszűnne. A pályaudvari épületben a 

jelenlegi lakó funkció helyett közösségi funkciók, kiállítási terek létesülnek. Ezek a változások 

környezeti szempontból kedvezőek, mert olyan helyeken, ahol jelentős a környezeti terhelés, a 

környezetre érzékeny funkciók megszűnnének, és helyüket olyanok veszik át, melyek a meg nem 

szüntethető terhelésekkel szemben kevésbé szigorú elvárásokat támasztanak, mint a jelenlegi, igaz 

most csak átmenetinek tekintett funkciók (lakás). 

A közösségi, kiállító funkciók nagyságrendileg a jelenlegivel megegyező mértékű forgalomvonzó 

képességgel fognak rendelkezni. (Kiemelt rendezvények kivételével, melyek legfeljebb évi néhány 

alkalommal fordulnak elő). 

Távlatilag azzal lehet számolni, hogy a területet határoló utak forgalma a jelenlegihez képest csak 

minimálisan növekedhet. Ez azt jelenti, hogy zaj- és légszennyezettség szempontjából változás nem 

várható. Csak nagy távlatban, a közlekedési eszközök jelentősebb műszaki tartalmának változása 

esetén (CNG üzem, elektromos meghajtás stb.) lehet a terhelések csökkenésére számítani. 

A létesülő új épületek esetében törekedni kell azok minimális energia igényére. Ez azt jelenti, hogy 

mind az épületek belső területeinek világítása, fűtése és hűtése a lehető legkevesebb energia 

felhasználással legyen biztosítható. Az épületeket így megfelelő hőszigeteléssel javasolt ellátni, illetve 

olyan módon kell a tereket tájolni, hogy télen a napsütést legkedvezőbb módon tudja a belső területek 

felmelegítésére hasznosítani, a belső terekben a természetes megvilágítást biztosítani. 

Az új funkcióknál a hőellátás biztosítása gázüzemű berendezésekkel tervezett. Egy ilyen léptékű 

épületegyüttes esetében a kazán várhatóan egyedi légszennyező forrásoknak fog minősülni. A 

telepítésre kerülő berendezésnek meg kell felelnie a legkorszerűbb technológiai követelményeknek. 

Elképzelhetőnek tartjuk az épület hőellátásához napkollektorok és/vagy hőszivattyú alkalmazását is, 

ami a helyi energiák jobb kihasználását és kevesebb külső energiaigényt jelente. A környezettudatos 

és energiaszegény használatot segíti, amennyiben a felhasznált melegvíz legalább egy része 

napkollektorokkal kerül előállításra, illetve a napenergia vagy földhő hasznosításra kerül a 

létesítmények fűtése és hűtése során is. 

 

Valamennyi közterület mentén fasor telepítése, kiegészítése javasolt, a zöldfelületi fejezetben 

részletesen leírtak szerint. Ezen fasorok szerepe jentős a közterületi zaj és légszennyezettség 

csökkentésében. Részben zajárnyékolóként illetve jelentős zajt elnyelőként, légszennyező anyag 

megkötőként tud a lombfelület és az ágrendszer funkcionálni. 
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Új létesítmények csak teljes, korszerű közműrendszer kiépítésével, a szervezett hulladékgyűjtés és 

elszállítás megszervezése mellett létesíthetők. A közösségi, kiállítási funkcióból eredően jelentősebb 

mennyiségű hulladék képződésével nem kell számolni az üzemeltetés során. A szelektív 

hulladékgyűjtés és esetlegesen képződő veszélyes hulladék gyűjtés kialakítása és rendszeres 

elszállítása is biztosítandó a hatályos jogszabályi előírások szerint. 

A terület átépítése során lehet számolni jelentősebb mennyiségű építési törmelék képződésével. 

Ezeket az építési törmelékeket javasoljuk újra hasznosítani a területen, a Salgótarjáni úton lévő 

újrahasznosítónál. Az újrahasznosíthatóvá tett anyagmennyiség részben az épületek építése során is 

felhasználhatók. Ez azt eredményezné, hogy sok helyben hulladékká vált anyagot helyben lehetne 

újrahasznosítani, és nem kell lerakókba elszállítani, ami környezeti szempontból is sokkal kedvezőbb 

megoldás. 

Az építési előkészületek földmunkái végzése során a talaj felső 20-40 cm-es humuszos rétegét le kell 

termelni és külön deponálni. A deponált talajt zöldfelületek kialakításánál kell felhasználni, lehetőleg a 

területen belül. 

A terület ismerete alapján talajszennyezésre az építési munkák során nem kell számítani. Amennyiben 

talajszennyezés gyanúja felmerül, úgy a gyanús talajminta laboratóriumi vizsgálata szükséges és az 

illetékes környezetvédelmi felügyelőség bevonásával kell a szükséges további lépéseket, tennivalókat 

meghatározni. 

Az épületek alapozásakor fokozott figyelemmel kell lenni a talajvíz áramlására. Az új épületek nem 

okozhatják a talajvíz pangását, és nem okozhatnak a szomszédos épületekben károkat. 

A szükséges mennyiségű parkolóhelyek kialakítása lehetőleg az épületek terepszint alatti szintjén 

kerüljenek kialakításra. A felszíni parkolók csak korlátozottan, és fásítottan kerüljenek kialakításra. A 

szabadon maradó, be nem épített területek túlnyomórészt fásított zöldfelületként alakítandók ki. 
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KÖZMŰFEJLESZTÉSI JAVASLATOK 

A szabályozási terv módosítás keretében a tervezési terület Fiumei út melletti oldalán elhelyezkedő 

Józsefvárosi pályaudvar fő és melléképületeiben és az előttük a térszín alatt elhelyezendő térben 

kiállító tereket alakítanak ki, irodákat, oktató termeket, vendéglátó egységeket és parkolókat 

helyeznek el. Ezek a létesítmények a jelenlegi meglevő beépítések egy részének elbontásával, egy 

részének átépítésével, illetve a jelenleg még nem beépített, de beépítésre hasznosítható részén új 

beépítés megvalósításával épülnek, így a városrendezési javaslat alapján összesen 8100 m2 

szintterület alakítható ki. Az új, illetve átalakításra kerülő létesítményeket intézményi (oktatási, 

kereskedelem, vendéglátás, stb.) hasznosításra tervezik, így azokat a terület jelenlegi ellátottságával 

azonosan teljes közművesítéssel kell ellátni. Ehhez a vízellátás, vízelvezetés, villamosenergia ellátás, 

termikus célú energiaellátás és az elektronikus hírközlés biztosítása szükséges. A tervezett beépítés 

teljes közműellátásához várható közműigénye: 

 

Vízigény  ....................................................................................................................  8,5 m3/nap 

keletkező szennyvíz  ................................................................................................. 8,5 m3/nap 

villamosenergia igény  .......................................................................................... 400 kW 

földgáz igény  ............................................................................................................  68 nm3/óra 

Tüzivíz igény  

Külső  ...................................................................................................................  3600 l/min  

Belső  ...................................................................................................................  600 l/min 

 

A várható közműigények a tervezési területet határoló utcákban haladó közművekről részben a már 

kiépített bekötésekkel, szükség esetén új bekötések kiépítésével oldható meg. Elsődlegesen a már 

kialakított bekötéseket célszerű hasznosítani, annak szűk keresztmetszete, vagy rossz műszaki állapota 

esetén helyben történő átépítésével. 

 

A közműellátás feltétele egyrészt a műszaki kapcsolat kialakítása, másrészt a víziközműveknél vízre, 

szennyvízre és elvezetendő csapadékvízre vonatkozóan is a többlet igény után közműfejlesztési 

hozzájárulás befizetése. Fel kell hívni arra a figyelmet, hogy a telek jelenleg is rendelkezik lekötött 

közműkontingenssel, közműfejlesztési hozzájárulást csak az a fölötti igényekért szükséges fizetni. 

Energiaközműveknél a szolgáltatókkal előzetes megállapodást kell kötni, amelyben a szolgáltató a 

szolgáltatás műszaki és gazdasági feltételeit is rögzíti. Az ellátás feltétele a szolgáltatási 

megállapodásban rögzítettek teljesítése. Elektronikus hírközlésnél is a választott szolgáltatóval 

megállapodást kell kötni. 
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KÖZMŰVENKÉNTI FEJLESZTÉSI JAVASLAT 

VÍZELLÁTÁS 

A vizsgálatok szerint a tervezési terület vízellátása az egységes fővárosi vízellátási rendszer hálózati 

részeként épült ki. Üzemeltetője a Fővárosi Vízművek Zrt.  

A tervezési terület tömbjei a Vízművek 20-as számú, ún. Pesti alapzóna ellátási körzetéhez tartoznak. 

A zóna hálózata az észak-pesti területekről a fő betáplálást a káposztásmegyeri gépházak felől kapja, 

a hálózati víznyomást az ellennyomó tározóként működő Gellérthegyi tározómedence vízszintje 

határozza meg. A területet ellátó medence fenékszintje 137,92 mBf. 

Az egész pesti ellátó hálózat a vízbázisok felől a betáplálást nagy átmérőjű vezetékeken keresztül 

kapja. Ilyen, a hálózat szempontjából fontos tápvezeték a Fiumei út és a Kőbányai út nyomvonalú DN 

500-as vezeték, valamint a Hungária körúti dn 600-as öv vezeték. Ezek a vezetékek táplálják be a 

Kerepesdűlő városrész vízellátó hálózatát. A nagy átmérőjű vezetékről az elosztó hálózat felé vannak 

leágazások kiépítve, ami azt jelenti, hogy a tervezési terület vízellátása alapbázis szempontjából 

kedvező.  

 

Az elosztóhálózat a vizsgált tömböt határoló utcákban a Fiumei úton DN 100-as, a Kőbányai úton DN 

200-as, a Salgótarjáni úton dn 150-es és a Hungária körúti dn 200-as öntöttvas anyagú vezeték.   

A régi építésű öntöttvas vízvezetékek anyaguk szempontjából nem tartoznak a főváros korszerű 

vízvezetékei közé, nemcsak a koruk miatt, ami megközelíti, vagy túlhaladja a száz évet is, hanem a 

rajtuk, illetve felettük haladó forgalom okozta nagy terhelés miatt is gyakoriak a meghibásodások. 

A tervezési területet körülvevő vízvezetékeken a szakági előírásoknak megfelelő és szükséges tüzivíz 

csapok elhelyezésre kerültek. 

A tervezett fejlesztések megvalósulása esetén a 8,5 m3/nap szociális célú igény és a tüzivíz igények is 

a meglévő hálózatról kiszolgálhatóak. A tervezett térszín alatti kiállítótér elépíti azt a vezetéket, 

amelyről a jelenlegi bekötő vezetékek üzemelnek, ezért új bekötővezetékek építése szükséges. 

VÍZELVEZETÉS 

A tervezési terület szenny- és csapadékvizeinek az elvezetésére egyesített csatornahálózat áll 

rendelkezésre, amely a főváros csatornahálózati rendszerének része. Az üzemeltetője a Fővárosi 

Csatornázási Művek Zrt. 

Az egyesített rendszerű csatornahálózat az összegyűjtött szenny- és csapadékvizeket a csepeli 

Központi Szennyvíztisztító telepre szállítja, ahol azok megtisztításra kerülnek, a tisztított szennyvizek 

befogadója a Duna.  

A tervezési területen a Kőbányai úton halad a pesti csatornahálózat egyik fő gerinccsatornája, a Ø 

2,10 m átmérőjű betoncsatorna. Ez a főgyűjtő a Kőbányai út, Baross utca, Illés utca, Telepy utca, 

Haller utca, majd Soroksári út nyomvonalon épült meg, az Illés utcában a mérete már 296/296. 
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A területet határoló Fiumei úton 63/95-ös beton, a Kőbányai úton kisebb méretű, rövidebb 

ágcsatornák üzemelnek, a Könyves Kálmán körúton Ø 30-as és Ø 40-es átmérőjű betoncsatornák 

épültek, ezek befogadói a nagy átmérőjű gerinccsatornák. 

A tervezési területen a tervezett fejlesztések megvalósulása esetén 8,5 m3/nap többlet szennyvíz 

mennyiség fog keletkezni. Ezeket a szennyvíz mennyiségeket a területet határoló csatornák és a 

további hálózati rendszer fogadni tudja.  

Azoknál a parkoló felületeknél, ahol a csapadékvíz szénhidrogén származékokkal való 

szennyeződésének veszélye fennáll (busz és teherautó parkolók, nagyobb szgk parkolók), ott a 

csapadékvíz elvezető rendszerbe szénhidrogén származék eltávolító berendezést kell beépíteni.  

A tervezett térszín alatti kiállítótér elépít egy csatorna bekötővezetéket, ezért új bekötővezetékek 

építése szükséges. 

 

VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS 

A tervezési terület térségének villamosenergia ellátását az ELMŰ Hálózati Kft biztosítja.  

A tervezési terület villamosenergia ellátásának bázisa a Népliget és a Ganz 120/10 kV-os alállomás. Az 

alállomásról induló 10 kV-os középfeszültségű kábelhálózat fűzi fel a tervezési területen üzemelő 

fogyasztói transzformátor állomásokat. A tervezési területen a Salgótarjáni út mellett a 4751, a Fiumei 

úton a pályaudvar épülete előtt a 7075, a 7073 és a 7973 sorszámú, valamint a Könyves Károly 

körúton a 8441 sorszámú transzformátor üzemel.  

A térségben üzemelő hálózatok mindegyike földalatti elhelyezésű. Valamennyi határoló utcában a 

megfelelő közvilágítást is kiépítették. A közvilágítást szolgáló lámpatesteket földalatti kábelhálózat 

táplálja.  

A prognosztizált 400 kW igény a már meglevő, fejlesztési területen belül üzemelő transzformátor 

állomásokról kielégíthető.  

A transzformátor állomásoktól indítva a fejlesztési területen belül lehet a kisfeszültségű 

elosztóhálózatot megépíteni. 

A térségben már üzemelő hálózatok mindegyike föld alatti elhelyezésű. Új hálózatépítést a fejlesztési 

területen belül és kívül is már csak föld alatti elhelyezéssel szabad. 

A fejlesztési területen belül vagyonvédelmi és személyvédelmi célból térvilágítást ki kell építeni. A 

térvilágítás tápkábel hálózatát is föld alatti elhelyezéssel kell kivitelezni és a térvilágításra önálló 

lámpatestek elhelyezése szükséges. 

A határoló utcákban a közvilágítás a fővárosi közvilágítási hálózati rendszer részét képezi, a szükséges 

fejlesztés fővárosi, illetve kerületi feladat.  
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FÖLDGÁZELLÁTÁS 

A termikus célú energiaellátásra a földgázellátás rendelkezésre áll és jelenleg is hasznosítják. A 

tervezési terület földgázellátását a Fővárosi Gázművek Zrt. szolgáltatja. A térségben üzemelő 

földgázhálózat, a főváros egységes hálózati rendszeréhez kapcsolódik. A térség ellátásának bázisa a 

nagy-középnyomású gerinchálózat, amelynek táppontja a Salgótarjáni utca, Gyöngyike utca 

kereszteződésénél lévő gázátadó állomás, az innen induló nagy-középnyomású és a középnyomású 

hálózatok táplálják be a körzet kisnyomású és középnyomású hálózatát. A középnyomású hálózat dn 

700-as vezetéke a Salgótarjáni út északi oldalán épült ki és halad tovább a Fiumei út nyomvonalán, 

míg a nagy-középnyomású vezeték Fiumei út nyomvonalon áll rendelkezésre. A vezeték többek között 

a tervezési terület Orczy tér felőli telekrészén üzemelő ipari és a Dobozi utcában üzemelő körzeti 

gáznyomáscsökkentő állomásokat táplálja be. Az Orczy tér felőli telekrészen üzemelő saját ipari 

gáznyomáscsökkentő állomás látja el gázzal a Józsefvárosi pályaudvar gázigényeit. A fejlesztési 

területen belül és a körzetben üzemelő nyomáscsökkentő állomásokról indítva épült ki a kisnyomású 

elosztóhálózat, amely a fejlesztési területet határoló utcák nyomvonalán halad tovább és biztosítja az 

ellátás lehetőségét. A várható igények kielégítése a már kiépített, a fejlesztési területet határoló 

utcákban haladó hálózati rendszerről biztosítható. Az Orczy tér felőli telekrészén üzemelő ipari 

nyomáscsökkentőtől építendő telken belüli kisnyomású elosztóhálózattal lehet az új létesítményekben 

keletkező többlet gázigényeket kielégíteni. Földgázhálózat építése telken kívül és belül is az 

épületgépészeti vezetékeken kívül csak föld alatti elhelyezéssel lehet. A tervezett térszín alatti 

kiállítótér elépít két bekötő gázvezetéket, ezért új gáz bekötővezetékek építése szükséges. 

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

VEZETÉKES ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

A terület és térségének vezetékes távközlési szolgáltatója a Magyar Telekom Nyrt. Kiépített hálózata 

részben földkábelként, részben alépítménybe fektetve a vizsgált fejlesztési területet határoló utcák 

járdáiban halad, biztosítva az igények kielégítését. A vezetékes hírközlés, benne a távközlés és a 

műsorelosztás is alanyi jogú szolgáltatás, így egyénileg köt a felhasználó szerződést a szolgáltatóval, s 

az ahhoz szükséges hálózatépítést a szolgáltató saját terveztetéssel és beruházással oldja meg. 

VEZETÉK NÉLKÜLI HÍRKÖZLÉS 

A területen belül közcélú vezeték nélküli szolgáltatást nyújtó berendezés nem üzemel. A vezeték 

nélküli szolgáltatók a szomszédos területeken üzemelő létesítményeik segítségével teljes 

lefedettséggel biztosítják a területen a megfelelő vezeték nélküli vételi lehetőséget. A területet 

érintően közcélú antenna telepítési szándék nem ismert. Saját, illetve ún. „iparági” antenna telepítési 

igényével lehet esetleg számolni, arra vonatkozó telepítési korlátozás a fejlesztési területen nincs. 
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Víziközmű fejlesztési javaslat 



BUDAPEST, VIII. KERÜLET JKVSZ MÓDOSÍTÁSA, JÓZSEFVÁROSI PÁLYAUDVAR ÉS KÖRNYEZETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE 

MŰ-HELY ZRT TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  EMAIL: muhelyrt@ muhelyrt.hu TEL: 312 4570 / FAX: 312 2598 76 

  
Energiaközmű fejlesztési javaslat 
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY – ÉPÍTETT KÖRNYEZET 

 

1. VIZSGÁLAT 

A terület – a Józsefvárosi pályaudvar – Budapest VIII. kerületében, a Fiumei út – Salgótarjáni utca – 

Könyves Kálmán körút – Kőbányai út által határolt térségben helyezkedik el. 

 

a) történelem: 

A honfoglalást követően a mai főváros területéből kezdetben elsősorban a Duna jobb partja vált 

fontos települési hellyé, Pest jelentősége csak a X. század közepétől növekedett meg. „A fejedelmi 

szállásokat az augsburgi csatavesztés után, 955-ben helyezték át a keleti partra, amikor tartani 

lehetett attól, hogy nyugatról támadás éri Magyarországot.”1 A keleti part fő településévé a római 

castrumon kibontakozó Pest vált, melynek közvetlen környezetében fejlődött ki a Kristóf tér tájékán 

Újbécs, az Egyetem tér környékén pedig, egy másik település.  

Az Árpád-kor folyamán Pest tágabb környezetében egy viszonylag sűrű településhálózat is 

kibontakozott, amely egyrészt a vízrajzhoz – a Szilas- és Rákos-patakhoz –, másrészt pedig az 

úthálózathoz igazodott. „A megye útjai sugarasan vezettek Pest felé. A Dunával párhuzamos Váci út a 

megyeri és jenei révet elhagyva a pest rév kikötője mellett, a mai Bécsi utcán ment be Pestre, és az 

Egyetem tér felé kitérve haladt Szenterzsébetre, majd D felé, a Fejér megye Solt-széki Szigetmellékre. 

Ennek soroksári elágazása lentebb több ágra szakadt: Ócsánál egyrészt Dabas és Peszér, másrészt 

Örkény és Szeged felé. Vele párhuzamos volt a Gyálon át Tölgy (ill. Nagykőrös) felé, valamint a Monor 

melletti vámos Újfalun Cegléd és Szolnok felé vivő út, s ugyanerre vezetett rá a külső Üllői út vonalán 

Ányásnyíre felé vivő út. A mai Gyömrői út folytatása Úri alatt, mint magna via Gombán és Bicskén át 

(Tápió-) Szelére vitt. K felé vezetett az Oszláron és Sápon át Szecső felé menő országút (strata 

publica) s ebből ágazott el a vámos Isaszegen át a Tápió völgyébe menő másik út. A mai vonalán 

futott a Cinkotán és a vámos Kerepesen át Gödöllő és Hatvan felé vivő út, melyen a mongolok is Pest 

ellen vonultak. Az É-ÉK felé vivő utak közül számon tartják a mai Dohány utca felől az Erzsébet 

királyné felé hajló Párdi utat, s a mai Váci útról Nyír-Palotára vivő utat. Említenek a Galgamácsa és 

Iklad között elterült Tasnál egy utat, amely Vácról vihetett Hatvanba s egy Pásztó felé vezető hegyi 

utat, mely jelentőségét veszítette.”2   

A településhálózattal övezett Pest városa a „…XV. század végére már a Kiskörút vonaláig terjedt, s a 

„…határvonalat erőteljes védőgyűrű, a pesti városfalak védenek és rondellák erősítenek…”3 

                                                
1 Györffy György: Pest-Buda kialakulása. Budapest története a honfoglalástól az Árpád-kor végi székvárossá alakulásig. 
Akadémiai Kiadó, Budapest (1997) 74. oldal. 
2  Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. Liptó, Máramaros, Nagysziget, Nógrád, Nyitra, Pest és Pilis 
megye. Akadémiai Kiadó, Budapest (1998). 506. oldal. 
3  Szerk.: Tóth Endréné: Budapest enciklopédia. Corvina Kiadó, 1970. 244. oldal. 
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Pest-Buda környéke a XVI. Század elején, Megjelent: Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. 

IV. Liptó, Máramaros, Moson, Nagysziget, Nógrád, Nyitra, Pest és Pilis megye. Akadémiai Kiadó, Budapest (1998). kötetben. 



BUDAPEST, VIII. KERÜLET JKVSZ MÓDOSÍTÁSA, JÓZSEFVÁROSI PÁLYAUDVAR ÉS KÖRNYEZETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE 

MŰ-HELY ZRT TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  EMAIL: muhelyrt@ muhelyrt.hu TEL: 312 4570 / FAX: 312 2598 79 

A török uralmat követően, a XVIII. század folyamán a város – vagyis a mai Belváros - újjáépítése 

mellett jelentős eseményként könyvelhető el a Külváros, illetőleg külvárosok - a Józsefváros, a 

Terézváros, a Lipótváros és Ferencváros – megszületése, melyek a városba vezető országos 

jelentőségű főútvonalak mentén és azok közeiben kelnek életre.  A mai Üllői út és a Rákóczi út, 

illetőleg Kerepesi út által határolt területen a mai Baross utcával, mint szerkezeti tengellyel az Alsó 

Külváros, 1777 óta Józsefváros4, a mai Rákóczi út, illetőleg a Kerepesi út és a Bajcsy Zsilinszky út, 

valamint Váci út közötti területen a Király utcával, mint szerkezeti tengellyel a Felső Külváros, 1777 óta 

Terézváros5 kelt életre, Terézvárostól Ny-ra, a Váci út és a Duna folyó közötti területen a mérnöki 

alaprajzzal kialakított és 1790-ben elnevezett Lipótváros6, az Üllői út és a Duna közötti területen a 

Soroksári út belső folytatásával, a mai Ráday utcával, mint szerkezeti tengellyel pedig, a Ferencváros 

jött létre, mely 1792-ben nyerte nevét7.  

„A Rákóczi szabadságharc idején Pest város amúgy is csak néhány száz főnyi lakossága tovább 

csökkent. Az 1709-es összeírás szerint 163 lakott, 82 elhagyott és 68 összedőlt ház volt a városban. A 

teljes elnéptelenedés miatt a város polgárai a falakon kívül fél évszázadon át szabadon foglalhattak 

maguknak földet. Mivel azonban Pest lakói ez időben elsősorban földművelésből élnek, 1718 körül 

végül szétosztják a szántókat. 

A terület földjei ekkoriban két övezetre oszlanak: a városfalak körüli termékeny talajra, amelyeken 

kertgazdaságok alakulnak ki, s a külső homokos szántóföldekre, melyek a Rákosi rétek sovány, füves 

pusztáival együtt az állattenyésztés feltételeit biztosítják. A szántóföldeken elsősorban rozsot, 

másodsorban árpát termelnek, de kisebb mennyiségben búzát és zabot is. A termékek kiegészítették, 

de nem fedezték a lakosság kenyérgabona- és takarmányszükségletét. 

A szántók közé majorok települtek…1718-ban 20 major volt a Józsefváros területén, elsősorban a mai 

Illés utca környékén, mivel Pest egész területén erre lehetett legjobban bőséges ivóvízhez jutni, ami 

az állattartáshoz nélkülözhetetlen. (Itt volt az Illés kút és ezen a vidéken lehetett legkönnyebben kutat 

ásni.) A majorokban istállókat, fészereket és néhány lakóhelyiséget találunk. Elsősorban juhászatra 

rendezkedtek be, így pl. Mosel Józsefnek, Pest város bírájának, majd polgármesterének Illés utcai 

majorjában 1786-ban 507 birkát tartottak. A majorokban gyűjtötték össze és itt csépelték ki a lerakott 

gabonát, ide hordták be a levágott szénát… 

A kerület életében jelentős volt a szőlőművelés is. Míg a XVIII. században majorságot, szántót vagy 

kertet csak háztulajdonosok birtokolhattak, szőlőjük a ház nélküli zselléreknek is lehetett. 1730 körül a 

pesti tanács a józsefvárosi majorok közelében letelepedett napszámosoknak a kőbányai Óhegyen 

szőlőket jelölt ki. A belvárosi polgárok szőlei is főleg Kőbányán voltak, de a Józsefvárosban is folyt 

némi szőlőművelés, különösen a mai Kulich Gyula tér (később Kálvária tér) környékén.  

A XVIII. század első felében a külterületeken csak kevesen laknak (1735-ben 736 külvárosi 

kenyérkeresőt írnak össze), de ezek kizárólagos többsége Józsefváros területén él… 

                                                
4 i.m.: 74. oldal. 
5 i.m.: 339. oldal. 
6 Budapest Lexikon. Második bővített, javított kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest 1993. II. kötet. 31. oldal. 
7 Szerk.: Tóth Endréné: Budapest enciklopédia. Corvina Kiadó, 1970.  74. oldal. 
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Az 1782-1785. évi I. katonai felmérés részlete. Hadtörténeti Intézet Térképtára. 
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A Józsefváros betelepülésénél előnyt jelentett a testvérkerületekkel szemben, hogy hosszan elnyúló, 

keskeny területét három oldalról országos jelentőségű út vette körül. Az Országút (mai Múzeum körút) 

a városkapukat kötötte össze a várfalon kívül, majd a külvárosok kifejlődése után az észak-déli irányú 

közlekedés fő vonala lett. A másik két országos út, a Kerepesi (Rákóczi) és az Üllői út, melyek Budát 

már a középkorban is Észak- illetve Kelet-Magyarországgal kötötték össze. Ezeknek a kezdeti szakasza 

korán beépült és ez meggyorsította a köztük fekvő területek beépítését is. A kertövezetbe itt is 

házakat építenek. A kerületben többfelé található téglaégetésre alkalmas agyag, s ez is 

megkönnyítette egy falusias jellegű település kialakulását. Az első téglaégető kemence az 1720-as 

években létesült a mai Rákóczi tér, Kissalétrom utca és Somogyi Béla utca közti területen, majd az 

agyagréteg kimerülése után 1759-ben a Rákos szántón létesítettek új téglaégetőket, ahol a mai Blaha 

Lujza téren, s attól délre 3 méter mélységben kékes agyagra bukkantak.  

A Józsefvárosban abban az időben, mikor a kecskeméti és hatvani kapu közelében az első házak 

felépülnek, a falaktól távolabb egy szórványtelepülés is létrejött, a mai Horváth Mihály tér, Rigó utca, 

József utca és Őr utca által határolt területen. Kastberger József városi tanácsos ugyanis 1732-ben 27 

parcellára osztva, eladta itt elterülő szántóföldjét és a parcellák rövidesen beépültek. Néhány év múlva 

a szomszédos területeken is épülnek házak és a település az itteni dűlő után a Pacsirtamező nevet 

kapja. E település a Kerepesi út és a Belváros felé terjeszkedik és az 1770-esévekben már találkozik 

azokkal a házacskákkal, melyeket a Stáció (Baross) és Téglavető (Bródy Sándor) utcákban a 

belvárostól távolodva építettek fel… 

1766-ban két részre bontják a pesti külvárost. A határvonal a Kerepesi út, ettől északra terül el a Felső 

külváros, délre az Alsó külváros. Utóbbit 1777. november 7-én nevezik el Szent Józsefről, Illetve 

József trónörökösről, Józsefvárosnak. Lakossága ekkor (a Ferencvárossal együtt) 3170 fő, majdnem 

kizárólag mezőgazdasággal foglalkoznak. 

Az 1785-ös esztendő kiemelkedően fontos dátuma Józsefváros történelmének. Ebben az évben 

helyezik át ugyanis a pesti állatvásárt a mai Engels-tér (ma Erzsébet tér) környékéről a Teleki tértől a 

Rózsák teréig húzódó, már említett terméketlen területre. Közismert, hogy a vásárok környékén 

elterülő városrészek gyorsabban fejlődnek a többieknél. A pesti lóvásár pedig mai szemmel szinte 

hihetetlen tömegeket gyűjtött össze vidékről. Egy 1790-ből származó adat szerint csak vámfizető kocsi 

12735 érkezett a Medárd napi vásárra. Az állatvásár és a vele összefüggő piac közelsége gyorsan 

növeli Józsefvárosban a lakosság számát, s ebben különösen az iparosokét. 1785-ben a 

Ferencvárossal együtt 4864 fő a lakosság, 1806-ban egyedül Józsefvárosban 6960… 

Mindenesetre a gyors fejlődés azt eredményezi, hogy Lipszky János 1810-ben megjelenő, Budát és 

pestet bemutató térképén az Országúttól a Rákosárokig – tehát a Múzeum körúttól majdnem a József 

körútig – terjedő területen a legtöbb mai utca vonala már kialakult. A különbség annyi, hogy a városi 

téglavetők gödrét még nem temették be, a Szentkirályi utca még csak a Mikszáth Kálmán térig ér, a 

Vas utca a Kőfaragó utcáig terjed, a mai Makarenko utca alig látszik és a Mária utca csak kb. 50 év 

múlva épül ki a Rákosárok helyén… 
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 Buda, Pest és Óbuda városok térképének részlete az 1838. évi árvíz elöntésének feltűntetésével 
részlet.  
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Pest város 1852. évi térképének a részlete. Országos Széchenyi Könyvtár Térképtára. 
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Nem egész három évtizeddel később, 1838. március 13-án a nagy árvíz a kerület házainak jó részét 

összedönti. A városrészt a vízáradat átlag 216 cm magasságban lepte el. A mai Baross utca elején 2 

m, a későbbi Körúttal való találkozása táján csaknem 4 m, a Rókus kórház előtti piacon 3 m magasan 

állt a víz. A kerület 1255 házából 891 dőlt össze, 115 erősen megrongálódott és csak 249 maradt 

épségben. A Józsefváros területét csaknem teljesen ellepte az ár, egy Kőbánya környéki keskeny 

területen kívül csak a Kálvária tér – Ludoviceum magasan fekvő vidéke maradt szárazon. Ide és a 

belváros el nem árasztott részére menekültek be Pest lakosai.”8  

 

A tervezési terület tágabb térségének területhasználatában jelentős változást hozott, hogy a kőbányai 

út D-i oldalán a korábban megnyitott polgári és katonai temetők helyett egy új, nagy temetőt 

létesítettek a városárok (a mai Fiumei út) K-i oldalán. „A Pest város különböző részein fekvő, jobbára 

betelt temetők kezelése igen nehézkes volt, ezért a városi tanács 1847-ben elhatározta, hogy e 

temetők felhagyásával egy nagy köztemetőt létesít. E célra legalkalmasabbnak bizonyult a Kerepesi-út 

melletti, haszonbérbe kiadott városi földek között fekvő 230 holdnyi terület, amely elég nagy 

terjedelmű és temető szempontjából kedvező fekvésű terület volt, mert a város alsó és felső részeitől 

egyforma messzire volt.  

A köztemetőt 1847. jún. 15 én nyitották meg e területen s miután a keresztény hitfelekezetek közül 

csak a görögkeletieknek volt külön temetőjük, ami pedig sem a köztemető szabályival, sem a 

szabályozott felügyeleti rendszerrel nem volt összeegyeztethető, már 1847-ben felszólította őket a 

városi tanács, hogy különálló temetőjüket szűntessék meg és ezentúl a köztemetőben temetkezzenek. 

A temető kezelését a halottfuvarozási javadalom bérlőjére,  Hochhalt Györgyre ruházták…1860. jún. 

2223-án ismét kimondotta a községtanács, hogy a kerepesi temető Pest város köztemetője lesz és 

hogy minden egyéb keresztény temető felhagyandó. 

1874-ben a zsidók is kaptak itt egy külön területet, sőt az öngyilkosok, kivégzettek és más, egyházi 

temetésben nem részesülők számára is hasítottak ki egy külön parcellát. A köztemető a lakosság 

számának gyors emelkedése folytán azonban csakhamar szűknek bizonyult, ezért 1886-ban már új 

temetőt kellett a fővárosnak nyitnia, de a kerepesi temetőt 880/1885. sz. közgyűlési határozatával 

mint dísztemetőt továbbra is fenntartotta.”9  

 

Pest városának az 1840-es évek elejére kialakult településszerkezetét az új közlekedési eszköz, a vasút 

pályája tagolta tovább. 1846-ban adták át a Pest-Vác vasútvonalat, 1847-ben pedig megnyílt a Pest-

Cegléd-Szolnok vasútvonal is, amely Kőbányán vezetett keresztül. „A szabadságharc idején Budának 

és Pestnek még csak egy pályaudvara volt, a váci és szolnoki vonalak végpontján, a mai Nyugati pu. 

tengelyében álló Pest állomás. Az osztrák állam a fegyverletétel után tovább építette a Magyar 

Középponti Vasút hálózatát, 1850-ben a vonal Bázisig épült. Buda 1861-ben külön vasúti 

összeköttetéshez jutott a Déli Vasút Pragerhoftól a Balaton mentén vezetett vonalának végpontján.  

                                                
8 Józsefváros lexikon. Budapest, 1970. XIV-XVIII. oldal. 
9 Fehér Jolán Antónia: Budapest székesfőváros temetőinek története. Budapest 1933. 88-89. oldal. 



BUDAPEST, VIII. KERÜLET JKVSZ MÓDOSÍTÁSA, JÓZSEFVÁROSI PÁLYAUDVAR ÉS KÖRNYEZETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE 

MŰ-HELY ZRT TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  EMAIL: muhelyrt@ muhelyrt.hu TEL: 312 4570 / FAX: 312 2598 85 

Az épületet (…) Bécsben tervezték, Karl Etzel(…), a vasúttársaság neves vezető mérnöke irányította az 

építkezést. Buda állomás fa csarnoka az induló és érkező utasforgalom két szegélyező épületére 

támaszkodott. A 4 vágány áthaladt a csarnokon és a Vérmező felé épített támfal előtti fordítókorongba 

torkolt. A kedvezőtlen terepviszonyok miatt szűk helyen telepített pályaudvaron körgyűrű alakú 

fűtőház, gabonatároló raktárak is épültek.”10  

 

A Józsefvárosi pályaudvar múltja az Északi Vasút történetéhez nyúlik vissza. „ A vasút ügye a 

salgótarjáni „Szent István” kőszénbánya társulat megalakulásával kezdődött, amely 1860-ban alakult 

meg Brellich József mérnök vezetésével. Az itteni szénbányák feltárására és kitermelésére jelentős 

tőke-befektetésre volt szükség, amely jövedelmezősége legfőbb forrását egy szénvasút kiépítésében 

látták. E célból a kőszénbánya-társulat és a magyar és külföldi arisztokrácia prominens személyiségei 

közül herceg Coburg-Gotha Ágost, gróf Forgách Antal és József, gróf Czebrián Ferenc, báró 

Podmaniczky Ármin és Gyürki Pál örökösei 1862 engedélyt kértek Salgótarjántól Pestig és Losoncon át 

Besztercebányáig vezetendő vasút kiépítésére. Az előmunkálati engedélyt 1862. május 6-án, a 

végleges engedélyt 1863. január 19-én Ferenc József jóváhagyásával, a bécsi kereskedelmi és 

népgazdasági miniszter engedélyével megkapták.  

Az engedély tartama 90 évre szólt a pest-losonci szakasz megnyitása napjától számítva, amelyet 

három év alatt, míg a losonc-besztercebányai szakaszt 4 év alatt kötelesek kiépíteni. A Társaság 

érdekes módon a kamatgaranciáról is lemondott (csak később derült ki, hogy nem volt pénzük óvadék 

befizetésére). Az engedély elnyerése után „cs. k. szab. Pest-Losoncz-Beszterce-bányai vasút és Szent 

István kőszénbánya-Társulat nevet vették fel.”11 Az építkezés a kezdeti lendületek után, elsősorban 

pénzügyi problémák – a hitelezők csődje – miatt 1865-ben leállt, és csak 1867-ben folytatódott az 

építkezés. „1867. április 2-án a pest-hatvani, majd május 19-én a hatvan-salgótarjáni szakaszt adták 

át a forgalomnak. Azonban 1867. év végére az Északi vasút ismét és most már végérvényesen 

belebukott a vállalkozásba. Bár az üzleti bevételek 1867-ben az üzemi kiadásoknak közel kétszeresét 

tették ki, de nem fedezték a tőkekamatok kifizetését sem.  

Üzleti mérlegükben a tényleges vasútépítési befektetés mellett, amely 9 millióra rúgott, improduktív 

tételként közel 3 millió szerepelt, amiből csak a csődköltség 1,4 millió volt. Szó sem lehetett a vállalt 

további vonalépítésekről. A kiegyezés magyar államának vezetői viszont Forgáchék politikai ellenfelei 

voltak. Segítség nem jött, ekkor már az állam részéről csak egy lehetőség maradt: a vasút 

megváltása. Hosszú hónapokon keresztül folyt az alku a kormány és a társaság között a vasút 

megváltása tárgyában. Végül is a lojális feltételek mellett 1868. június 30-án kelt terjedelmes és 

minden részletre kiterjedő adásvételi szerződés szerint megszülettek az államosítás feltételei.”12    

                                                
10 Kubinszky Mihály: Vasutak építészete Európában. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1965. 75-76. oldal. 
11 Szerk.: Fehér Lászlóné. A magyar államvasutak első pályaudvara. Készült a Magyar Államvasutak Jegynyomdájában. 1992. 
7729. 10-11. oldal. 
12 i. m.: 13. oldal. 



BUDAPEST, VIII. KERÜLET JKVSZ MÓDOSÍTÁSA, JÓZSEFVÁROSI PÁLYAUDVAR ÉS KÖRNYEZETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE 

MŰ-HELY ZRT TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  EMAIL: muhelyrt@ muhelyrt.hu TEL: 312 4570 / FAX: 312 2598 86 

 
     Halácsy Sándor 1873. évi térképének a részlete. Hadtörténeti Intézet Térképtára. 
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A Józsefvárosi pályaudvar fontosabb épületegységei már 1865-re tető alá kerültek13, 1867. március 

29-én próbamenetet tartottak, a forgalomnak pedig 1867. május 19-én adták át a vasutat és a 

pályaudvart.14 „Az 1867. évi első menetrendkönyv szerint Salgótarjánig naponta egy vonatpár 

közlekedett, menetideje 3 óra 47 perc volt, az engedélyezett menetsebesség 32 km/óra. Hatvanig 

még egy vegyesvonat-párt állítottak forgalomba, és szükség szerint 4 tehervonatpár közlekedett a 

pest-salgótarjáni vonalon.”15 

 

A városegyesítés évében kiadott, 1873. évi Halácsy Sándor-féle, Pest várost ábrázoló térképről 

nemcsak az alig néhány évvel korábban átadott pályaudvar belső szerkezetét ismerhetjük meg, hanem 

pontos képet kaphatunk a pályaudvart övező térség területfelhasználásáról is. Az 1870-es évek elején 

a Kőbányai út D-i oldalán már kibontakozóban van gyárnegyed: a régi Józsefvárosi temető két oldalán 

„gőzkocsigyárak” telephelyei terülnek el; „gőzkocsigyár” található a pályaudvar K-i oldalán is, a 

megnyitásra tervezett külső körút (a mai Könyves Kálmán körút) két oldalán is.  

A mai Fiumei mentén fekvő felvételi épületen kívül a „…pályaudvar rendelkezett fűtőházzal, amely 16 

mozdony kiszolgálására volt alkalmas. A fűtőház környezetében volt a vízház, kocsiműhely, az egyik 

fordítókorong, és az anyagraktár – ami később szertárfőnökséggé nőtte ki magát. A vízháztól nem 

messze helyezték el az élő állatrakodót, az áruraktár helyiségeit és az állomásvégén – meglehetősen 

tágas területen a gabonacsűröket, a nélkülözhetetlen vágányhídmérleggel. A salgótarjáni úti 

szögletben volt a másik fordítókorong, amelyet főleg az udvari szerelvények mozgatására használtak. 

(A pest-gödöllői vonal átadása után, az udvari forgalom örvendetesen emelkedett.) A legfontosabb 

pályaudvari berendezés a széncsúzda volt, amelynek segítségével a szénvonatok kirakását végezték. A 

szén – mint elsődleges kereskedelmi áru – rányomta bélyegét a pályaudvar egész üzemére. A város 

felőli oldalon a szén „uralta” a terepet: hatalmas széntér, széncsúzdák, irodák üzletek és raktárak, de 

még nagyon egyszerűen kialakított szolgálati lakások is épültek a szénkísérők részére. Két hídmérleget 

telepítettek ide, így a pályaudvar egész területén 3 hídmérleg volt. 1865-ben készültek el az őrházak 

harangművel való felszerelésének tervei…A pályaudvar területén 1 őrház volt.”16 A pályaudvar 

fejlesztése szinte az átadásával egyidejűleg megkezdődött: folyamatosan bővítették vágányhálózatát 

és építményeit, és az 1870-es évek elején sor került a felvételi épület bővítésére is. „Az új alaprajz 

szerint – amelyen változatlanul J. Schubert pályamérnök neve látható – a felvételi épület lényegesen 

tágasabb, mint az Északi Vasút idején volt. A városi oldalról középen az előcsarnok fogadja az utast. 

Jobb és bal oldalon 1-1 pénztár, szemben a bejárattal az udvari váró, mellette még egy pénztár. 

Baloldalon haladva az épületben, viszonylag nagyobb helyiség a gyorsteheráru és poggyászfeladás 

részére, tovább haladva a távírda, térfőnöki iroda (térfelügyelőség), e helyiségek mellett az 

állomásfőnöki iroda és pályaorvosi rendelő, majd egy keskeny folyosó, amely átjárást biztosított a 

városfelőli oldal és a vasúti pálya között. Azt követően a posta három helyisége, a „pénzügyi biztos” 

két helyisége, csomagfeladás, majd egy nagyobb nyitott kijárati résszel zárult a bal épületszárny. 

                                                
13 i. m.: 18. oldal. 
14 i. m.: 21. oldal. 
15 i. m.: 22. oldal. 



BUDAPEST, VIII. KERÜLET JKVSZ MÓDOSÍTÁSA, JÓZSEFVÁROSI PÁLYAUDVAR ÉS KÖRNYEZETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE 

MŰ-HELY ZRT TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  EMAIL: muhelyrt@ muhelyrt.hu TEL: 312 4570 / FAX: 312 2598 88 

A kijárati részhez emelték a kétszintes „lakházat”. Az épület jobb oldali traktusában nem volt 

számottevő változás. Most is ide helyezték az I., II., III. és IV. osztályú utasok váróhelyiségeit, 

gondosan elkülönítve őket a folyosó két oldalán. Az étterem elrendezése változatlan maradt.”17 

„1878-ban a pályaudvar Kőbánya felé eső végén térfelügyelőségi épületet emeltek, irodákkal és 

laktanyákkal 3.500,-Ft költséggel. Ezáltal a tehervonatok kezelése, a főműhely kiszolgálása 

egyszerűbbé vált, a forgalmi szolgálattevőnek is könnyebbedett a munkája. A széncsúzdák mentén 

útépítésre és csatornázásra 36.750,-Ft-ot fordítottak. „a budapesti széncsúzdákhoz vezető út 

mélyebben feküdt a kőbányai útnál és hosszában egyenletes eséssel sem bírván, erős különösen őszi 

időben, mikor a forgalom itt legélénkebb, nagy része vízzel volt elborítva, úgy hogy a közlekedés 

rendkívüli nehézségekkel volt egybekötve…”(…) 

Még ebben az évben vízvezeték meghosszabbításával a vasúti kocsimosást korszerűsítették. Továbbá 

külön raktár létesült a tűz- és robbanásveszélyes áruk számára. 

Az 1880-as évtized óriási fejlődést hozott a MÁV üzemében. Elkészült a budapesti körvasút (1877) és 

új fővonalak nyíltak meg….A főváros vasúti közlekedése, de az új építészeti alkotások között is a 

legnagyobb szenzáció a Központi – majd későbbi nevén – a keleti pályaudvar átadása volt. Mindezek 

az események kihatottak a Józsefvárosi pályaudvar további sorsára is. A ferencvárosi állomásból 

kiágazó budapest-zimonyi és Kelenföldről kiágazó budapest-pécsi vonalak megnyitása szükségessé 

tette, hogy a forgalom az összekötő vasútról ne Kőbányán keresztül, hanem egyesen legyen bekötve 

úgy a Józsefvárosi, mint a Keleti pályaudvar vágányhálózatába. Emiatt 1882-ben az összekötő vasút 

és a budapest-hatvani fővonal között egy új vágányösszeköttetés létesült. Ez a kőbányai áthidalás 

közelében ágazott ki az összekötő vasút vonalából és a fővonalat közvetlenül Józsefváros állomás előtt 

érte el, a Keleti pályaudvarba pedig a fővonalnak a pályaszinten való átmetszése után haladt. Az így 

kialakított vágányhálózat nem kedvezett a Józsefváros pályaudvar forgalmának. Az érkező és onnan 

induló vonatok biztonságos közlekedése érdekében a központi váltóállító berendezés vált 

szükségessé….”18 

„A Keleti pályaudvar megnyitásával lezárult a Józsefvárosi pályaudvar történetének első korszaka. 

1885-től a MÁV megszűntette az itteni személyforgalmat, de a korábban beígért nagyarányú 

korszerűsítésnek csak egy töredéke valósult meg. A Józsefvárosi pályaudvar épületegyüttese hosszú 

évtizedekig csak a teherforgalom igényeit szolgálta. Ez nem használt sem a környezetének, sem az 

állagának. A személyforgalom hiánya megviselte a felvételi épület jellegét: a múlt század végén 

kialakított és kibővített személyforgalmat szolgáló helyiségek fölöslegessé váltak. Így átalakították a 

várótermeket, megszűntették a királyi várót, személypénztárakat. Célszerűen áruszállítási teendők 

ellátására szervezték át a pályaudvar üzemét.”19 

 

                                                                                                                                                   
16 i. m.: 20-21. oldal. 
17 i. m.: 31-32. oldal. 
18 i. m.: 33-34. oldal. 
19 i. m.: 35. oldal. 
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Az 1908. évi Budapest fővárost ábrázoló térképről pontosan kiderülnek az 1867-ben megnyitott vasúti 

pályaudvarnak a környezetére gyakorolt hatásai. A pályaudvar K-i végében „M. kir. honvéd laktanya”, 

a Kőbányai út D-i oldalán a „Ganz-féle gépgyár és vasöntőde”, tőle Ny-ra pedig, a „M. kir. 

államvasutak gépgyára” terül el. Mindkét gyár iparvágánnyal kapcsolódik a pályaudvarhoz. A Kőbányai 

út mentén fekvő iparterületet ekkoriban még két É-D-i tengelyállású utca – a Delej és Szapáry utca – 

osztotta meg. A pályaudvar előtt a mai Fiumei út Ny-i oldalán az 1880-as évek végén forgalomba 

helyezett „Bpest. városi vill. vasút forg. pályaudvara” található. 

„A pályaudvar életének újabb fejezete 1936-ban kezdődött, amikor ismét megnyitotta kapuit a 

személyforgalom számára.”20 

„A II. Világháború gigantikus harcai, Budapest ostroma Budapest-Józsefvárost sem kímélte. 1944 

őszén súlyos légitámadás szőnyegbombázása söpörte végig az állomást – a személypályaudvartól /az 

állomás hosszában/ a forgalmi irodáig. A hatás leírhatatlan volt. A vágányhálózat, váltók, őrhelyek 50-

60 %-ban megsemmisültek, illetve erősen megrongálódtak. A felvételi épület első emeletét egy légi 

akna teljesen elvitte. Ez a helyreállítás után is csak földszintes maradt (jelenlegi állomásfőnöki épület). 

Az I. számú raktár irodái, valamint az irodák folytatását képező raktár kiégett, födémje beomlott és 

csak az üszkös falak maradtak. A III. számú raktárból (jelenlegi állomásfőnöki épület folytatása) még 

a falak sem maradtak meg – földig bombázták. A raktár nyitott rámpája is leszakadt – maga alá 

temetve az alatta megbújó vasutasokat… 

Ami az állomásból megmaradt, az az I. számú raktár végében – ma is üzemelő – „faraktár”, az idő 

közben lebontásra került II. számú raktár végén levő só-raktár és forgalmi iroda a felette lévő 

irányítótoronnyal. Az előbbi események közvetlen következménye volt (beleszámítva, hogy 1944 

decemberében már előkészületben volt Budapest ostroma), hogy az állomás – személyi és tárgyi 

feltételek hiányában – megszűnt működni.  

1945. év tavaszán megkezdődött a romeltakarítás, a vágányhálózat helyreállítása. Ősszel (az állomás 

korábbi kereskedelmi profiljának megfelelő) a helyreállított vágányrészeken beindult a kocsirakományú 

forgalom. Ezzel egy időben intézkedés történt a darabáruszállítás beindítására (a jelenlegi 

faraktárban). Az állomás létszámának normalizálásában segítségre volt számos – az erdélyi kiürítések 

során – Erdélyből menekült vasúti tiszt és segédtiszt. A kocsirakományú küldemények kezelése 

„tripolisz” vágányon (a mai konténer terminál helyén) történt. Működtek az iparvágányok is (Ganz-

Mávag, Gumigyár, Északi Járműjavító), melyeknek a kiszolgálása a szükségleteknek megfelelő 

menetekkel történt. Az ostrom után súlyos élelmiszerhiánnyal küszködő főváros közellátásában – mint 

szolgáltató-szállító vállalat – fontos szerepet töltött be Budapest-Józsefváros állomás.”21  

 

                                                
20 i. m.: 35. oldal. 
21 i. m.: 37-38. oldal. 
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     Budapest főváros 1887. évi térképének a részlete. Hadtörténeti Intézet Térképtára. 
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Budapest főváros 1908. évi térképének a részlete. Hadtörténeti Intézet Térképtára. 
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Budapest 1916. évi térképének a részlete. Hadtörténeti Intézet Térképtára. 
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Budapest főváros 1937. évi térképének a részlete. 

Hadtörténeti Intézet Térképtára. 
 

 
A pályaudvar 1884. évi helyszínrajza. 
Megjelent: Szerk.: Fehér Lászlóné: A 

magyar államvasutak első pályaudvara.  
 Készült a Magyar Államvasutak 
Jegynyomdájában. 1992. című 

tanulmányban. 
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„Az 1960-as évek végétől kezdve Budapest Keleti személypályaudvar mentesítésére helyi és távolsági 

vonatokat hoztak át az állomásra. Ez később egy gyorsvonati párral bővült Budapest-Józsefváros – 

Kiskunhalasi viszonylatban. A személypályaudvar arculata (az új forgalomnak megfelelően) 

megváltozott. Személypénztárakat állítottak fel, poggyász-expressz áru fuvarozásához raktárakat 

alakítottak ki, raktárnoki állásokat létesítettek.”22 és fokozatosan fejlesztették a rakodáshoz és 

fuvarozáshoz szükséges gépparkot is. Az 1980-as évek végén a Posta hajtott végre fejlesztést a 

pályaudvar DNy-i részén, felépítette hírlapfeldolgozó üzemét.  

A pályaudvar D-i oldalára 1993-ban települt le a Józsefvárosi piac, amely fokozatosan a Kőbányai út 

D-i oldalán felhagyott gyárterületre is átterjeszkedett, nagyban meghatározva ezzel a térség mai 

területhasználatát. A tervezési terület közvetlen környezetében jelentős változásként kell elkönyvelni a 

háromszög alakú Orczy tér Ny-i oldalára 1990 óta fokozatosan felépített „Orczy Fórum Városközpont”-

ot, melynek tervezője, fővállalkozója és generálkivitelezője a Kévés és Építésztársai RT. volt.  

A pályaudvaron 2005. év decemberében szűnt meg a vasúti forgalom. 

 

b) természet, táj, tájhasználat – településhálózati és településszerkezeti összefüggések: 

A vizsgált térség földrajzilag a Pesti hordalékkúp-síksághoz tartozik. „A kistáj 98 és 251 m közötti tsztf-

i magasságú. K felé lépcsőzetesen, a magasabb teraszok irányába emelkedik. Ezek nagyjából É-D-i 

irányú sávjait a Duna bal parti mellékfolyóinak völgyei Ny-K irányban mozaik- és sakktáblaszerűen 

szabdalták. Az átlagos relatív relief 8 m/km2 . K és D felé az értékek csökkennek. A keresztirányban 

völgyközi hátakká formált magasabb teraszok eróziós és deráziós völgyekkel rendkívül gazdagon 

szabdaltak. A felszín döntő többsége közepes magasságú, tagolt síkság. D felé, a Gyáli-patak 

irányába, ahol a felszínt futóhomokformák uralják, a magasabb teraszokon a fiatalabb, alacsony 

teraszokkal egy szintre kerültek, s a domborzat elveszti teraszos jellegét. A D felé nyitott, félmedence 

szerűen megjelenő kistáj jellemző domborzati formái fluviális és deráziós úton képződtek… 

A kistáj alapját képviselő harmadidőszaki rétegek Ny-ról K felé fiatalodnak, s egyre magasabb 

orográfiai helyzetben találhatók. Ezek a képződmények egymással párhuzamosan ÉNy-DK-i irányú 

törésvonal-rendszerrel tömbökre tagolódtak, s az Alföld felé haladva a pleisztocén folyamán egyre 

nagyobb mértékben süllyedtek meg. A pleisztocén legelejétől képződő dunai hordalékkúp orográfiailag 

hasonló, de kronológiailag éppen ellentétes képet mutat, ugyanis K felé haladva a legidősebb 

pleisztocén képződmények pannóniai üledékekre települve találhatók. A Duna II/a. és II/b. terasza 

átmenő, felszíne gyakran parti buckákkal, futóhomokkal, lösz-szerű üledékekkel magasított. A IV. sz., 

gyakran édesvízi mészkővel takart, és az V. sz., valamint az idősebb teraszok csak foltokban jelennek 

meg.”23  

A tervezési területet, a megszűnt funkciójú pályaudvart É-ról a Fiumei úti sírkert, K-ről, D-ről és Ny-ról 

pedig sűrűn beépített települési környezet határolja. A felhagyott temető, mint nagykiterjedésű 

zöldterület fontos biológiai kondicionáló szerepet tölt be a tágabb térségben. 

                                                
22 i. m.: 41. oldal. 
23 Szerk.: Dr. Marosi Sándor – Dr. Somogyi Sándor: Magyarország kistájainak katasztere. I. kötet. MTA Földrajztudományi 
Kutató Intézet. Budapest, 1990. 33-35. oldal. 
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A pályaudvart É-on a Salgótarjáni utca, K-en a Könyves Kálmán körút, D-en a Kőbányai út, Ny-on 

pedig a Fiumei út határolja. Ezek közül az utak, illetve utcák közül a legkorábbi, és hosszú idő 

keresztül településközi kapcsolatot betöltő szereppel is rendelkező útvonal a Kőbányai út volt, amely a 

mai Baross utca K-i folytatásaként már a középkor óta összekötötte Pest városát a kőbányákkal, 

később pedig a város szőlőhegyével, Óheggyel, ahol a mai Kőbánya településtörténeti magja is 

kifejlődött. Napjainkban a főváros egyik fontos és nagy forgalmú K-Ny-i irányú szerkezeti tengelye. A 

mai Fiumei út, Orczy út nyomvonal az egykori „város árka”, vagy másképpen, a „vámvonal” mellett 

vezet, kialakulása a XIX. századra tehető. Napjainkban az útvonal, folytatásában a Haller utcával, 

illetőleg a Rottenbiller és Szinyei Merse Pál utcával tulajdonképpen „körútként” funkcionál, és a 

Terézvárost köti össze Józsefvároson át a Ferencvárossal. A Salgótarjáni utca a temetővel, illetőleg a 

pályaudvarral egyidős: a temető és pályaudvar megközelítésére szolgált és szolgál ma is; már a XIX. 

század végén „Köztemetői villamos” vezet az utca É-i oldalán. A tervezési terület K-i határán futó 

Könyves Kálmán körút nyomvonalát, miként a Hungária körútét is, az 1870-es évek legelején 

lefektetett szabályozás jelölte ki. Napjainkban az útvonal fontos városszerkezeti elem, amely külső 

körútként nagy közúti forgalmat bonyolít le. 

 

c) településkép és utcaképek: 

  
A Posta és a felvételi épület részlete Baross utca felől. 

 
A pályaudvar felvételi épülete előtti parkoló. 

  
A pályaudvar felvételi épülete DK felől. A felvételi épülettől ÉNy-ra emelkedő saroképület. 
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A Salgótarjáni utca utcaképe K felől. 

 
A Salgótarjáni utca utcaképe K felől. 

  
Salgótarjáni utca, háttérben a Postával és a felvételi épülettel. 

 
A felvételi épület belső homlokzatának részlete. 

  
A felvételi épület és a Posta belső homlokzatának részlete. Pályaudvari látkép Ny felé. 
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Pályaudvari látkép ÉNy felé. 

 
Pályaudvari látkép ÉK felé. 

  
Pályaudvari látkép a Kőbányai út részletével. Látkép a 10. sz. kaputól Ny felé. 

  
A pályaudvar felvételi épületi előtti villamos remíz látképe.  

 
A Posta és a felvételi épület részlete Baross utca felől. 
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Orczy téri látkép bal oldalt a Posta épületével. 

 
A Baross utca látképe a Fiumei út torkolatával. 

  
AZ Orczy térbe torkoló Kőbányai út K felől. Kőbányai út, a pályaudvar DNy-i sarkára épület Postával. 

  
A pályaudvar D-i oldala, háttérben a Posta épületével Kőbányai úti utcakép Ny felől. 
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Kőbányai úti utcakép K felől. 

 
A Józsefvárosi pályaudvar D-i oldalán  

a piac bódésorának részlete. 

  
Kőbányai úti utcakép K felől. 

 
Kőbányai úti utcakép K felől. 

  
Az egykori M. kir. honvéd laktanya” egyik fennmaradt épülete. 

(Jelenleg Szentágothai János egészségügyi szakközépiskola) 
Az egykori „M. kir. honvéd laktanya”,  
majd „Dohánygyár”átalakított épülete  

a Könyves Kálmán körút és a Kőbányai út sarkán. 

 

1867-ben, a pályaudvar megnyitásakor a tervezési terület a szó szoros értelmében városszéli terület 

volt, házak csak a mai Fiumei út Orczy út tengelytől Ny-ra álltak. É-on a már korábban, 1847-ben 

megnyitott Köztemetővel volt határos, a pályaudvar DK-i részén pedig akkoriban még nem volt 

beépítés.  
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A 2005. év decemberében bezárt pályaudvart napjainkban DNy-on sűrű beépítésű, nagyvárosias 

karakterű, kereskedelmi és lakófunkciójú városrész karéjozza, É-on, a Salgótarjáni utca túloldalán 

húzódó kerítésfal mögött a Fiumei út sírkert hosszan elnyúló zöldje terül el, ÉK-en a Keleti 

pályaudvarra vezető vasúti pályával, elkeskenyedő K-i végében pedig, a Kőbányai útra „tájolt”  egykori 

„M. kir. honvéd laktanya”, majd később „Dohánygyár” épületegyüttesével határos. 

 

A vizsgált térség településképében a nagy területű pályaudvar szinte észrevétlen marad. A 

Salgótarjáni utca felől rámpával megközelíthető, három oromzattal tagolt, hosszan elnyúló, egyszerű 

építészeti kialakítású felvételi épületet a Fiumei út menti fasor takarja – a takarás miatt az épület 

tulajdonképpen nem is jelenik meg a Fiumei út utcaképében. A pályaudvar területe néhány beépítéstől 

eltekintve a hosszanti oldalak mentén, hosszabb szakaszokon „nyitott”, a belső pedig üres, ezért a D-i 

oldalról át lehet látni É-ra, É-ról pedig D-re: ezeknek a távlatos látványoknak a hátterét a Fiumei úti 

sírkert kerítése mögött magasodó fák, illetőleg a Kőbányai út mentén emelkedő változatos magasságú 

ipari épületek alkotják.  

A pályaudvar belső képének a Ny-i oldalát a Kőbányai út és a Fiumei út sarkán emelkedő, és a belső 

sarokrészen változatos tömegtagolású, fszt+3 emelet magasságú Posta épülete, és a tőle É-ra fekvő 

hosszan elnyúló, és a széleken és az oromzatos részeken egy emeletes, a köztes részeken pedig 

földszintes, nyeregtetővel fedett felvételi épület zárja. Távlatosabb nézőpontokból Ny, és DNy felé 

pillantva, a Posta és a felvételi épület hátterében a Budai-hegyvidék magasodik fel. Az egykori 

pályaudvar épületállományából a belső látványt meghatározó egyéb beépítések elsősorban a terület É-

i oldala mentén maradtak fenn: ezek; a Fiumei út irányába beforduló vágányhálózattal párhuzamos 

beépítésben álló egykori raktárépület, a Salgótarjáni utca mentén emelkedő egy emeletes „MÁV 

vizsgáló laboratórium”, illetőleg a X. sz. kaputól K-re fekvő üzemi- és raktárépületek.  

 

- Salgótarjáni utcai utcakép: 

A Salgótarjáni utca É-i oldalán a Fiumei úti sírkert zárt kerítésfala, néhány kerítésfal fölé magasodó 

síremlék és a növényzet zöldje a legfőbb látványelemek. A rendezett É-i oldallal szemben a festői 

rendetlenségű D-i oldalon néhol zárt, néhol pedig, áttört, növényzettel tagolt kerítésfal és néhány 

utcavonalon álló földszintes, és fszt+1 emelet magassságú épület található. Utcaképi jelentőség 

szempontjából a Salgótarjáni utca és Fiumei út sarkán emelkedő fszt+1 emelet magas, klinkertéglával 

borított MÁV Ingatlankezelő Kft., és a tőle K-re álló, szintén fszt+1 emelet magasságú, oromzatokkal 

tagolt homlokzatú, ugyancsak klinkertéglával burkolt „MÁV vizsgáló laboratórium” épületét kell 

megemlíteni. E két épület a felvételi épület mellett a Józsefvárosi pályaudvar építészetileg 

legkarakteresebb és legértékesebb fennmaradt emléke. 
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- Könyves Kálmán körúti utcakép: 

A tervezési terület Könyves Kálmán körúti szakaszán az öt emelet magasságúra bővített, és lapos 

tetővel fedett „M. kir. honvéd laktanyá”-nak a végfala – melyen a klinkertégla architektúra az egykori  

homlokzati kialakítást idézi – és az előkertes beépítésű hosszan elnyúló fszt+1 emelet magasságú, 

nyeregtetővel fedett épület az utcakép legfőbb elemei. 

 

- Kőbányai úti utcakép: 

Az enyhe ívet leíró, és a Ny-i végén az Orczy térbe torkoló, széles Kőbányai út utcaképét alapvetően 

az É-i és D-i oldal eltérő jellegű beépítése határozza meg. Míg az út É-i oldalának csak a K-i és a Ny-i 

végén található egy hosszabb szakaszon zártsoros jellegű beépítés – a felvételi épület mellett 

emelkedő L alakzatú, a Kőbányai út felé a földszinten árkádos kialakítású Posta és a Könyves Kálmán 

körút sarkán álló öt emeletes, hosszú épülettömbje –, a két beépítés között pedig a pályaudvar 

lényegében véve nyitott –, addig a D-i oldalon a Könyves Kálmán körúttól egészen az Orczy térig, a 

hosszan elnyúló épületek révén összhatásában zárt beépítés alakult ki. Az út D-i oldalán emelkedő 

fszt+1, és fszt+5 emelet magasságú, nagyobbrészt csak nyílásokkal tagolt homlokzatú, és lapos 

tetővel fedett ipari épületek valójában nem zárnak össze, ezért igen erőteljesen érvényesülnek az 

utcaképben monumentális tömegeik is. A tömeghatás azonban a legerőteljesebben és 

legnyomasztóbban mégis a Kőbányai út É-i oldalának K-i végében emelkedő 5 emeletessé magasított 

lapos tetővel fedett épület esetében érvényesül: ennél az épületnél nem tompítják a hatást a 

szomszédos épületek.  

Az utcaképnek fontos eleme a 2x2 sávos utat kétoldalt kísérő, különböző sűrűségű, és kisebb-nagyobb 

lombkoronájú fákból álló fasor is.  

 

- Fiumei úti utcakép: 

A Fiumei út K-i oldalán, a Kőbányai út és a Salgótarjáni utca közötti rövid szakaszon három épület – az 

L alakzatú, háromemeletes, lapos tetővel fedett Posta, az oromzatos tagolású, részben földszintes, 

részben egyemeletes épületszárnyakból álló, nyeregtetővel fedett felvételi épület, és a XIX. század 

utolsó éveiben emelt, áttört kerítésfal mögött álló, egyemeletes klinkertéglával burkolt épület –, a Ny-i 

oldalon, a Baross utca és a Dobozi utca között pedig, az egykori „Bpest. városi vill. vasút forg. 

pályaudvará”-nak az úttal párhuzamos, és részben zártsoros beépítésű, oromzatos homlokzati 

kialakításával a Baross és Dobozi utcára néző, földszint és fszt+2 emelet közötti magasságú 

épületekből álló együttese terül el. A Fiumei út ezen szakaszának utcaképileg lényeges vonása, hogy a 

K-i oldal három épülete az utcavonaltól beljebb helyezkedik el és nem zár össze: a Salgótarjáni utca 

felől rámpával, illetőleg aluljáróval megközelíthető felvételi- és postaépület előtt kitágul ugyan az út 

beépítési keresztmetszete, ez a kitágult keresztmetszet azonban a K-i oldal megemelt járószintje, és 

az K-i oldal előtt húzódó fasor miatt valójában nem eredményez tágas teret: a napjainkra kialakult 

utcaképi összhatás tulajdonképpen két, egymással párhuzamosan futó, fasorral szegett utcakép 

látványát eredményezi.   
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d) településszerkezet és területhasználat: 

 

Mint fentebb már vázoltuk, a Kőbányai út középkori eredetű, a Fiumei út nyomvonala lényegében a 

temető megnyitásával alakult ki, a Salgótarjáni utca a temetőhöz és a pályaudvarhoz egyaránt 

kötődik, az Asztalos Sándor utca mentén futó vasúti pálya a Keleti pályaudvar megnyitásához 

kapcsolódik, a Könyves Kálmán körút pedig, az 1870-es évek elején lefektetett szabályozás 

eredményeként kelt életre.  

A Salgótarjáni utcát kivéve a területet határoló útvonalak a főváros bal parti városrészének fontos 

szerkezeti tengelyei, s egyben nagy közúti és tömegközlekedési forgalmat lebonyolító útvonalak is. Az 

Orczy tér, valamint a Kőbányai út és a Könyves Kálmán körút kereszteződése jelentős szerkezeti 

csomópontok. A Salgótarjáni utcának a tömegközlekedési, illetőleg a napjainkban már csak gyér közúti 

teherforgalmat lebonyolító funkcióját lehet említeni.  

 

A vizsgált térség területhasználatát a korábban teher-, és bizonyos időszakokban személyforgalmat is 

lebonyolító pályaudvari funkció uralta, melyhez már a kezdetektől szorosan kapcsolódott az ipari 

funkció is. A pályaudvari funkció 2005 decemberében megszűnt: a felvételi épület jelenleg 

lakófunkciónak ad helyet. A pályaudvar bizonyos épületeiben a MÁV különböző egységei működnek: a 

Salgótarjáni utca és Fiumei út sarkán álló egyemeletes épületben a MÁV Ingatlankezelő Kft. működik, 

a Salgótarjáni út mentén, a középtájon fekvő épületben MÁV vizsgáló laboratórium üzemel, a 10. sz. 

kapu környezetében található épületekben a MÁV-Cargo egyik részlege foglal helyet. A Kőbányai út 

mentén, Ny-on Posta, majd tőle K-re a Józsefvárosi piac, a Könyves Kálmán körút és a Kőbányai út 

találkozásának ÉNy-i sarkán, az egykori „M. kir. honvéd laktanya”, később „Dohánygyár”, majd 1949-

1966 között görög kolónia telkén jelenleg lakó- és oktatási funkció (egészségügyi szakközépiskola) 

található.     

 

A pályaudvart határoló térségben, az É-i oldalon az 1847-ben megnyitott, és 1885-ben a Főváros 

880/1885. sz. közgyűlési határozatával dísztemetővé nyilvánított temető terül el. Az Asztalos Sándor 

úti vasúti pálya és a Könyves Kálmán körút közötti részen az egykori „M. államvasutak főműhelyi 

munkás-telepe”, vagyis lakóterület foglal helyet. A Kőbányai út D-i oldala mentén fekvő egykori 

gyárterületre, a MÁVAG és a Ganz, illetőleg a Ganz-Mávag ipari épületeibe az 1990-es évek első felétől 

kezdődően kereskedelmi és raktárfunkció települt. 

A pályaudvar felvételi épülete előtt, a nagyvárosi lakóövezet határán, a Fiumei út Ny-i oldalán még 

üzemel az 1880-as évek legvégén megnyitott remíz. A tervezési terület közvetlen környezetében 

jelentős területhasználati és arculatváltozásként kell elkönyvelni a háromszög alakú Orczy tér Ny-i 

oldalára 1990 óta a Kévés és Építésztársai RT. tervezésében, fővállalkozásában és 

generálkivitelezésében fokozatosan felépített „Orczy Fórum Városközpont”-ot.  
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e) településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és épülettípusok; 

- A pályaudvar: 

Az 1937. évi Budapest fővárost ábrázoló térképen a mai pályaudvari terület a 38818/1 hrsz., a 

Könyves Kálmán körút sarkán elterülő Dohánygyárat L alakzatban karéjozó telek 38818/2 hrsz., az 

Asztalos Sándor úti vasúti pálya és a Könyves Kálmán körút közötti részen fekvő „M. államvasutak 

főműhelyi munkás-telepe” a 38818/3 hrsz., a Dohánygyár pedig, 38819 hrsz. alatt található. 

Napjainkra a korábban egyetlen helyrajzi szám alatt fekvő pályaudvari terület számos altöréssel több 

önálló ingatlanná alakult: a pályaudvari terület nagyobb része 38818/31. és 38818/32. hrsz. alatt 

fekszik, a felvételi épület és szűkebb környezete 38818/30. hrsz. alatt, a Posta 38818/5. hrsz., a 

Józsefvárosi piac pedig, 38818/5. hrsz. alatt terül el. 

 

Az egykoron egy telekből álló, és 2005. év decemberének elején megszűnt pályaudvar helyén 

különböző MÁV funkciók, a felvételi épületben lakófunkció, a DNy-i részen szolgáltató funkció – Posta 

–, a D-i területsávban kereskedelmi funkció – Józsefvárosi piac –, a terület K-i végében pedig, raktár-, 

és lakófunkció található. 

 

Az egykori pályaudvari területen csak a Kőbányai út és Fiumei út sarkán, a Salgótarján utca mentén, 

valamint a Könyves Kálmán körút és a Kőbányai út sarkán maradt fenn területileg is jelentősebb 

beépítés. 

A Kőbányai út és Fiumei út sarkán a felvételi épület és az azzal „összezáró” Posta épületegyüttese 

révén „zártsoros” jellegű beépítés alakult ki.  

A Salgótarjáni utcai oldalon fennmaradt épületek – raktárépületek, vegyészeti laboratórium, a X. sz. 

kapu K-i környezetében elterülő iroda-, és raktárépületek – az utcavonal mentén elhelyezkedve, 

továbbá a pályaudvar vágányhálózatához igazodva, szabadonálló beépítésben helyezkednek el. 

A Kőbányai út és a Könyves Kálmán körút sarkán fekvő, az egykori „M. kir. honvéd laktanya”, majd 

később „Dohánygyár” telkén a Kőbányai út felől tekintve előkertes és zártsoros, a Könyves Kálmán 

felől tekintve pedig, előkertes beépítés található. 

 

A pályaudvar területén napjainkra is fennmaradt, jellemző épülettípusként a többször is átalakított, 

1860-as években épült felvételi épületet, a Fiumei út és a Salgótarjáni utca sarkán álló volt 

Pályafenntartási főnökség és a Salgótarjáni utca mentén elterülő, egy, emelet magasságú, és kettős 

oromzattal kialakított homlokzatú Vegyészeti laboratórium klinkertéglával burkolt épületeit kell 

kiemelni. A Kőbányai és a Fiumei út sarkára az 1980-as évek második felében zártsoros formában 

felépített nagy kiterjedésű Posta épülete a település-és az utcakép meghatározó építészeti eleme, 

akárcsak a Könyves Kálmán körút és a Kőbányai út sarkán, a Kőbányai úttal párhuzamosan fekvő, 

egykoron „M. kir. honvéd laktanya”, majd később Dohánygyár emeletráépítéssel 5 emeletessé 

magasított épülete. 
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- A pályaudvart határoló városrész: 

A pályaudvart határoló városrész telekszerkezete napjainkban alapvetően kétféle méretű telektípusból 

tevődik össze: az egyik telektípus a kisebb méretű lakófunkciójú telek, melyek a Fiumei út, Orczy tér, 

Orczy út vonaltól Ny-ra, valamint a Salgótarjáni utca – Könyves Kálmán körút – Keleti pályaudvarra 

vezető vasúti pálya háromszögében helyezkednek el, továbbá a nagyméretű ipari funkciójú telektípus, 

amely a Kőbányai út D-i oldala mentén, fokozatos összevonások révén alakult ki. Külön kell 

megemlíteni a Fiumei úti sírkert telkét, amely a „haszonbérbe kiadott városi földek” megosztásával jött 

létre.  

A tervezési területet DNy-on sűrű, nagyvárosias, és összhatásában zártsoros beépítés övezi, míg ÉK-

en, a Salgótarjáni utca – Könyves Kálmán körút – Keleti pályaudvarra vezető vasúti pálya 

háromszögében, a MÁV lakótelepen szabadonálló beépítés található. A terület legjellemzőbb 

épülettípusa az ipari épület. A Kőbányai út D-i oldalán elterülő egykori Ganz-Mávag gyártelep nagyobb 

részben a XX. század első harmadára felépített épületei napjainkban kereskedelmi és raktár 

funkciónak adnak helyet.  Az út mentén sorakozó, változó magasságú, fszt+2, és fszt+5 emeletes 

épületek tagolatlan, monumentális tömegeikkel és egyszerű, funkcionalista homlokzatkialakításukkal a 

Kőbányai út utcakép meghatározó építészeti elemei. A Fiumei út Ny-i oldalán, a Józsefvárosi 

pályaudvar felvételi épületével szemben helyezkedik el az egykori, 1880-as évek legvégén épült 

„Bpest. városi vill. vasút forg. pályaudvara”, a Baross-kocsiszín, amelynek hosszan elnyúló, 

nyeregtetővel fedett csarnoképületei napjainkban is villamosok tárolására szolgálnak.  

 

A középkori eredetű Baross utca-Kőbányai út és az 1840-es évekre kialakult Fiumei út-Orczy út 

nyomvonalak kereszteződésének ÉK-i szegletében elhelyezkedő, és 1867-ben megnyitott pályaudvar 

tágabb térségében a történeti Józsefváros több települési karaktere is találkozik. A területet a Ny-i 

részen sűrű beépítésű, nagyvárosias lakóövezet határolja, É-on az 1847-ben megnyitott, és 1885-ben 

bezárt köztemetővel határos. Az állomást DK-en határoló lakó- és sűrű beépítésű ipari övezet 

kialakulása egyértelműen az 1867-ben megnyitott pályaudvarhoz kapcsolódik: a Salgótarjáni utca – 

Könyves Kálmán körút – Keleti pályaudvarra vezető vasúti pálya háromszögében elterülő fszt+1 

emeletes házakból álló lakótelep a XIX. század végén a MÁV dolgozók számára épült, míg a Kőbányai 

út D-i oldalán a XIX. század utolsó évtizedeitől rendkívül dinamikusan kibomló, és besűrűsödő 

beépítésű ipari negyed a vasút, illetőleg a Józsefvárosi pályaudvar teherforgalmi funkcióját 

hasznosította. Az 1930-as évekre kialakult a városrész mai építészeti arculata is.  

A közelmúltban történt fejlesztések – a Posta hírlapkezelő központjának a felépülése az 1980-as évek 

második felében, a Józsefvárosi piac megtelepedése pályaudvar D-i területsávján az 1990-es évek első 

felében, s ezzel szoros összefüggésben a Kőbányai úti ipari negyed funkcionális átalakulása, az „Orczy 

Fórum Városközpont” 1990-től megkezdett kiépítése, valamint a pályaudvar 2005. év decemberében 

történt bezárása – jelentős mértékben átalakították a korábban kialakított területhasználatot, és 

kisebb mértékben megváltoztatták a térség építészeti arculatát is. 
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f) védettségek: műemléki védelem (területi és egyedi védettség): 

Egyedi védelem: 

-  Józsefvárosi pályaudvar – Budapest VIII. kerület, Fiumei út 22–26. – hrsz.: 38818/30.  

Műemléki környezet:  

- 35397 és 38818/43 helyrajzi számú ingatlanok, valamint a 34593/4 helyrajzi számú ingatlan fenti 

ingatlanok által határolt szakasza. 

Védetté nyilvánítás célja: 

„A védetté nyilvánítás célja az 1867-ben épült Józsefvárosi pályaudvar és az 1892-ben épült egykori 

lőfegyver-próbaállomás építészeti értékeinek megőrzése.” (53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelet). 

Megtartásra javasolt épületek: 

- Salgótarjáni utca: MÁV vizsgáló laboratórium épülete. 

 

g) az örökségi értékek elemzése: 

A 53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelet által műemlékké nyilvánított Józsefvárosi pályaudvar felvételi 

épülete24 az állomás területének Ny-i végében, a Fiumei úttal párhuzamos beépítésben, de az 

utcavonaltól beljebb helyezkedik el, és a Salgótarjáni utca felől induló rámpával közelíthető meg.  

A pályaudvar történetét feldolgozó tanulmány szerint az épület mai formáját több, elsősorban a XIX. 

század utolsó három évtizedében történt kisebb-nagyobb átalakítás és bővítés alakította ki. A téglány 

alakzatú, és a város, valamint az állomásterület belseje felé egyaránt három egyemeletes oromzattal, 

és az oromzatos részek között földszintes szárnyakkal összekapcsolt épülethez később, ugyancsak 

földszintes összekötő szárnyakkal csatolták hozzá az ÉNy-i és DK-i végeken álló fszt+1 emelet 

magasságú épületeket. A későbbiek folyamán már csak a belső alaprajzi elrendezés változott. Az 

építészetileg egyszerű kialakítású, többször is bővített, és átalakított felvételi épület műemléki 

jelentőségét elsősorban településtörténeti, vasúttörténeti és településképi jelentősége adja. A felvételi 

épület ÉNy-i oldalán, a Fiumei út és a Salgótarjáni utca sarkán elhelyezkedő egykori lőfegyver-

próbaállomás háromtraktusos alaprajzi elrendezésű, egyemeletes és téglaburkolatú épületében 

napjainkban a MÁV Ingatlankezelő Kft. működik. A megtartásra javasolt Salgótarjáni út mentén fekvő, 

két oromzattal tagolt és szintén téglával burkolt épületben MÁV vizsgáló laboratórium található.  

 

h) területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggésrendszerében: 

Az 1867-ben átadott Józsefvárosi pályaudvar funkciója fennállásának 146 éve során többször is 

módosult: 1867 és 1885 között személy- és teherpályaudvar volt egyszerre, 1885 és 1936 között 

kizárólag teherpályaudvari feladatokat látott el, 1936-tól 2005-ig, a Keleti pályaudvart is 

tehermentesítve ismét személy- és teherpályaudvarként működött.  

                                                
24 A pályaudvar felvételi épületének ismertetése a Szerk.: Fehér Lászlóné: A magyar államvasutak első pályaudvara. Készült a 
Magyar Államvasutak Jegynyomdájában. 1992. tanulmány, illetőleg a beépítést is ábrázoló várostérképek adatainak 
felhasználásával, valamint a terület bejárása során nyert megfigyelésekkel készült. A jelenleg lakásoknak helyet adó felvételi 
épületbe nem sikerült bejutni.  
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Az állomás három iparvágányán keresztül kiszolgálta továbbá „…a Ganz-Mávagot, a Ruggyantagyár 

Rt.-t és az Északi Járműjavítót, mely utóbbival rendszeres vasútüzemi kapcsolata is volt.”25 A 

városszélre, és a korábban, már 1847-ben megnyitott köztemető D-i határára letelepült pályaudvar 

alsó részén, a Kőbányai út D-i oldalán már igen korán megjelent az ipari funkció, a vasúthoz is 

kapcsolódó gépgyártás, amely a legutóbbi időkig a tágabb térség területhasználatának egyik 

legjelentősebb és legmeghatározóbb vonása volt. A pályaudvart szinte már a kezdetektől 

tömegközlekedési vonalak övezték: a Fiumei út Ny-i oldalán, a felvételi épülettel szemben épült fel a 

városi villamos vasút egyik végállomása és remíze is. A Posta az 1980-es évek legelején hajtott végre 

fejlesztést a pályaudvar DNy-i szegletében. Az elmúlt évtizedekben fokozatosan megszűnt az ipari 

funkció, helyét és a pályaudvar D-i oldalát fokozatosan a kereskedelmi funkció – Józsefvárosi piac – 

foglalta el: a vasúti funkció 2005 decemberében szűnt meg véglegesen. A térségben Jelentős 

területhasználati változást eredményezett az „Orczy Fórum Városközpont” felépítése a háromszög 

alakú Orczy tér Ny-i oldalára.  

A pályaudvar környezetének területi állapota közepes, az új beépítések révén javuló 

tendenciájú – a funkcióját vesztett pályaudvar területi állapota elhanyagolt, rossz. 

 

2. VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK 

a) településhálózati és tájhasználati változások: 

A változtatási szándékok sem a napjainkra kialakult történeti településhálózatot, sem pedig a 

tájhasználatot nem érintik, bennük nem lesz változás.  

 

b) területhasználati, településszerkezeti és beépítettségi változások: 

„A jelen Kerületi Szabályozási Terv fő beavatkozási területe a műemléki épületegyüttes 

felhasználásával tervezett „Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ” 

területe, mely az új I-VIII-5 jelű építési övezetbe került besorolásra. 

A csatlakozó Kőbányai út menti területek és a Salgótarjáni út mentén fekvő vasúti területekre 

környezetalakítási javaslat nem készült, mivel e területekre vonatkozóan 2013. július 25-én lépett 

hatályba az az önkormányzati rendelet, mely a terültre elrendelte a Józsefvárosi Kerületi Építési 

Szabályzat előírásainak alkalmazását. Ezzel a néhány hónapja hatályba lépett rendeletmódosítással a 

területen az I-VIII-2 jelű építési övezet, illetve a KL-VA-VIII-1 és a KL-VA-VIII-2 jelű övezetek előírásai 

érvényesek. Mivel a JÓKÉSZ jelen módosítása nem kívánja megváltoztatni az e területekkel 

kapcsolatos előírásokat, azok változatlanul hatályban maradnak és érvényesek. A terület Fiumei út 

menti területén jöhet létre a tervezett „Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai 

Oktatási Központ”, mely lényegében a volt Józsefvárosi pályaudvar meglévő felvételi 

épületegyüttesének felhasználásával jön létre, műemléki revitalizáció keretében.  

                                                
25 Szerk.: Fehér Lászlóné: A magyar államvasutak első pályaudvara. Készült a Magyar Államvasutak Jegynyomdájában. 1992. 
36. oldal. 
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Az együttes toldalékainak elbontásával kialakított szimmetrikus kompozíció tengelyében a volt felvételi 

épület földszinti padlószintjéhez igazodva jöhet létre a terepszint alatt kialakított előcsarnok és 

kiállítótér, mely széles rámpákkal csatlakozik a Fiumei út szintjéhez. A terepszint alatti 

közönségforgalmi terekből is fel lehet jutni a volt állomásépület épületeibe. Az épület előterében, a 

volt felvételi épület tengelyében egy installáció, a jogszabály értelmében műtárgynak minősülő térbeli 

kompozíció kerül elhelyezésre. Az épületegyüttes kompozícióját a vasúti területen megtartott és 

művészeti alkotássá nemesített perontető teszi teljessé.” 

 

c) infrastrukturális változások: 

„A terület gépkocsival a Salgótarjáni úti meglévő behajtón keresztül tárható fel, gyalogosan a Fiumei 

út felől biztosítottak a kapcsolatok.” 

 

d) népesség, életmód, társadalom, kultúra változása: 

A műemléki védelem alatt álló egykori Józsefváros pályaudvarnak és a tőle ÉNy-ra elhelyezkedő, 

ugyancsak műemléki védettséggel rendelkező lőfegyver-próbaállomás egyemeletes, téglaburkolatú 

épületének műemléki revitalizáció keretében, a „Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – 

Európai Oktatási Központ” céljára történő hasznosítása a területre irányuló célforgalom újbóli 

megnövekedésén túl elsősorban a települési környezet minőségében eredményez változásokat.  

3. HATÁSELEMZÉS 

a) történeti településhálózati következmények: 

Tekintettel arra, hogy a változtatások településbelsőben tervezettek, megvalósításuk a történeti 

településhálózatra nem lesz kihatással. 

 

b) természeti, táji hatások: 

A tervezett változtatások a térség napjainkra kialakult természeti, táji jellegén alapvetően nem 

változtatnak, de a műemléki védelem alatt álló, új funkcióba helyezett pályaudvar felvételi épülete a 

jövőben rendezett zöldfelületi környezetbe fog illeszkedni. 

 

c) a településkép feltárulásának változásai: 

Az egykori Józsefvárosi pályaudvar Ny-i részének napjainkra kialakult településképe, pontosabban 

utcaképe a tervezett átalakítások megvalósításával megváltozik. A változás irányát és jellegét 

alapvetően a felvételi épület utólag épült összekötő szárnyainak elbontása következtében kialakuló 

tagoltság és áttörtség – pályaudvarra való beláthatóság –, a Fiumei úti homlokzat középtengelyébe 

felállítandó installáció („a jogszabály értelmében műtárgynak minősülő térbeli kompozíció”), a Fiumei 

úti oldal lépcsős kialakítása, továbbá a környezet zöldterületi rendezettsége fogja meghatározni.  
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d) régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának vagy 

pusztulásának lehetőségei: 

Lásd: régészeti fejezet. 

 

e) történeti térbeli rendszerek alakulása: 

A Fiumei út felől széles lépcsők fognak felvezetni a rámpa járószintjére. A rámpa alá helyezett előtér 

két oldalról, a rámpa hossztengelyébe állított lépcsőkkel lesz megközelíthető, míg az előtér és a 

felvételi épület közötti szintbeli kapcsolatot belső lépcső biztosítja majd. Lényeges vonása ennek az új 

térbeli struktúrának továbbá, hogy a felvételi épület ÉNy-i és DK-i végeiről – a később épült, összekötő 

földszintes szárnyak elbontásával – leválik a két, eredetileg szabadonálló beépítésben felépült, fszt+1 

emeletes épület és a hosszan elnyúló épületegyüttes a jövőben három egységre tagolódik 

(tulajdonképpen az eredeti beépítési rendszer kerül visszaállításra), a felnyíló szakaszok pedig 

bepillantást engednek a pályaudvar területére. A tervezett változtatások megvalósításával tehát a 

felvételi épület térségének történeti térbeli rendszere megváltozik és egy, a korábbinál összetettebb, 

tagoltabb és többszintes térbeli rendszer jön létre. 

 

f) műemléki együttesek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai jelentőségének 

alakulása a tájban, településszerkezetben, épített környezetben, a település életében:  

A (53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelettel műemléki védelem alá helyezett Józsefvárosi pályaudvar 

felvételi épületének és az 1892-ben épült, egykori lőfegyver-próbaállomás épületének a 

településszerkezetben, a település életében, az épített környezetben betöltött eszmei, használati és 

esztétikai jelentőségének jövőbeni alakulását alapvetően a tervezett új, múzeumi funkció – 

„Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ” –, valamint az új 

funkcióhoz kapcsolódó fejlesztések és bővítések fogják meghatározni, melyek igazodnak az épületek 

adottságaihoz és építészeti értékeihez. Fontos megemlíteni, hogy az új funkció és az építészeti 

kialakítás következtében a Józsefvárosi pályaudvar Ny-i végében elhelyezkedő épületegyüttes leválik 

a pályaudvar területéről, a pályaudvar területén betöltött korábbi szerkezeti szerepe megszűnik.  

 

g) műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei: 

A Józsefvárosi pályaudvar volt felvételi épületébe és a tőle ÉNy-ra elhelyezkedő egykori lőfegyver-

próbaállomás egyemeletes épületébe telepítendő, minden valószínűség szerint nagy nemzetközi 

figyelemre számot tartó múzeumi funkció – „Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai 

Oktatási Központ” – nemcsak az épületek műemléki megújulásának biztosítéka, hanem kellő 

biztosítékot jelent a jövőbeni fenntarthatóság gazdasági esélyeire is. 

 

h) településkarakter változásának hatásai: 

Az eredeti, vasúti funkció helyébe lépő majdani múzeumi funkció – Holokauszt Gyermekáldozatainak 

Emlékhelye – Európai Oktatási Központ” –, illetőleg az ehhez szükséges építészeti kialakítások 

eredményeképpen nyilvánvalóan átalakul a térség településkaraktere. A tervezési terület rendezetté 
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válik, ami minden bizonnyal erőteljes hatást gyakorol a tágabb környezet rendezésére. A múzeumi 

funkció következtében várhatóan megnövekszik a volt pályaudvar térségébe irányuló célforgalom.   

 

4. ÖSSZEFOGLALÁS 

Az 1867-ben átadott Józsefvárosi pályaudvar funkciója fennállásának 138 éve során többször is 

módosult: 1867 és 1885 között személy- és teherpályaudvar volt egyszerre, 1885 és 1936 között 

kizárólag teherpályaudvari feladatokat látott el, 1936-tól 2005-ig, a Keleti pályaudvart is 

tehermentesítve ismét személy- és teherpályaudvarként működött. Az állomás három iparvágányán 

keresztül kiszolgálta továbbá „…a Ganz-Mávagot, a Ruggyantagyár Rt.-t és az Északi Járműjavítót, 

mely utóbbival rendszeres vasútüzemi kapcsolata is volt.” A városszélre, és a korábban, már 1847-ben 

megnyitott köztemető D-i határára letelepült pályaudvar alsó részén, a Kőbányai út D-i oldalán már 

igen korán megjelent az ipari funkció, a vasúthoz is kapcsolódó gépgyártás, amely a legutóbbi időkig a 

tágabb térség területhasználatának egyik legjelentősebb és legmeghatározóbb vonása volt. A 

pályaudvart szinte már a kezdetektől tömegközlekedési vonalak övezték: a Fiumei út Ny-i oldalán, a 

felvételi épülettel szemben épült fel a városi villamos vasút egyik végállomása és remíze is. A Posta az 

1980-es évek legelején hajtott végre fejlesztést a pályaudvar DNy-i szegletében. Az elmúlt 

évtizedekben fokozatosan megszűnt az ipari funkció, helyét és a pályaudvar D-i oldalát fokozatosan a 

kereskedelmi funkció – Józsefvárosi piac – foglalta el: a vasúti funkció 2005 decemberében szűnt meg 

véglegesen. A térségben Jelentős területhasználati változást eredményezett az „Orczy Fórum 

Városközpont” felépítése a háromszög alakú Orczy tér Ny-i oldalára.  

 

A változtatási szándékok sem a napjainkra kialakult történeti településhálózatot, sem pedig a 

tájhasználatot nem érintik, bennük nem lesz változás.  

 

„A jelen Kerületi Szabályozási Terv fő beavatkozási területe a műemléki épületegyüttes 

felhasználásával tervezett „Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ” 

területe, mely az új I-VIII-5 jelű építési övezetbe került besorolásra. A csatlakozó Kőbányai út menti 

területek és a Salgótarjáni út mentén fekvő vasúti területekre környezetalakítási javaslat nem készült, 

mivel e területekre vonatkozóan 2013. július 25-én lépett hatályba az az önkormányzati rendelet, 

mely a terültre elrendelte a Józsefvárosi Kerületi Építési Szabályzat előírásainak alkalmazását. Ezzel a 

néhány hónapja hatályba lépett rendeletmódosítással a területen az I-VIII-2 jelű építési övezet, illetve 

a KL-VA-VIII-1 és a KL-VA-VIII-2 jelű övezetek előírásai érvényesek. Mivel a JÓKÉSZ jelen módosítása 

nem kívánja megváltoztatni az e területekkel kapcsolatos előírásokat, azok változatlanul hatályban 

maradnak és érvényesek. 

A tervezési terület Fiumei út menti területén jöhet létre a tervezett „Holokauszt Gyermekáldozatainak 

Emlékhelye – Európai Oktatási Központ”, mely lényegében a volt Józsefvárosi pályaudvar meglévő 

felvételi épületegyüttesének felhasználásával jön létre, műemléki revitalizáció keretében.  
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Az együttes toldalékainak elbontásával kialakított szimmetrikus kompozíció tengelyében a volt felvételi 

épület földszinti padlószintjéhez igazodva jöhet létre a terepszint alatt kialakított előcsarnok és 

kiállítótér, mely széles rámpákkal csatlakozik a Fiumei út szintjéhez. A terepszint alatti 

közönségforgalmi terekből is fel lehet jutni a volt állomásépület épületeibe. Az épület előterében, a 

volt felvételi épület tengelyében egy installáció, a jogszabály értelmében műtárgynak minősülő térbeli 

kompozíció kerül elhelyezésre. Az épületegyüttes kompozícióját a vasúti területen megtartott és 

művészeti alkotássá nemesített perontető teszi teljessé.” 

 

„A terület gépkocsival a Salgótarjáni úti meglévő behajtón keresztül tárható fel, gyalogosan a Fiumei 

út felől biztosítottak a kapcsolatok.” 

 

A műemléki védelem alatt álló egykori Józsefváros pályaudvarnak és a tőle ÉNy-ra elhelyezkedő, 

ugyancsak műemléki védettséggel rendelkező lőfegyver-próbaállomás egyemeletes, téglaburkolatú 

épületének műemléki revitalizáció keretében, a „Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – 

Európai Oktatási Központ” céljára történő hasznosítása a területre irányuló célforgalom újbóli 

megnövekedésén túl nyilvánvalóan elsősorban a települési környezet minőségében eredményez 

változásokat.  

 

Tekintettel arra, hogy a változtatások településbelsőben tervezettek, megvalósításuk a történeti 

településhálózatra nem lesz kihatással. 

 

A tervezett változtatások a térség napjainkra kialakult természeti, táji jellegén alapvetően nem 

változtatnak, de a műemléki védelem alatt álló, új funkcióba helyezett pályaudvar felvételi épülete a 

jövőben rendezett zöldfelületi környezetbe fog illeszkedni. 

 

Az egykori Józsefvárosi pályaudvar Ny-i részének napjainkra kialakult településképe, pontosabban 

utcaképe a tervezett átalakítások megvalósításával megváltozik. A változás irányát és jellegét 

alapvetően a felvételi épület utólag épült összekötő szárnyainak elbontása következtében kialakuló 

tagoltság és áttörtség – pályaudvarra való beláthatóság –, a Fiumei úti homlokzat középtengelyébe 

felállítandó installáció („a jogszabály értelmében műtárgynak minősülő térbeli kompozíció”), a Fiumei 

úti oldal lépcsős kialakítása, továbbá a környezet zöldterületi rendezettsége fogja meghatározni.  

A Fiumei út felől széles lépcsők fognak felvezetni a rámpa járószintjére. A rámpa alá helyezett előtér 

két oldalról, a rámpa hossztengelyébe állított lépcsőkkel lesz megközelíthető, míg az előtér és a 

felvételi épület közötti szintbeli kapcsolatot belső lépcső biztosítja majd. Lényeges vonása ennek az új 

térbeli struktúrának továbbá, hogy a felvételi épület ÉNy-i és DK-i végeiről – a később épült, összekötő 

földszintes szárnyak elbontásával – leválik a két, eredetileg szabadonálló beépítésben felépült, fszt+1 

emeletes épület és a hosszan elnyúló épületegyüttes a jövőben három egységre tagolódik 

(tulajdonképpen az eredeti beépítési rendszer kerül visszaállításra), a felnyíló szakaszok pedig 

bepillantást engednek a pályaudvar területére.  
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A tervezett változtatások megvalósításával tehát a felvételi épület térségének történeti térbeli 

rendszere megváltozik és egy, a korábbinál sokkal összetettebb, tagoltabb és többszintes térbeli 

rendszer jön létre. 

 

A (53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelettel műemléki védelem alá helyezett Józsefvárosi pályaudvar 

felvételi épületének és az 1892-ben épült, egykori lőfegyver-próbaállomás épületének a 

településszerkezetben, a település életében, az épített környezetben betöltött eszmei, használati és 

esztétikai jelentőségének jövőbeni alakulását alapvetően a tervezett új, múzeumi funkció – 

„Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ” –, valamint az új 

funkcióhoz kapcsolódó fejlesztések és bővítések fogják meghatározni, melyek igazodnak az épületek 

adottságaihoz és építészeti értékeihez. Fontos megemlíteni, hogy az új funkció elhelyezése és az 

építészeti kialakítás következtében a Józsefvárosi pályaudvar Ny-i végében elhelyezkedő 

épületegyüttes leválik a pályaudvar területéről, a pályaudvar területén betöltött korábbi szerkezeti 

szerepe megszűnik.  

 

A Józsefvárosi pályaudvar volt felvételi épületébe és a tőle ÉNy-ra elhelyezkedő egykori lőfegyver-

próbaállomás egyemeletes épületébe telepítendő, minden valószínűség szerint nagy nemzetközi 

figyelemre számot tartó múzeumi funkció – „Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai 

Oktatási Központ” – nemcsak az épületek műemléki megújulásának biztosítéka, hanem kellő 

biztosítékot jelent a jövőbeni fenntarthatóság gazdasági esélyeire is. 

 

Az eredeti, vasúti funkció helyébe lépő majdani múzeumi funkció – Holokauszt Gyermekáldozatainak 

Emlékhelye – Európai Oktatási Központ” –, illetőleg az ehhez szükséges építészeti kialakítások 

eredményeképpen nyilvánvalóan átalakul a térség településkaraktere. A tervezési terület rendezetté 

válik, ami minden bizonnyal erőteljes hatást gyakorol a tágabb környezet rendezésére. A múzeumi 

funkció következtében várhatóan megnövekszik a volt pályaudvar térségébe irányuló célforgalom.   

 

NYILATKOZAT 

Alulírott, Frankó Ákos művészettörténész, NKÖM műemlékvédelmi szakértő nyilatkozom, hogy a NKÖM jogosító 

engedélye alapján, műemlékvédelmi szakterületen szakértői tevékenység végzésére jogosult vagyok. 

 

Frankó Ákos 

Művészettörténész, NKÖM műemlékvédelmi szakértő 

 (Iktsz.2.3.1/252-3/2004.) 
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY – RÉGÉSZET 

Budapest, VIII. kerület, Józsefvárosi pályaudvar területének kerületi szabályozási tervéhez szükséges 

örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarésze 

VIZSGÁLAT 

A régészeti örökség vizsgálatát a MŰ-HELY Tervező és Tanácsadó Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (1065 Budapest VI. Bajcsy Zs. u. 31.) megbízásából a Budapest, VIII. kerület, 

Józsefvárosi pályaudvar területének kerületi szabályozási tervéhez szükséges örökségvédelmi 

hatástanulmány régészeti szakterületi részének elkészítéséhez végeztük. A régészeti örökség leírásánál 

a Lechner Lajos Tudásközpont régészeti lelőhely-nyilvántartásának adatait, az ide vonatkozó 

szakirodalmat és a helyszíni szemle tanúságait használtuk fel. 

A) TÖRTÉNETI LEÍRÁS, RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG, AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK ELEMZÉSE 

A szabályozási tervvel érintett területről a szakirodalomból régészeti leletet nem ismerünk. Közvetlen 

környezetében sem található ismert régészeti lelőhely. A vizsgált terület leletnélkülisége, illetve ismert 

régészeti lelőhely hiánya nem meglepő, ha figyelembe vesszük a terület mai földrajzi viszonyainak 

kialakulása előtti időkből származó domborzati-vízrajzi jellegzetességeit.  

A XVIII. századi állapotot ábrázoló térképek még sok tekintetben őrzik a korábbi korok domborzati-

vízrajzi képét. 

 
A terület környezete a XVIII. századi állapotot ábrázoló térképen 
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Az 1775-ből származó térképrészleten jól látszik a vizsgált területtől északra húzódó homokdombsor, 

mely egy ma már ismeretlen nevű és teljesen eltűnt, a kőbányai Óhegyen eredt vízfolyás partját 

alkotja. Ez alatt, az emberi megtelepedés számára kedvező feltételeket biztosító sáv alatt, egy 

mélyebb fekvésű részben található a vizsgált terület. (Az ábrázolt dombok a XIX. századtól kezdődő 

nagyarányú homokkitermelés során nyom nélkül eltűntek.) 

A középkorból visszafelé haladva az időben, a területet a középkori városból kivezető, illetve a dunai 

révátkelőkhöz vezető nagy útvonalak elkerülték, tehát sem út, sem út menti létesítmények 

előkerülésével nem lehet itt számolni. A korábbi, népvándorlás-kori, illetve római kori barbár korszakot 

tekintve, a földrajzi-vízrajzi környezet itt nem kedvezett emberi megtelepedésnek.  

B) VÉDETTSÉGEK:, TERÜLETI ÉS EGYEDI 

A vizsgálat alá vont területen egyedi régészeti védelem alatt álló (jogszabályi határozattal védetté 

nyilvánított terület) nem található. A vizsgálat alá vont területen a Lechner Lajos Tudásközpont által 

vezetett központi hatósági nyilvántartás alapján régészeti lelőhely nem található.  

Megállapítható, hogy a fentiekben leírtak alapján a 2001. évi LXIV. tv-ben meghatározott három 

régészeti kategória egyetlen feltételét sem teljesíti a vizsgált terület, így a terület jelen ismereteink 

szerint nem régészeti lelőhely, földrajzi-topográfiai elhelyezkedése alapján régészeti érdekű területnek 

sem minősül. 

C) TERÜLETHASZNÁLAT ÉS TERÜLETI ÁLLAPOT A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ÖSSZEFÜGGÉS-

RENDSZERÉBEN 

A szabályozással érintett terület elfedettsége miatt a régészeti terepbejárás módszerével itt nem lehet 

adatot gyűjteni. Az újkori nagyarányú beépítést megelőző térképi ábrázolások adatait azonban 

felhasználhatjuk arra, hogy képet alkothassunk a terület történeti korokban betöltött szerepéről. 

A terület XVIII. századi állapota az első katonai felmérés alapján teljesen lakatlan, minden tereptárgy 

nélküli vidéket rögzít. Még egy 1793-as térképen is teljesen elhagyatott a terület. 
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„Még egy 1793-as térképen is teljesen elhagyatott a terület…” 
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1820 

 
1820-ban egy temető tűnik fel; a későbbi térképeken katonai, majd régi józsefvárosi temetőként. 

 
1868 

 
Az 1868-as helyszínrajzon már a mai pályaudvar épületeit ábrázolják a régi és az új köztemető között. 
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A második katonai felmérés részlete 

 
A második katonai felmérésen, már a jelenlegi pályaudvar épületeit ábrázolják a régi temető és az új 

köztemető között. 

 

Ezek a korai térképek, ha egyre romlottabb formában is, de még visszaadják a területet valószínűleg 

az őskortól a középkoron át a kora újkorig jellemző felszíni alakzatokat. 

A pesti határra jellemzőek a Duna árvízszintjéből kiemelkedő lösszel borított dombsorok, melyek az 

emberi megtelepedés szempontjából fontos szerephez jutottak. Az így kialakult partokat kísérő 

homokdűnék vonala mögött a mélyebb fekvésű (gyakran mocsaras, vizenyős területek) lapályos 

területek rajzolódnak ki, melyeken hiányoztak az emberi megtelepedés számára megfelelő feltételek. 

A vizsgált terület egy ilyen részen található. 

Jóllehet az újkori igénybevétel egymást követő rétegei ezeket a finom részleteket már eltüntették, a 

korábbi domborzati viszonyok és a területen eddig tapasztalt leletnélküliség figyelembe vételével 

megállapítható, hogy itt jelen ismereteink alapján nem várható régészeti emlék előkerülése. 
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2. VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK  

A) TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÉS TERÜLETHASZNÁLATI, ÉS BEÉPÍTETTSÉGI VÁLTOZÁS 

A felhagyott pályaudvar emlékhely számára történő átalakítása. 

HATÁSELEMZÉS  

A) A TERVEZETT BEAVATKOZÁS HATÁSA A RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG ELEMEIRE 

A tervezett módosítások, a fennálló építményekre vonatkozó változtatások (esetleges földmunkával 

járó beruházások) a terület topográfiai elhelyezkedése miatt régészeti-történeti rétegeket nem 

sértenek. 

B) RÉGÉSZETI EMLÉKEK FELTÁRHATÓSÁGÁNAK MEGMARADÁSÁNAK, BEMUTATHATÓSÁGÁNAK VAGY 

PUSZTULÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 

Bár azt teljes bizonyossággal kimondani nem lehet, hogy egy bizonyos területen régészeti objektum 

előkerülése kizárt, jelen esetben a terület topográfiai elhelyezkedése alapján mai ismereteink nem 

támasztják alá a terület bármilyen fokú régészeti érintettségét. 

A területen az 1. a) pontban vázolt adatok alapján csak szórványként, vagy váratlan lelet-

előfordulásként jelentkezhet régészeti emlék. Az esetleg előforduló leletet a területileg illetékes 

múzeumnál (jelen esetben Budapesti Történeti Múzeum) be kell jelenteni. 

ÖSSZEFOGLALÓ 

A területen földrajzi-topográfiai elhelyezkedése okán, valamint az eddigi történeti adatok 

alapján jelen ismereteink szerint nem várható régészeti objektum vagy lelet előkerülése, 

ezért a kerületi szabályozási tervben nem szükséges örökségvédelmi előírás beiktatása 

régészeti szempontból. 

NYILATKOZAT 

Alulírott Adorjánné dr. Gyuricza Anna, régész, nyilatkozom, hogy a 395/2012. (XII. 20.) Korm. Rendelet előírásai alapján az 

örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezete megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, 

továbbá, hogy az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére jogosultsággal rendelkezem: szerepelek az adott 

örökségvédelmi területre vonatkozó szakértői névjegyzékben (régészeti lelőhelyvédelem), valamint rendelkezem régész 

szakirányú felsőfokú végzettséggel. 

 

Budapest, 2013. szeptember 10. 

 

Adorjánné dr. Gyuricza Anna  

Szakértői Eng. sz: Sz-56/2008 
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