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A témaválasztás aktualitása 

A waterfront a város és vízfelület érintkezési zónája. Szűkebb értelemben a 

vízparti ipari, közlekedési, szállítási tevékenység átalakulása és eltűnése után 

visszamaradó területeket értik alatta, a téma kutatói e zónák hasznosítási 

lehetőségeivel és gyakorlataival, illetve ezek társadalmi és gazdasági hatásaival 

foglalkoznak. De több-e a városi vízpart, mint a barnamezők egy speciális helyszínhez 

kötődő altípusa?  

Több szerző kifejezetten a posztindusztiális város felé való átmenet 

kulcsfontosságú helyszínének tartja a vízpartokat. A dezindusztrializációnak 

köszönhetően ezek a városrészek a termelés helyszíneiből a fogyasztás helyszínei 

lesznek, ezáltal a vízpart a posztmodern városi tértermelés tipikus helyszínévé válik. A 

vízpartok megújulása azon túl, hogy új területhasználati típusokat hoz a városba, és 

korábban elérhetetlen ipari területeket nyit meg, nemzetközi szinten javítja a város 

imázsát, szélesebb városfejlesztési stratégiák mozgatórugójává is válhat. 

Értekezésem célja a vízparti megújulás nemzetközi szinten igen gazdag, de 

itthon ritkán hivatkozott geográfiai szakirodalmának áttekintése, illetve a budapesti 

átmeneti övezeti Duna-partok területhasználatának történeti áttekintése és a 

rendszerváltás óta zajló funkcionális megújulásuknak a fenti kontextusban való 

elemzése. Dolgozatom tehát úttörő abban a tekintetben, hogy a vízpartiság, az ehhez 

kapcsolódó megújulási folyamatok, városfejlesztési tevékenységek egyik első 

magyarországi összefoglalója, legjobb tudomásom szerint a hazai földrajztudomány 

első ilyen mélységű munkája. Tanulmányommal első sorban a településföldrajzi 

kutatások sokszínűségét kívánom növelni. Bár Budapest és az ország földrajzi 

elhelyezkedése okán nem triviális a téma kutatása, értekezésemmel rámutatok annak 

relevanciájára. A választott mintaterületek helyzetelemzését és fejlődésének 

lehetőségeit már ebben a megvilágításban közlöm. 

Kutatási eredményeim reményeim szerint a geográfiai és egyéb 

rokontudományok képviselői között befogadó közegre találnak, hiszen azok a 

területek, amelyeket vizsgálok, több kutató érdeklődését felkeltették már. A 2000-es 

évek eleji és közepi, budapesti barnamezőket elemző tanulmányok még csak érintőleg 

foglalkoztak vízparton elhelyezkedő egykori ipari, közlekedési területek 

funkcióváltásával, de nem a „víz felől közelítve”, hanem inkább a megújulási 

tengelyek háttérzónáiként említve azokat. A 2010-es évektől már megjelentek olyan 

tanulmányok, amelyek vízparti elhelyezkedésű területek vizsgálata során jutottak arra 

a következtetésre, hogy Budapesten is érzékelhetőek a vízparti fejlődés folyamatai. A 

felsorolt szakirodalmi előzményekhez, a vízparti területekről már korábban előállított 

tudáshoz azzal a többlettel járul hozzá dolgozatom, hogy egyrészt explicit módon a 
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vízparti megújulás szemszögéből közelít a vizsgálat alá vont területekhez, másrészt 

egységes képet ad az átmeneti övezetbe tartozó vízpartok egészéről. 

Szakirodalom-feldolgozásom és kutatási eredményeim nem kizárólag a 

földrajztudomány számára lehetnek hasznosak, hanem a településfejlesztés számára is. 

A fővárosunk vízparti megújulásával való foglalkozás relevanciáját alátámasztják 

Budapest különböző távlatú aktuális településfejlesztési dokumentumai. Ezek önálló 

városszerkezeti egységként kezelik a Duna menti zónát, a kiemelt fejlesztési célok 

egyike a „Dunával együtt élő város” megteremtése. Mindemellett a fejlesztési tervek 

megvalósítását segítő további szakmai anyagok is foglalkoznak a folyó környezetének 

alakításával. Vizsgálataim céljai közé tartozik, hogy megállapításaim a gyakorlati 

városfejlesztés számára is hasznosíthatók legyenek. 

 

Kutatási kérdések 

Értekezésemben, az elvégzett szakirodalom-feltárás és az empirikus 

kutatómunka alapján az alábbi kutatási kérdésekre keresek választ: 

 Budapest vízparti megújulása mennyire hasonlít a nemzetközi szakirodalomban 

leírtakra? Osztozik-e a posztszocialista városokra jellemző tipikus jegyekben? 

 Hasonló-e a megújulás térbeli dinamikája a vízparti területek és a távolabbi 

barnamezők esetében? Van-e különbség az északi és a déli városrészek között? 

 Megkésett-e a vízpartok megújulása a közeli közlekedési tengelyek menti 

funkcióváltáshoz képest? Egyenletes-e a vízparti megújulás? 

 Melyek a történeti kontextushoz illeszkedő, fenntartható megújulás lehetséges 

helyszínei? Vannak-e a várost a vízfelülettel szervesen összekötő ún. kékmezők 

Budapesten? 

 

Az értekezés felépítése 

 A dolgozat első nagy egységében az 1980-as években megjelenő úttörő 

tanulmányoktól napjaink kutatásaiig terjedő, elsősorban angol és francia nyelvű 

forrásokra alapozva járom körbe a vízparti megújulás jellemzőit. A városi vízpartok 

történeti fejlődésének, majd ezek XX. század második felében bekövetkező 

hanyatlásának leírásával teszem érthetővé a kiindulási problémakört. Ezt követően 

bemutatom a vízparti megújulás felbukkanását és elterjedését, döntően Hoyle, B. 

(2000) terjedési modellje és a Shaw, B. (2001) által leírt ciklusok alapján. A 
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következő alfejezet foglalkozik azzal, hogy a geográfiai szakirodalomba hogyan tört 

be a téma: milyen kutatók, kutatócsoportok, milyen nézőpontból vizsgálták a vízparti 

megújulást, és milyen modelleket alkottak a folyamatok általános leírására. Több 

szempontból górcső alá veszem a város és a vízpart viszonyát, ezen belül a 

funkcionális és vizuális kapcsolatteremtés lehetőségeit, illetve az összefonódás új 

formáit. Megkülönböztetett figyelemben részesítem a kékmező (bluefield) fogalmát 

(Pinch, P. – Munt, I. 2002), mely a fenntartható vízparti megújulás egy fontos 

irányvonalának alapja lehet. 

Bár a szakirodalmi áttekintésből is nyilvánvalóvá válik, hogy a vízparti 

megújulás eredetileg a nagyobb tengerparti kikötővárosok sajátja volt, ma már 

tágabban értelmezhető, így válhattak a folyamat részeseivé a posztszocialista városok 

is. Budapest vízpartjainak vizsgálata során értelemszerűen adódik a posztszocialista 

kontextus figyelembevétele, ezért gyűjtöttem össze az ebbe a csoportba tartozó 

városok vízpartjain zajló folyamatok közös jegyeit, valamint ezek pontosabb 

megértéséhez a jelenbeli folyamatokat is befolyásoló múltbeli jellemzőket. Az 

értekezésnek ez a része is újdonság erejű, a posztszocialista városokkal foglalkozó 

hazai szakirodalmat egy új nézőponttal gazdagítja, Budapest (és esetleg egy-két 

folyómenti városunk) vízparti folyamatainak a tanulmányozásához pedig fókuszált 

megközelítési, nemzetközi összehasonlítási alapot ad. 

 Értekezésem második fő egységében történeti kontextusba helyezem a 

budapesti vízpartok fejlődését. Nagy hangsúlyt fektetek a Duna menti ipari 

területhasználat múltbéli formáinak feltárására, illetve külön alfejezetben foglalkozom 

a korábbi időszakok vízparti funkcióváltásaival is, melyek felhívják a figyelmet arra, 

hogy az ilyen jellegű változásokra jóval a rendszerváltás előtt is formálódott igény. A 

történeti áttekintést a kikötőépítési munkálatok ismertetésével kezdem, ezt követően a 

vízparthoz legjellegzetesebben kötődő ágazatok történetét tekintem át, majd tágítva a 

kört, a vízparthoz közeli, de hozzá funkcionálisan már kevésbé kapcsolódó zónákkal 

foglalkozom. Ezt a részt szervesen egészítik ki a mellékletben közölt táblázatok, 

melyek a dolgozatban említett létesítmények adatait tartalmazzák. E történeti fejezet 

tudományos értékének tartom, hogy a különböző földrajzi léptékeken, illetve ágazati 

szempontok alapján megírt hely- és ipartörténeti munkákban fellelhető vízparttal 

kapcsolatos adatokat egy helyre gyűjti. A területek múltjának feltárása nem pusztán 

adalék a témához, hanem a jelenbeli folyamatok megértését is segíti. 

 A dolgozat harmadik egysége a rendszerváltás óta lezajlott, illetve a 

jelenleg is zajló vízparti megújulási folyamatokat tárja fel részletesen, empirikus 

kutatás alapján. 

A történeti áttekintés és a saját empirikus kutatás közötti összekötő elem a meg 

nem valósult budapesti világkiállításról szóló rész. Módszertanában az előző 
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fejezetekhez áll közelebb: másodlagos forrásfeldolgozás. Tematikájában azonban már 

a budapesti vízparti megújulás első nagy – félbemaradt – hullámáról szól. 

Önálló kutatómunkám során feltárom és elemzem a budapesti vízpartok 

morfológiai és funkcionális átalakulását. A kiválasztott mintaterületek az átmeneti öv 

és a Duna találkozási zónái: az Árpád híd és az Újpesti vasúti híd közötti óbudai és 

angyalföldi partszakaszok, valamint a középső- és külső-ferencvárosi, valamint 

lágymányosi, kelenföldi és albertfalvai, továbbá budafoki és csepeli barnamezős 

zónák folyóhoz közeli részei. A vizsgálatot kiterjesztettem a partokkal párhuzamosan 

futó főbb közlekedési tengelyekig, hogy a vízparti megújulás ezeknek a barnamezős 

szakirodalomban jól feltárt sávoknak a fejlődéséhez legyen hasonlítható. Az 

elemzésben leírtak követését a dolgozat törzsszövegébe illesztett és a mellékletben 

közölt saját szerkesztésű térképek segítik. 

A múlt és a jelen leírásán túl a jövőre vonatkozó feltételezéseket is 

megfogalmazok a potenciálelemzés során, ahol általam barnamezősnek, környezetinek 

és elérhetőséginek nevezett szempontok alapján a további vízparti megújulásra 

leginkább alkalmas területeket keresem. Ehhez kapcsolódik tematikailag az aktuális 

városfejlesztési dokumentumok Duna-parttal kapcsolatos tartalmaival való összevetés. 

 

Az empirikus kutatás módszertana 

A funkcionális átalakulás vizsgálatához légifelvételekre támaszkodtam, hiszen 

a lakó- és egyéb vegyes városi funkciók jellemzően elkülöníthetőek az ipari és 

közlekedési funkcióktól, sőt, jó felbontású felvételek használata esetén a barnamezős 

zónák állapotáról, a telkek kihasználtságáról vagy használaton kívüliségéről is 

gyűjthetünk információkat. Természetesen „felülnézetből” nem minden ismerhető fel, 

ezért a számítógép mellett végzett munkát többszöri alapos terepbejárással, 

fotódokumentáció készítésével egészítettem ki. 

A geoinformatikai elemzések alapjául szolgáló adatbázist az egykori FÖMI 

légifilmtárából közzétett rendszerváltás környéki archív légifotók, 2000-ben készült 

felvételek, illetve a Google Earth 2009-es és 2018-as felvételei alapján készítettem. A 

négy időpont kiválasztásakor tekintettel voltam a budapesti barnamezős megújulás 

periódusaira: elkülönítettem a rendszerváltást követő évtized esetleges folyamatait a 

2000-es években jellemző szisztematikusabb megújulástól, illetve erős határpontként 

adódik a 2009-re kibontakozó gazdasági válság.  

Az adatbázis elkészítését és az elemzéseket is ArcGIS szoftverkörnyezetben 

végeztem. A 2018-as állapot szerint lehatárolt területegységekhez nemcsak a kurrens 

használatot (funkciókategóriát) rendeltem hozzá attribútumként, hanem a korábbi 

(1989-es, 2000-es és 2009-es) hasznosításuk típusát is. Ebből egyrészt egy-egy 
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időpontra vonatkozó, az akkor jellemző területhasználatot ábrázoló tematikus 

térképeket készítettem, másrészt a különböző időpontokra vonatkozó információk 

összehasonlításával lehetségessé vált a funkcióváltások térbeliségének vizsgálata és 

kartografálása. 

A funkciók módosulása mellett az épített környezet átalakulását is feltártam. A 

morfológiai változások elemzéséhez a mintaterület aktuális épületállományát 

hasonlítottam össze a légifelvételeken látható korábbi állapotokhoz „visszaaktualizált” 

épületállománnyal. Ebben az esetben az 1989–90 környéki állapotot és a 2018-as 

állapotot vetettem össze. A térképek készítése során az épületek alaprajzi 

kiterjedésének változását állt módomban figyelembe venni. Ebből kiindulva jól 

leolvasható, hogy melyek a jelentősen átépített területek, melyek a stagnálók, illetve 

hol maradt félbe beavatkozás. 

A jövőbe tekintő potenciálelemzéshez barnamezős, környezeti és elérhetőségi 

szempontokat vettem figyelembe. Barnamezős tényezőkként az országos, fővárosi 

vagy kerületi védettség alatt álló műemléki státuszú ipari épületek sűrűségét mint 

pozitív szempontot, valamint Ferber, U. és szerzőtársai (2006) ABC modellje alapján 

az ismert vagy potenciális talajszennyezést mint negatív szempontot, illetve a 

városközponttól való távolságot vontam be a vizsgálatba. Környezeti tényezőkként a 

minőségi zöldterületek és a Duna-part közelségét, valamint a partvonal összetettségét 

vettem figyelembe mint kedvező adottságokat. Kondolf, M. és Pinto, P. (2017) 

rámutattak, hogy a vízpartok mindennapi használatát befolyásoló tényezők közül nagy 

jelentőségű a terek emberi léptéke, ebből kiindulva feltételeztem, hogy a mellékágak, 

öblök – azaz az összetett partok – vonzóbbak. Elérhetőségi tényezőként a közösségi 

közlekedési megállóktól az utcahálózaton mért távolságot vettem alapul. Téradataim 

főbb forrásai Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének tervlapjai és az Open 

Street Map-ről származó – saját munkával utógondozott – állományok voltak. A 

három tényező alapján külön-külön normalizált potenciálértéket rendeltem a vizsgálati 

területre fektetett 100*100 méteres rácsháló minden cellájához, majd a háromféle 

potenciál-értékből súlyozott átlagokat számoltam. Az így kapott térképeken (vagy 

modellszerű ábrákon) rajzolódik ki, hogy melyek a több szempontból is kedvező – 

jelenleg is legértékesebb – zónák, és melyek emelkednek ki legalább egy szempont 

alapján (ez utóbbiak a többi tényező javításával akár jelentősen felértékelődhetnek). 

Az empirikus kutatás módszertanáról összességében megállapítható, hogy a 

geoinformatikai eszközök igénybevételével az esetek többségében kvalitatív 

módszerekkel kutatott vízparti megújulás témakörében egy ritkábban használt 

megközelítést alkalmaztam. 
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A kutatás eredményeinek összefoglalása 

Az értekezés elméleti szintű eredményének tekintem a posztszocialista városok 

vízparti megújulása közös jegyeinek, és azok szocialista örökségből eredeztethető 

okainak összegyűjtését. Megállapítottam, hogy Budapest esetében releváns e 

kontextus használata. 

A budapesti barnamezős szakirodalom számára empíriám a korábbi kutatások 

eredményeivel való összevetés lehetőségét kínálja, illetve hozzájárul ahhoz, hogy az 

átalakulás nyomon követése folyamatos legyen, friss információkat ad egyes zónákról.  

Kutatómunkám fő eredményei közé sorolom a légifelvételek elemzése alapján 

elkészített, több időpontra vonatkozó, részletes területhasználati adatbázist, illetve 

ennek tematikus térképi megjelenítéseit és a rájuk épülő különböző szempontú 

változástérképeket. Az ezekről leolvasható térbeli folyamatok értelmezése dolgozatom 

kulcsfontosságú része, nagyban segítette kutatói kérdéseim megválaszolását is.  

A potenciálvizsgálattal első sorban a vízparti megújulások legújabb 

generációjára jellemző fenntartható, sokak számára elérhető, helyi történeti 

kontextusba illeszkedő „emberléptékű” revitalizáció számára alkalmas területeket 

kerestem. Megállapítottam, hogy Budapestnek vannak – akár a szűkebb waterfront-

értelmezésbe is illeszkedő – tartalékterületei, amelyekre érdemes lenne nagyobb 

figyelmet fordítani, és azokat a városlakók szélesebb köre számára kedvező módon 

hasznosítani. Megállapítottam továbbá, hogy a vizsgált tényezők közül elsősorban a 

környezeti szempontok alapján adódnak még további értékes terra incognita jellegű 

tartalékterületek, ahol zöldfelületi fejlesztésekkel lehetne növelni a város élhetőségét, 

ökológiai értékeit és csökkenteni a klímaváltozásnak való kitettségét.  

Kutatásom továbbfejlesztési lehetőségét első sorban a modelleim cizellálásában 

látom. Egyrészt múltbeli adatok összegyűjtésével, majd azokon történő 

modellfuttatással ellenőrizhető lenne, hogy mennyire prognosztizált jól a modell. 

Másik útnak a bevitt adatok gazdagítását tartom. A már jelenleg is védelem épületek 

mellett érdemes lenne a kallódó ipari örökségeket is összegyűjteni. A környezeti 

károsodottságnak egyéb formáit (illegális hulladéklerakók, építési törmelékkel borított 

területek) is be lehet vinni a modellbe. A személygépjárművel való elérhetőség 

vizsgálatához a közúthálózat sűrűségét és minőségét lehet figyelembe venni. Továbbá 

új tényezőcsoportok is alkothatóak. A tulajdonviszonyokat és a telekárakat különösen 

is jó lenne górcső alá venni, ám ezek másféle kutatást, adatfeltárást igényelnek, és a 

nehézkesen összegyűjthető adatok hamar aktualitásukat is veszíthetik. 

A modell alapján elvégzett potenciál-elemzést – továbbfejlesztést, finomítást 

követően – a gyakorlati városfejlesztésben is alkalmazhatónak vélem. 
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A kutatási kérdésekre adott válaszok 
 

 Budapest vízparti megújulása mennyire hasonlít a nemzetközi szakirodalomban 

leírtakra? Osztozik-e a posztszocialista városokra jellemző tipikus jegyekben? 

Budapesten a vízparti ipari területek hanyatlását nem a konténerizáció és az 

1960–70-es évek posztfordi dezindusztrializációja okozta, hanem az 

államszocializmus leépülése és a rendszerváltást követő gyors gazdasági hanyatlás, 

ami a nem vízparti ipari területekre is ugyanolyan hatással volt. Míg sok nyugati 

városban a kikötők környéke a leglátványosabb leépülés helyszíne volt, Budapesten az 

átmeneti övezeti vízpart csak egy volt a sok egyszerre leépülő helyszín közül. Ebből 

következően a vízpart nem volt abban a „kiváltságos” helyzetben, hogy jelentős 

figyelmet vonhasson magára. Budapest e jegyekben tehát eltér nyugati társaitól, 

ugyanakkor nagyon hasonlít számos több posztszocialista fővárosra.  

A 2000-es évek közepéig anyagi háttér sem állt rendelkezésre a 

revitalizációhoz, és kiemelt szándék sem mutatkozott rá (az EXPO-területeken kívül). 

Azonban – a szocializus időszakában gyakorlatilag hiányzó telekárverseny miatt – 

ezek az egykori üzemi területek valójában igen értékes területeket foglaltak el, így a 

kapitalista rendszerre való visszatéréssel újjászülető ingatlanpiac szereplői utóbb 

felfigyeltek rájuk. A meginduló fejlesztések azokat az eredményeket hozták, ami a 

nyugati városok profitorientált vízparti megújításai során is tapasztalható volt. 

Irodaegyüttesek és a legtehetősebbeknek szánt lakóparkok épültek és épülnek, 

megjelentek a fogyasztásorientált rekreáció terei. 

A befektetések légifelvételekről is leolvasható és terepi bejárás során is látható 

produktumai mögé tekintve azonban feltárulnak jellemző – más posztszocialista 

városokból ismert – problémák: politikai csatározások, korrupció gyanúja, 

klientelizmus, túlárazás, késedelmes és nem az eredeti tervek szerinti kivitelezés, helyi 

kontextushoz való illeszkedés hiánya. (Ezek közül legalább néhány felmerült a 

Nemzeti Színház, a Bálna és a Duna Aréna építése, valamint a Lágymányosi-öböl és a 

Kopaszi-gát környezetének átalakítása kapcsán is.) Ugyanakkor, mivel a politikai 

rendszerváltást követő társadalmi és gazdasági átmenet nem volt olyan viharos, mint 

más posztszocialista országokban, a nemzetközi szinten szélsőséges példákat nem 

Budapesten kell keresni, és összességében a kezdetben vitatott fejlesztések megítélése 

is finomodott, mára alapvetően elfogadottá váltak. 

Más – nemcsak posztszocialista, hanem gyarmati múltú – városokhoz 

hasonlóan Budapestet is időről időre megcsapja annak a kísértésnek a szele, hogy a – 

sok esetben csak távolról – működőképesnek tűnő megaprojekteket másolja. Az 

eseményorientált óriásberuházások tervei (EXPO, Olimpia) eddig nem jártak sikerrel, 

és a nyugati sztárépítészekkel megálmodtatott vegyes funkciójú elit városnegyedek is 
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kudarcra voltak ítélve. Legfrissebb fejlemény, hogy több ilyen beruházás kivitelezése 

elindult. A korábbi csődök „előnye”, hogy eddig sikerült elkerülni a nyugati 

szakirodalomból is ismert konfliktusok egy részét (a városi terekhez való hozzáférés 

jogának csorbulását, a helyi kontextust figyelmen kívül hagyó „ikonikus építészeti 

jelek” megjelenését). 

 

 Hasonló-e a megújulás térbeli dinamikája a vízparti területek és a távolabbi 

barnamezők esetében? Van-e különbség az északi és a déli városrészek között? 

A rendszerváltás óta Budapest átmeneti övezetének északi zónájából szinte 

eltűntek a barnamezők, a déli zónában azonban máig nagy kiterjedésűek maradtak. 

Paradox módon az északi zóna néhány nagy „rozsdafoltja” éppen a Duna-partjain 

található, ezzel szemben a déli zónában találunk olyan területet, ami már városrészi 

léptékű vízparti megújulás zónájának tekinthető. A déli térségek vízpartjaival 

kapcsolatban kialakuló kedvező kép azonban az Összekötő vasúti hídtól délre 

„szétfoszlik”, még nagyobb kiterjedésű és rosszabb állapotú alulhasznosított és 

hasznosítatlan területeket találunk. 

Hosszabb időtávon tekintve az átalakulást, „helyrebillen a mérleg”: a 

Millenniumi Városközpont és a Lágymányosi Campus területének megfeleltethető 

északi városrészek azok az Újlipótvárosi, Vizafogói (és dél-óbudai) területek, ahonnan 

már a szocializmus utolsó évtizedeiben kiszorult az ipar. Tulajdonképpen „csak” 

ugyanez a régóta szükséges városrészi léptékű funkcióváltás zajlott le nagy késéssel az 

EXPO számára kiürített, de a megaprojekt bukása miatt az eredeti tervek szerint nem 

hasznosított térségben. A masszívan barnamezős térségek (az Árpád híd és az Újpesti 

vasúti híd közé eső, valamint az Összekötő vasúti hídtól délre található szakaszok) 

vízparti megújulása sporadikus, a vizsgált partszakaszok közül az északiak esetében 

több ponton és nagyobb kiterjedésben figyelhető meg (Graphisoft Park, Marina Part és 

a környező további lakóparkok), mint a délieken (Kopaszi-gát, BudaPart). 

 

 Megkésett-e a vízpartok megújulása a közeli közlekedési tengelyek menti 

funkcióváltáshoz képest? Egyenletes-e a vízparti megújulás? 

A budapesti barnamezők megújulásával foglalkozó szakirodalom a 

funkcióváltás térbeli terjeszkedését jellemzően a közlekedési tengelyek mint „csápok” 

mentén látja megvalósulni. A saját kutatómunkám során elkészített adatbázisra épülő 

térképek alapján is ez a kép látszik kirajzolódni. A vízparti barnamezők azonban 

hosszú ideig „árnyékban maradtak”. Míg a belvárosias funkciók a tengelyek mentén 

egyre távolabbra nyúltak ki, előbb északi, majd egyre inkább déli irányban is, addig a 

tőlük alig néhány száz méterre levő Duna-partok felé csak néhány helyen nyíltak 

kapuk.  
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Azok a vízparti beruházások, amelyek a tengelyekről a Dunáig nyúló 

leágazásokat eredményeztek a 2000-es évek első felében, a gazdasági válságot követő 

felívelés során környezetük megújulását is katalizálták (megemlíthető a Graphisoft 

Park terjeszkedése, a Marina Part újabb építkezési ütemei és a FOKA-öböl környéki 

többi beruházás, a BudaPart projekt a sikeresen revitalizált Kopaszi-gát 

szomszédságában). Összességében azonban – szemben a közlekedési tengelyek 

többsége mentén erősen előrehaladott, vagy egyes esetekben már szinte le is zárult 

funkcióváltásával – a vízpartok továbbra is mozaikos képet mutatnak. Jelentős 

kiterjedést érnek el a vegyes hasznosítású barnamezők (Kelenföld, Budafok, Csepel) 

és az alulhasznosított vagy teljesen üresen álló zónák (Soroksári-Duna-ág partjai, 

Újpesti-öböl környéke, Gázgyár északi része, Óbudai Hajógyár egy része, Hunyadi 

laktanya). 

Látványosan megújulni azok a vízpartok tudtak, amelyek nem a 

legszorosabban vett egykori ipari területek, hanem a hozzájuk kapcsolódó szállítási, 

raktározási és egyéb kiegészítő tevékenységek helyszínei voltak. Ugyanakkor nem 

mondható el, hogy minden ilyen zóna megújult volna (kihasználatlanul áll például a 

Nagyvásártelep környéke és a Szigetcsúcs zöme, az albertfalvai partszakasz egy 

jelentős része. 

 

 Melyek a történeti kontextusba illeszkedő, fenntartható megújulás lehetséges 

helyszínei? Vannak-e valódi kékmezők Budapesten? 

A geoinformatikai módszerekkel elvégzett potenciál-elemzés alapján 

elmondható, hogy a vízparti megújulás tartalékterületei elsődlegesen az Óbudai-sziget 

déli vége, a vele szemközti óbudai partszakasz, az Újpesti-öböl menti területek egy 

része, a Szigetcsúcs tágabb környéke és a kelenföldi partszakasz északi része. Ezekre 

a zónákra különösképpen is érdemes odafigyelnie a városfejlesztésnek. A további 

partszakaszok, amelyek modellezésem alapján nem bizonyultak potenciális fejlesztési 

zónának, ökológiai folyosókként, valamint az aktív pihenési formák, a kerékpáros és 

gyalogos közlekedés tereiként a város zöldfelületi rendszerének értékes részeivé 

alakíthatók. Megjegyezhető az is bizonyos – modellem szerint csak halványan 

kiemelkedő – területek esetében, ha sikerül egyes adottságokat javítani (pl. 

talajszennyezés felszámolása, elérhetőség javítása), az nagyban emelheti a megújulási 

potenciált (ilyen többek között a Bolgárkertész-öböl és a Hunyadi laktanya környéke). 

Budapest első és máig meghatározónak tekintett vízparti megújulási helyszínei 

alapvetően a tágabb waterfront értelmezésnek felelnek meg. Tulajdonképpen a más 

posztszocialista fővárosokban is jellemző folyóparti megújulásnak lehetünk tanúi: 

hosszan elnyúló folyóparti területek funkcióváltását illetjük „vízparti” jelzővel. A 

Bálnától a Millenniumi Városközpontig tartó partszakasz és a Lágymányos Campus 
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környéke a megjelenő funkciók és építészeti karakterük alapján egyaránt illeszkednek 

a nemzetközi példák közé. Ugyanakkor a vízfelülettel pusztán vizuális kapcsolatban 

állnak.  

A már funkciót váltott vízpartok közül szárazföldi és a vízi teret funkcionálisan 

összekötőnek, azaz kékmezős kapcsolatot létesítőnek a Kopaszi-gát tekinthető, illetve 

szűk társadalmi réteg számára szintén kapcsolatot biztosít a két közeg között a Marina 

Bay és a Hajógyári-öböl jacht-kikötője is. Mindháromról elmondható, hogy nemcsak 

újonnan fűzik össze a szárazföldet és a vizet, hanem tradicionálisan ilyen szerepet 

töltenek be. Rajtuk kívül nem ipari múltú kékmezők a külsőbb városrészekben 

található csónakházak, vízisporttelepek is. Ugyanakkor több ilyenre lenne szükség az 

átmeneti övezetben is. 

Fontos megjegyezni, hogy Budapest esetében éppen azok a vízparti helyszínek 

– az egykori hajógyárak Óbudán és Angyalföldön, illetve a használaton kívül került 

Ferencvárosi helyi kikötő – várnak még megújulásra, amelyek a waterfront szűkebb 

értelmezésébe is illeszkednek, és amelyek ideális lehetőséget biztosítanának a 

kékmezős megújulás számára. Fővárosunkban így egyelőre inkább csak a lehetősége 

van meg a szélesebb körű kékmezős megújulásnak. 
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