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1.1. Sziget-Újváros városrész kialakulása

A Rába bal partján elterülő városrészt 1907-ig a Rábca osztotta ketté Sziget és Újváros 
városrészekre. A Rábca egykori medre a mai Bercsényi-liget.

SZIGET - Győr mai V. kerülete - a történelmi belvárostól nyugatra, a Holt-Rábca, a 
Mosoni-Duna és a Bercsényi-liget (a Rábca medre) által határolt területen fekszik. 
Nevét fekvésének köszönheti, ugyanis a múlt század elején még a Bercsényi-liget 
területén folyt a Rábca, így minden oldalról folyó határolta. 
Ezt a területet a király az 1271. évi kiváltságlevéllel Győrnek adományozta. Később 
püspöki fennhatóság alá került, és 1905-ig - Győrrel történt közigazgatási egyesítéséig 
- önálló község volt. A győri vár XVI. századi megerősítéséhez az Ausztriából 
idetelepített téglavetők itt készítették – vetették és égették – a téglát. Házaikat az 
agyagkitermelő gödrök szélén építették és részben ez a magyarázata a városrész 
kanyargós utcahálózatának. A török háborúk alatt elpusztult és újra felépült falu sokat 
szenvedett a kuruc háborúk idején is. Az 1629-es kolerajárvány idején ide telepítették 
át a városból a tímárokat és a szappanfőzőket. 1848-ban a község megszabadult a 
püspök földesúri joghatósága alól és rohamos fejlődésnek indult. 1852-ben 
alapították az olajgyárat, majd a tésztagyár, két ecetgyár, rum- és likőrgyár fokozta az 
egykori község ipari jellegét.
A II. világháború után épült meg a Kígyó utca, Köztelek utca, Radnóti Miklós utca 
környéki lakótelep, nyilván azzal az igénnyel, hogy idővel az egész városrész hasonló 
jellegű átépítésére sor kerül. A lakótelep a városrész történelmileg kialakult 
szerkezetét szinte teljesen =gyelmen kívül hagyta. Ettől eltekintve azonban Sziget 
szerkezete, utcahálózata nagyrészt megőrizte eredeti karakterét, ma is a szűk, 
kanyargós utcák, és nagy, beépítetlen területeket tartalmazó tömbök a jellemzőek.
Jelentős változást hozott azonban a rendszerváltás a városrész 
területfelhasználásában. A korábban a területre oly annyira jellemző üzemek egymás 
után szüntették be tevékenységüket – először a Tejüzem, majd a Növényolajgyár, 
azután a Kekszgyár. A volt Tejüzem területén lakópark létesült, a Növényolajgyár és a 
Kekszgyár szinte valamennyi épülete – köztük építészetileg értékesek is – bontásra 
kerültek. Megvalósult a termálfürdő rekonstrukciója is, amelynek területfelértékelő 
hatása már jelentkezik a környezetében.
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Győr vára és elővárosai 1566-ban

Sziget és Újváros távlati képe a Rábca folyóval

A Rába meder betöltésének emlékére 1908-ban készült képeslap

A Rábca régi medrében az Olajgyárral és a Krajcáros híddal 1990 körül



ÚJVÁROS a Bercsényi-liget és a Rába között elterülő városrész. Területe a középkorban lakatlan volt, erőteljes fejlődése a győri vár 1598. évi 
vissza-foglalása után indult meg. Először az Öreg utcában (Kossuth Lajos utca) építkeztek, de 1607 után már a Rác utca (Bálint Mihály utca) is 
kialakult. A török elől menekülő rácokat a székeskáptalan telepítette ide. Az 1780-as évekre Újváros komoly városrésszé növekedett, Győr 
össznépességének 39%-ával megelőzte a Belvárost. A későbbi időkben a már meggyökeresedett lakosság mellé letelepedtek a gabonaszállító 
hajósok, a „burcsellások”, akik a Szeles utcát (Budai Nagy Antal utca) és környékét építették ki. A XIX. század közepén megindult ipari fejlődés Győr 
keleti és déli városrészeit érintette elsősorban. A polgárság áttelepült a rangosodó Belvárosba és Nádorváros villanegyedébe; Újvaros fejlődése 
megrekedt. A lakosság fokozatosan elszegényedett, az olcsó bérlakásokat az ipari munkásság lepte el. 

A városrész szerkezete ma is híven őrzi történelmi múltját. Első utcája, későbbi főutcája, mai szervező tengelye a Kossuth Lajos utca. Jellegét a XVII. 
század közepétől a XIX. század közepéig tartó átépítések határozzák meg. Az üzletek, templomok, intézmények kizarólag a főutcára települve 
alkotják a ma is működő lineáris központot.

A Kossuth Lajos utcával párhuzamosan jellegzetes, mezővárosi hangulatú, íves-egyenes, hosszú utcák épültek ki (Bálint M. u., Festő u., Rába u.), 
ezekre merőlegesen pedig szűk, egyenes közök (Transzportház köz, Beér köz, Jakobinus utca, Burcsellás köz). Az utcák rendszere a Rába folyó és a 
korábbi Rábca-meder vonalához is igazodik. Az utcák vonalvezetése és építészeti megjelenése védendő értéket képvisel, ami sajátos hangulatával, 
a városrész szerkezetében betöltött szerepével, a Kossuth Lajos utcán kívül főként a Bálint Mihály utcára vonatkozik. 

A folyó egykor a mai csatorna helyén ömlött a Dunába, a mai Bercsényi 
ligetben csak egy mellékága folyt. A várépítések idején (1566-70) 
kimélyítették ezt az ágat - hogy ez legyen a főág –, ugyanis korábban a 
meder gyakran kiapadt). A folyó azonban ezután sem vált hajózhatóvá, 
részben kanyargóssága, részben sekély medre miatt. A Rába bal parti 
részén elterülő városrészt 1907-ig osztotta ketté a Rábca, ekkor a medrét 
áthelyezték mai helyére, az Újvárost és Szigetet összekötő Rábca-hidat 
pedig pontonokra emelve úsztatták át a Rábán, a Mosoni-Dunán és a 
Rábca új torkolati szakaszán, mai helyére. Az egykori Rábca-meder helyén 
ma a Bercsényi-liget húzódik, mely helyenként ma is mélyebb fekvésű a 
környező területeknél. Az értékes zöldterület – mely fontos szerkezeti 
eleme a városrésznek – az elmúlt évtizedekben egyre csökkent, mivel a 
szanálás-mentes építés lehetősége csábítóan hatott a beruházókra.
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1.2. A Bercsényi-liget kialakulása

A Rábca folyó a Rába egyik mellékfolyója, amely a Répce patakkal egyesülve Győrnél ömlik a Mosoni Dunába. A Hanság és Fertő mocsarainak vizét 
vezeti el.

Sziget-Újváros a Rábca meder feltöltése után (1914) Az egykori meder, ma Bercsényi -liget napjainkban légifotón 

Győr 1860 körül - A Sziget és Újváros között folyó Rába, mint főág 



2.1. Sziget-Újváros részletes rendezési terve (VÁTI, 1984)

A terv már 1984-ben megállapította, hogy a Bercsényi-liget a városrész legfontosabb zöldfelületi eleme. A meglehetősen elhanyagolt terület 
felértékelődésével számolt a környezetében megszűnt üzemek helyére kerülő új funkciók hatására. (A Tejgyár helyére azóta lakópark épült, azonban 
a Növényolajgyár területének felhasználása még várat magára.) A terv környezetértékelése a liget teljes területét (az azóta már lebontott 
Vásárcsarnokot leszámítva) közpark és véderdő funkciókkal tervezte.
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Az 1984-es RRT módosításaként kidolgozott szabályozási terv nem került 
jóváhagyásra, de alapvetően meghatározta a későbbiekben elkészült 
településszerkezeti terv és szabályozási terv tartalmát.

A városszerkezetben két új markáns elem jelent meg: a Radnóti Miklós utca 
– Stromfeld Aurél utca összekötésével – tömbáttöréssel – létrejövő 
„forgalmi tengely” („Vásárhelyi tengely”), valamint a Pető= hídtól a 
„forgalmi tengelyig” vezető új út. A „forgalmi tengely” már szerepelt Győr 
város korábbi általános rendezési tervében is. Az új szakasz megépítése 
előkészítettnek volt tekinthető, hiszen a tömbáttörés helyén számos 
ingatlan kisajátítása, épületek bontása történt meg.

Ezzel szemben a Pető= hidat a „forgalmi tengellyel” összekötő útszakasz 
helyének kijelölése a 2002-es szabályozási terv egyik alapkérdése volt. 
A szabályozási terv az új útszakaszt a volt Növényolajgyár területén 
keresztül, a Bercsényi-ligetet átszelve vezette, 2x2 sávban, 24 m 
szabályozási szélességgel.  A Bercsényi-liget továbbra is zöldterületi 
funkcióban maradt, bár a tervezett új út az összefüggő zöldsávot 
tovább szabdalta.

„A meglevő zöldfelületi rendszer továbbfejlesztése a 
„vizek városa” koncepció alapján

 
“A Rába, a Mosoni-Duna, a Rábca partjai, valamint az 
egykori Rábca-meder – a mai Bercsényi liget – képezik 
ma is a tervezési terület zöldfelületi rendszerének 
gerincét. Pihenőfunkciókban való gazdagítása, 
kihasználtságának fokozása lehet az alapja annak, hogy 
ez a zöldfelületi rendszer az egész város számára fontos 
rekreációs, szabadidőközponttá váljék. A legnagyobb 
lehetőség a jelenleg teljesen kihasználatlan, holtággá 
váló Rábca-szakasz mentén kínálkozik, melynek közvetlen 
kapcsolata lehet a Bercsényi-liget sportlétesítménnyel is.” 

2.2. Sziget-Újváros részletes rendezési tervének részleges módosítása
(SCET Magyarország Városfejlesztő Rt., 2002.)

A részleges módosítás környezetalakítási javaslata

Sziget-Újváros rendezési terve (1984) - Környezetértékelési tervlap
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2.4. Győr- Újváros városrész fejlesztési akcióterve
(Városfejlesztés Zrt., 2007)

Az akcióterv az Olajgyár területére idegenforgalmi és kulturális funkciókat 
javasol. Az akcióterv már ekkor felülbírálja a nem sokkal korábban elfogadott 
szerkezeti tervben foglaltakat: a Bercsényi liget nyugati „végén” (a Cinka Panna 
utcánál) lakásépítést irányoz elő. (A 2006-os szerkezeti terv központi vegyes 
övezetként jelöli ezt a területet, funkcióját tekintve pedig negyedközpontként 
tervezi). A lakásépítés ellensúlyozásaként összefüggő zöldterületet javasol a 8092 
hrsz-ú úttól egyészen a Ráth Mátyás térig, melyet más területfelhasználási 
elemek – a szerkezeti tervben szereplő központi vegyes övezetek - nem 
szakítanak meg.

A Bercsényi ligetben a rehabilitáció keretében - a volt Növényolajgyár területén - 
javasolt új kulturális központ kiegészítő funkcióit helyezné el,  az alábbiak szerint:

 - szabadtéri színpad, 
 - játszótér, 
 - játékpark,
 - piactér-park, 
 - szabadtéri kiállítóterek, 
 - kis-létszámú sportok parkja.

 

Az akcióterv célterületeinek lehatárolása

A 3. számú célterület városépítészeti koncepciója
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2.3. Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve
(Polgármesteri Hivatal, 2006)

A 2006-ban jóváhagyott (és ma is hatályos) szerkezeti terv tartalmazza a 2002-es rendezési terv-módosítás által javasolt elemeket: a Radnóti Miklós 
utca nyomvonalában az ún. ÉK-DNY-i forgalmi út kiépítését, amely egy új Duna-hídon át köti össze Sziget városrészt Révfaluval - ez a Jedlik Ányos 
híd, amit 2010 novemberében át is adtak -, valamint azt a tömbáttöréssel vezetett forgalmi utat, mely a Pető=-hídon keresztül a Belvárost kötné 
össze az ÉK-DNY-i forgalmi úttal.  
A terv rehabilitációs jellegű beavatkozásokat javasol a volt Rábca meder mentén, melyek célja a liget zártsorú térfalának kialakítása.
Sziget és Újváros közös „vezérprojektje” a Bercsényi sétány kiépítése. A tervezett sétány a Híd utcai rendelőintézettel szemben kialakított térről 
indulva felfűzné a ligetbe már beépített, vagy a helyükön épülő új létesítményeket. A sétány a Bercsényi gimnáziummal szemben tervezett 
negyedközpontban végződne, aminek a terv elsősorban kereskedelmi rendeltetést szánt.
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2.5 Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének részleges módosítása
(CDC Kft., 2013)

A szerkezeti terv módosításával érintett terület Sziget-Újvárost is magába foglalja. Ezzel lehetőség nyílt a 2006-os szerkezeti terv elfogadása óta 
eltelt időszakban felmerült (már 2007-ben) módosítások újragondolására és átvezetésére. A terv jelenleg egyeztetési fázisban van.  A terv az 
Olajgyár területén tömbáttöréssel vezetett forgalmi utat megszünteti, és a Bercsényi liget központi vegyes övezeteit zöldterületbe sorolja át.  

2.6. Sziget-Újváros szabályozási tervének részleges felülvizsgálata és módosítása
(Városfejlesztés Zrt., 2010-)

A szabályozási terv a Bercsényi liget Híd utca és Burcsellás köz közötti részét érinti (az un. 1-es és 2-es öböl területét). Figyelembe veszi a Comfort Kft. 
által készített kertészeti terveket. A szabályozás mindkét „öböl” teljes területét zöldterületi övezetbe sorolja, ezen belül építési helyet az Erkel utca 
nyugati oldalán jelöl ki.
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2.7. A korábbi városrendezési tervek összegző értékelése

Összegzésként megállapítható tehát, hogy az elmúlt közel 30 év 
városrendezési tervei a Bercsényi liget területfelhasználásáról 
hasonlóképpen gondolkoztak. Vagyis a cél mindig az volt, hogy az 
egykori folyómeder helyén kialakult egybefüggő zöldterület – 
mint fontos városszerkezeti elem - a továbbiakban is 
megmaradjon. A rendezési tervek mindegyike határozott törekvést 
mutat az építési szándékok lehetőség szerinti visszafogására.

Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a beépítetlen, és a Belváros 
közelsége miatt értékes – sőt egyre értékesebbé váló – terület 
funkcióval való megtöltése is újra meg újra megjelenő igényként 
jelentkezett a politika és/vagy a beruházók részéről. Ennek 
létjogosultságát mindig alátámasztotta a liget zöldterületének 
elhanyagolt állapota, és alacsony szintű kihasználtsága. Az 
elképzelések egy része nem szakadt el túlzottan a zöldfelületi 
funkciótól: sportterületben, pihenőparkban, játszótérben 
gondolkozott. Az elképzelések más, merészebb része épület(ek) 
elhelyezését is lehetségesnek tartotta.

A történeti visszatekintés azt mutatja, hogy az egykori folyómeder 
csak mintegy 30 évig tudta megőrizni beépítetlenségét, 
területének jelentős része mára már beépítetté vált. 1938-ban épült 
meg az OTI rendelőintézet a Híd utcában, Lakatos Kálmán tervei 
alapján, bauhaus stílusban. Az épület helyi védettség alatt áll. 
1956-ban adták át a Bercsényi Miklós Szakiskolát, melynek tervezője 
Cserhalmy József volt. Ez az épület is helyi védelem alatt áll.

A Győri Dózsa sporttelep területe – funkciójából adódóan – kevésbé 
beépített, kialakításának időpontjára nem találtunk adatokat. (A Győri 
Dózsa sportegyesület 1951 óta működik. A sporttelepen rendezték 
meg a Rába ETO csapatának meccseit, amikor annak stadionja felújítás 
alatt állt. Ekkor született az 5000-es nézőcsúcs, mégpedig 1978. július 
26-án, amikor is a Rába ETO 1:0-ra legyőzte a Ferencvárost.) 

A Bercsényi Miklós Szakiskola főbejárata

OTI Rendelőintézet

A Győri Dózsa Sporttelep



3.1. Sportterület kertépítészeti terve
(Comfort Tervező Kft., 2010)

A terv a Bercsényi liget 810/1 hrsz-ú ingatlanának kialakítását, rendezését tartalmazza, 1:200 méretarányban. A területen kézilabdapályát, 
kosárlabdapályát helyez el lelátókkal, továbbá ping-pong asztalokat, erősítőgépeket, körhálós focipályát. A parkolást a közterületen, a pályáktól 
északra biztosítja. A kertépítészeti tervet közmű munkarész (elektromos fejezet) egészíti ki. 
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3.2. Játszótér és pihenőhely kertépítészeti terve
(Comfort Tervező Kft., 2010)

A terv a Bercsényi liget Erkel Ferenc utca és Híd utca közötti szakaszának rendezését tartalmazza. Meghagyja a jelenlegi – Híd utca felőli – parkolót, 
de a korábbi szabályozási terv szerinti építési övezetet is integrálja a parkterületbe. A parkban egy hosszanti, átlós gyalogos tengelyt tervez, erre fűzi 
fel a játszótér és pihenőhely egyes funkcióit.



3.3. KRESZ-park kertépítészeti terve
(Comfort Tervező Kft., 2012)

A terv a Bercsényi liget Burcsellás köztől nyugatra fekvő területén (a 8099 hrsz-ú ingatlanon) KRESZ-park kialakítását tervezi. A szomszédos (8098 
hrsz-ú) ingatlant a tervezésbe nem vonja be, a korábbi szerkezeti terv szerint ugyanis ez a telek Vt jelű építési terület volt. (Ezt az övezetet a készülő 
új szerkezeti terv megszünteti, a telekterületet bevonja a zöldterületbe.) A terv a parkolással nem foglalkozik.
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3.4. Kilakaítandó sportpályák és kiszolgáló létesítmények tanulmányterve
(Teatro-Építész Műterem - Sándor János, 2013)

A tanulmányterv valósággal „tabut” döntöget azáltal, hogy épületet helyez el a Bercsényi ligetben, bár – a lehetőségekhez mérten - az épület 
igyekszik láthatatlan lenni. A 47,0 x 19,3 m. befoglaló méretű épület (bowling-pálya) kihasználja a szintkülönbséget, így kevésbé emelkedik ki a 
környezetéből. Építészeti megformálása – hullámzó párkányvonal, zöldtető – is a környezetbe való illeszkedést próbálja elősegíteni. Összességében 
azonban megállapítható, hogy a sportpályák – és persze az épület is - „belefeszül” a rendelkezésre álló területbe, nagyon kevés szabad, növényzettel 
borítható terület marad.

 



A Bercsényi liget területét „öblökre” osztja, számozásuk a Híd utca felől történik. Az 1. számú öböl (Híd utca és Erkel utca) felhasználására a jelenlegi 
koncepció nem tér ki. Az öböl tervezett funkciója a Comfort Kft. által készített kertészeti terv alapján játszótér és pihenőhely.

 A 2. számú öbölre vonatkozó elképzlés megtartja a Comfort Kft. 2010-ben készült tanulmánytervének alapfunkcióját (sportterület), de a konkrét 
létesítményeken, és azok elhelyezésén alapvetően változtat. Ez a terület jelenleg körülkerített, és egy műfüves labdarúgó pályát is már kialakítottak. 
Itt kerülne elhelyezésre  még a tekepálya épülete, attól nyugatra pedig a gördeszkások pályái. A Burcsellás köz meghosszabbításában lévő 
átközlekedést is megszüntetné, helyén egy nagyobb, vagy két kisebb streetball pálya kerülne kialakításra. Ily módon a 2. és a 3. számú öböl területe 
összevonásra kerülne. A 3. számú öbölben a korábbi tervek szerinti KRESZ-pálya koncepcióját megtartja.

A 4. számú öbölben kutyafuttató létesítése a szándék, erre vonatkozóan még nem készültek kertészeti tervek.

Mindenekelőtt megállapítható, hogy a Bercsényi liget immár több mint egy évszázados története bizonyítja, hogy vonzó rekreációs funkciók és 
megfelelő – persze igen költségigényes – karbantartás hiányában a zöldfelület csak névleg tölti be szerepét, nem tud igazán a város értékes 
szabadidős területévé válni. Ezért üdvözölni lehet azokat az elképzeléseket, amelyek ezen a helyzeten kívánnak változtatni. A sportterület, mint 
funkció különösen telitalálatnak tűnik ezen a területen, mert a környező iskolák szűk udvarai jelenleg csak igen korlátozottan teszik lehetővé 
az iskolai testnevelést. A jelenleg érvényes – és a jóváhagyás előtt álló – rendezési tervek a sportolási célú területfelhasználást minden további 
nélkül lehetővé teszik. Ugyancsak nem okoz problémát a játszótér, pihenőhely kialakítása sem. Elvben KRESZ-park létesítése is elképzelhető, feltéve, 
hogy ki lehet elégíteni az előírt zöldfelület mennyiségét, és hogy az nem zavarja a közlekedési park biztonságos működését. 

A ligetben épületek elhelyezése már kínosabb kérdés. A már említett rendezési tervekben alkalmazott övezetek előírásai csak a telekterület 
2%-nak beépítését engedélyezik (az új OTÉK szerint ez 2013. január 1-jétől 3%) - ez gyakorlatilag nem teszi lehetővé jelentősebb épület 
elhelyezését. Ez csak akkor válik lehetségessé, ha a rendezési tervek (szerkezeti terv, szabályozási terv) módosításra kerülnek. Ez meglehetősen 
hosszú egyeztetési folyamatot jelent, és kimenete is bizonytalan, mert számítani lehet lakossági és civil ellenállásra is.

A beépítéssel kapcsolatban a szakmai vélemények is – minimum – megosztottak lesznek. Bár van példa a nagyvilágban ilyen jellegű beavatkozásra 
– mint az egy későbbi fejezetben példaként bemutatott Valencia esetében -, mégis arra lehet számítani, hogy a szakma nagy része a 
Bercsényi-liget szabad, beépítetlen sávját olyan városszerkezeti értéknek fogja tekinteni, melynek megbontását elutasítja. 

Amennyiben a város mégis felvállalja ezeket a kon=iktusokat, akkor a megvalósításnál az alábbiak >gyelembe vételét javasoljuk:
-    meg kell próbálni az épületeket a szomszédos tömbökbe elhelyezni, és a liget területét a szabadtéri sportpályák elhelyezésére
      felhasználni
-    alkalmazni kell a „zöldépítészet”eszköztárát
-    a színvonalas építészeti eredmény elérése érdekében megfontolandó építészeti tervpályázat kiírása
-    a „földbe süllyesztett” épület koncepciója mellett meg kell próbálni más – a zöldfelületet kevésbé megbontó – elképzelések felvázolását is       
     (Pl. lábakon álló épület) 
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3.6. A korábbi tanulmánytervek összegző értékelése

3.5. A Megbízó (Győr-Szol Zrt.) elképzeléseinek összefoglalása



4.1. A terület értékelése zöldfelületi szempontból

Győr zöldfelületi rendszerének településszerkezeti jelentőségű eleme a korábbi Rábca meder vonulata, megőrzendő adottság, szerves része a várost 
átszelő vízfolyások mentén kialakult zöldfelületi tengelyeknek. A patkó alakú Bercsényi-liget zöldterület, mérete és elhelyezkedése alapján 
lakóterületi szintű közpark. 
A belső városrészek klimatizálása szempontjából értékesek a beépítést lazító zöldsávok és a vízpartot a belső városrészekkel összekötő utcák. A 
városon belüli összefüggő zöldfelületek tágabb környezetükre akkor tudnak előnyös klimatikus hatást kifejteni, ha alaprajzuk viszonylag tömör sáv, 
és legalább 3-4 hektár kiterjedésűek. Számottevő távhatással laza, ligetes jelleggel betelepített területeknél lehet számolni. A Bercsényi liget 
alkalmas arra, hogy megfelelő és jól kifejlődő lombtömeggel, változatos, ökológiai szempontból hatékony zöldfolyosóként működjön. 

1. ÖBÖL 
A közterületek által tagolt park keleti szelete idős platánokkal, gesztenyékkel, kőrisekkel körülvett, mélyfekvésű terület, egy korábbi játszótér 
nyomait őrzi. 
A terület biológiai aktivitása magas, a TSZT módosításban szereplő 6 BAÉ mutatónak megfelelő. A zöldfelületi arány gyakorlatilag 100%.

2. ÖBÖL
Az Erkel utca és a Burcsellás köz által határolt parkrész a sporté. A megépült műfüves pálya és régi aszfaltpálya együttese körül minimális keretező 
zöldfelület maradt, mélyen az előírások alatt.  

A terület biológiai aktivitása alacsony, a TSZT módosításban szereplő 6 BAÉ mutatónak nem felel meg. A műfüves pálya vízáteresztő alépítmény 
esetén 1 BAÉ, a meglévő aszfaltpálya nem vízáteresztő burkolatú felszínként 0 BAÉ, a terület jelenleg sem felel meg az elvárt aktivitásnak. A 
tervezett beépítés extenzív zöldtetőként 2 BAÉ, egyszintű növényzettel félintenzív zöldtetőként 2,5 BAÉ, kétszintű növényzettel 3 BAÉ, háromszintű 
növényzettel 4 BAÉ mutatót jelent. Realitása az extenzív, vagy félintenzív zöldtetőnek van, 1 vagy maximum 2 szintes növényzettel, ezekkel az 
aktivitás jelentősen alatta marad a területtel szemben támasztott elvárásoknak.  A keretező zöldsávok háromszintű növényzettel kialakítva akár 7 
BAÉ mutatót jelenthetnek, azonban ez területhasználat szempontjából nem életszerű. A beépítéssel, tervezett területhasználattal az elvárt biológiai 
aktivitás nem biztosítható. A terület zöldfelületi aránya nem éri el az OTÉK-ban elvárt 70%-ot, s különösen nem a szabályozásban előírt 80%ot. 
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A korábbi rendezési tervekben szereplő – Bercsényi ligetet és Olajgyárat átszelő – 2x2 sávos útfejlesztés elmaradása lehetővé teszi, hogy a park 
ökológiai szempontból hatékony zöldfolyosóként működő területsávvá váljon. A liget jelenleg napi rekreációs igényt elégít ki, szerény szinten. A park 
berendezései elavultak, a fenntartás gyenge színvonalú. 

A Rába területe a NATURA 2000 hálózat része, élőhelyvédelmi terület, ezen belül kiemelt jelentőségű különleges természet megőrzési terület. A 
korábbi Rábca – ág és a Rába egységes ökológiai rendszert alkottak, melyben a Rábca ökológiai folyosóként működött. A meder megszűntetésével 
és részleges beépítésével a közvetlen kapcsolat megszűnt, viszont a zöldfelületek és lombtömegek kondicionáló, klimatikus hatása megmaradt. 



4.2. A Bercsényi-ligetre vonatkozó szabályozási előírások

Jelenleg a felszín roncsolt, építés alatti terület, a biológiai aktivitás nem értelmezhető. A tervezett kialakítással (sportpálya, KRESZ-park) a terület 
biológiai aktivitása csökken, azonban célirányosan tervezett növénytelepítéssel (két- és háromszintes növénytelepítéssel) a biológiai aktivitás a TSZT 
módosításban szereplő 6 BAÉ mutatónak esetleg megfelelhet. A tervezett streetball pályák útburkolat helyén épülnek, a KRESZ-park burkolatai az 
elbontott aszfaltpálya burkolatait váltják ki. Megbízható mérleg a részletes tervek ismeretében készíthető. 
A terület zöldfelületi aránya esetleg elérheti a 70%-ot, de a Bercsényi ligetre megállapított 80% reálisan nem tartható. 

A negyedik medence biológiai aktivitása magas, a TSZT módosításban szereplő 6 BAÉ mutatónak megfelelő. A zöldfelületi arány szintén magas, 
teljesíti a közparkra előírtakat.

A Bercsényi ligetben építési engedély-köteles minden beavatkozás : „a közparkok vagy közhasználatra átadott parkosított zöldfelületek, játszókertek 
létesítése, illetve meglévők olyan átalakítása, amely során a területen belül megváltozik a terepszint, az utak helye, 34 11/2011. (III.28.) GYMJVÖ R. 
rendelettel módosított 1/2006. (I.25.) Ök. rendelet értelmében.” 

A készülő településszerkezeti terv módosítása a Bercsényi liget zöldterületét növeli: a központi vegyes területeket zöldterületekbe sorolja át.
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3. ÖBÖL 
A Burcsellás köztől nyugatra fekvő parkrészben jelenleg földmunka zajlik, korábban aszfaltos kispálya működött a területen. A terület értéke a déli 
oldalon lévő szakaszos fasor (lepényfa, kőris, bálványfa). A belső területek eredetileg is lombhiányosak voltak, de a zöldfelületi arány még megfelelt 
a közparkoknak az eredeti állapotban.
 

4. ÖBÖL
A Jakobinus köztől keletre lévő zárt fasor (lepényfa) értékes; idős, nagy lombkoronával rendelkező egyedekből áll. 
 

Az OTÉK szerint közparkban a megengedett legnagyobb beépítettség: 3%, a legkisebb zöldfelület: 70%. A zöldtetők 
beszámíthatósága az épített szerkezet feletti termőföld rétegvastagságának függvénye: 8-20 cm termőréteg, vagy könnyített 
szerkezetű talaj (szubsztrát), egyszintes növényállományú extenzív zöldtető 15%; 21-40 cm termőréteg, egyszintes 
növényállományú félintenzív zöldtető 25%; 41-80 cm termőréteg, kétszintes növényállományú intenzív zöldtető 40%; 81 cm 
termőréteg felett, háromszintes növényállományú intenzív zöldtető 75%. 

A Bercsényi ligetre vonatkozó szabályozási terv értelmében a zöldfelületi minimum tömbönként 80%.
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4.3. A tervezett beépítés zöldfelületi vonzatai

A liget más célú felhasználása, beépítése, - akár kisebb területek lehatárolása más célra - átalakítja a liget zöldfelületi jellegét. Javasolt a 
tervezett létesítmény helyének felülvizsgálata, alternatív helyek feltérképezése, különös tekintettel a szomszédos volt Növényolajgyár 
szabad területének igénybevételére. 
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Kondicionálás tekintetében ligetes növénytelepítés az elvárás, a biológiai aktivitás értékének megőrzése, javítása, a zöldfelületi arányok 
legalább 70%-on tartása a liget teljes területén.

Vizuális szempontból azok a jó megoldások, ahol a park átláthatósága, a hosszanti oldalak vizuális kapcsolata megmarad, ezzel is 
megőrizve a park jelleget. A liget szabad-térként történő megtartása a terület karakterének megőrzését szolgálná. 

Beépítés esetén a zöldtetők, zöldhomlokzatok segíthetik a parkba illesztést, amennyiben ráláthatók a térszintről és szervesen 
kapcsolódnak az aktív zöldfelületekhez. 

Biológiai aktivitás szempontjából beépítés esetén a TSZT módosításban elvárt BA érték nem biztosítható, nem felel meg a zöldterületekre 
vonatkozó elvárásoknak. A területet övezetileg, és TSZT szinten is módosítani kellene.  

Az elképzelések szerinti beépítéssel és pályaelrendezéssel a közterületi átkötés a Burcsellás-köznél megszűnne. A közterületek jelenleg 
arányos részekre tagolják a hosszanti parkterületet. A Rába-part és belső városrészek kapcsolata a kis utcákon át biztosítható. A Simor 
János püspök tere – Rába part közti gyalogos kapcsolat megőrzése érdekében a Burcsellás-köznél a gyalogos átközlekedés lehetőségét a 
parkban célszerű lenne megtartani, ezt a kispályák elrendezésénél =gyelembe venni. Hasonlóan célszerű lenne a Jakobinus köz vonalában 
is parkon keresztüli gyalogos kapcsolatot biztosítani a Rába felé.

A környezet rendezése során gondot kell fordítani a terület revitalizációjára - a térburkolatok, vízfelületek, sétányok kiépítésére, 
utcabútorok elhelyezésére, a fasorok felújítására, kiegészítésére, általános növénytelepítésre - a Bercsényi–liget életre keltése érdekében.   
 

A park szempontjából azok a jó megoldások, melyek lehetővé teszik a zöldfelületek folyamatosságának megőrzését, rehabilitálva, 
megerősítve a folyómeder korábbi zöld folyosó szerepét. 



5.1. Turia Gardens - Valencia, Spanyolország

Valencia Spanyolország harmadik legnagyobb városa, amelyet a Turia folyó határolt év-századokon át. Ezt a természetes határt a város csak a 20. 
században lépte át. A folyó vízállása igen változó volt, vagy alig volt víz a mederben, vagy éppenséggel kiáradt. Az időszakos áradások miatt a 16. 
században kezdték el kiépíteni a folyó kőpartfalait, kőhidait. Az 1957-es áradás fordulópont volt a város életében, mert ezután határozták el a folyó 
várost átszelő szakaszának elterelését. Először autópályát akartak a helyére építeni, de a lakók kiharcolták, hogy park, zöld zóna létesüljön. A folyó 
elterelése egy 230 ha-os földsávot hagyott maga után. Alapos urbanisztikai analízist kívánt a meder városi szövetbe illesztése. A 80-as években 
kezdődött meg a folyó parkosítása Ricardo Bo=ll fejlesztési terve alapján.  A terv egy keretszabályozást határozott meg a mederre, amely 18 zónára 
osztotta fel az immáron Turia Gardens-nek nevezett zöldsávot. Az egyes zónák funkcióit eltérően határozták meg: monumentális zöldterület, 
botanikus kert, sportzóna, stb. Mára egy zóna kivételével mindegyik kialakításra került. A parkba extravagáns épületek is kerültek, Santiago 
Calatrava és Félix Candela tervei alapján. Az együttes - melynek egyes elemeit az egykori folyóra utaló vízfelületek veszik körül - a Művészetek és 
Tudományok Városa (Ciudad de las Artes y las Ciencias) nevet viseli. 
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5.2. Hotchkiss Iskola Biomassza Erőmű -  Lakeville, USA

A Hotchkiss Iskola egy független bentlakásos iskola. A 2012-ben átadott zöldtetős Biomassza Erőmű izgalmas kiegészítője az amúgy is szép 
kampusznak.  A LEED tanúsítvánnyal rendelkező épület biztosítja az iskola fűtűsét. Az épület azonnali ikonná vált a fenntartható fejlődés 
témakörében. Az épület alig emelkedik ki a környezetéből és szinte összeolvad a természettel, elsősorban a hullámzó zöldtetőnek köszönhetően. 
  

5.3. Maori óvoda - Kawakawa, Northland, Új-Zéland

Az épület koncepciója a maori törzs hagyományait követi. Az épület szó szerint a földből nő ki, északi, kert felőli oldala – mint egy bemetszés a 
mesterséges dombba - végig üvegezett, déli oldalán a főbejáratot leszámítva nincsenek nyílások. A barlangszerű zöldtetős kialakítás messzemenően 
=gyelembe veszi a környezetvédelmi, energetikai  szempontokat.  

5.4. Lakóházak - Rybnik, Lengyelország

A környezettudatos építészet egy szép példája, amely a természetbe való illeszkedést tekinti alapelvének. Az épületek tetejére felfutó 
zöldfelületeknek köszönhetően az együttes szinte a környező táj részévé válik.
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6 ÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK A HATÁLYOS RENDEZÉSI TERVEK ALAPJÁN

01344
Vk12/KE/60/20-/090/02-//012

Megengedett legnagyobb telekkihasználtság:1,2
Beépítési mód: keretes
Megengedett legnagyobb beépítettség: 60%
Zöldfelület megengedett legkisebb mértéke: 20%
Megengedett legnagyobb építménymagasság: 9 m
Megengedett legnagyobb szintszám: 2
Telek megengedett legkisebb területe: 1200 m2

Az övezetre vonatkozó részletes szabályozási előírás:
Az övezetben nem lehet alkalmazni a saroktelkeken lehetséges, a használati intenzitás növelésére vonatkozó előírásokat; telekalakítások esetén sem lehet eltérni a telkenkénti 
legfeljebb 60 %-os beépíthetőségtől. Az övezeten keresztül Ény-DK-i irányban az átjárást 8-18-óráig biztosítani kell legalább 3 méter széles passzázzsal. A tömbbelsőben 
kialakuló udvar, kert nyilvános használatát nappal biztosítani kell.

Övezet területe: 7 464,36 m2

Beépíthetőség (60%): 4 478,61 m2
Min. zöldfelület (20%): 1 492,87 m2

01342
Vk12/S/60/20-/090/01-//005

Megengedett legnagyobb telekkihasználtság:1,2
Beépítési mód: szabadon álló
Megengedett legnagyobb beépítettség: 60%
Zöldfelület megengedett legkisebb mértéke: 20%
Megengedett legnagyobb építménymagasság: 9 m
Megengedett legnagyobb szintszám: 1
Telek megengedett legkisebb területe: 500 m2

Az övezetre vonatkozó részletes szabályozási előírás:
Az övezet közepén, a Bercsényi liget hossztengelyében az átjárást biztosítani kell.

Övezet területe: 1 266,47 m2

Beépíthetőség (60%): 759,88 m2
Min. zöldfelület (20%): 253,29 m2
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Övezetek összterülete: 20 749,20 m2

Beépíthetőség (2%): 414,98 m2
Min. zöldfelület (80%): 16 599,36 m2

01036
Vk12/S/60/0-/090/02-//004

Megengedett legnagyobb telekkihasználtság:1,2
Beépítési mód: szabadon álló
Megengedett legnagyobb beépítettség: 60%
Zöldfelület megengedett legkisebb mértéke: 0%
Megengedett legnagyobb építménymagasság: 9 m
Megengedett legnagyobb szintszám: 2
Telek megengedett legkisebb területe: 400 m2

Az övezetre vonatkozó részletes szabályozási előírás:
A telken keresztül a liget hossztengelyében az átjárást biztosítani kell.

Övezet területe: 422,17 m2

Beépíthetőség (60%): 253,30 m2
Min. zöldfelület (0%): 0 m2

01039
Vk12/KE/60/20-/090/02-//005

Megengedett legnagyobb telekkihasználtság:1,2
Beépítési mód: keretes
Megengedett legnagyobb beépítettség: 60%
Zöldfelület megengedett legkisebb mértéke: 20%
Megengedett legnagyobb építménymagasság: 9 m
Megengedett legnagyobb szintszám: 2
Telek megengedett legkisebb területe: 500 m2

Az övezetre vonatkozó részletes szabályozási előírás:
A telken keresztül a Bercsényi liget hossztengelye irányában az átjárást biztosítani kell. A bercsényi liget felöli, DNY-i oldalon a terepviszonyokat kihasználva az épület 
háromszintes is lehet.

Övezet területe: 953,4289 m2

Beépíthetőség (60%): 572,05 m2
Min. zöldfelület (20%): 190,68 m2

ZÖLDTERÜLETEK
Z/S/20/80-036-

Beépítési mód: szabadon álló
Megengedett legnagyobb beépítettség: 2%
Zöldfelület megengedett legkisebb mértéke: 80%
Megengedett legnagyobb építménymagasság: 3,6 m

4336     3 616,42 m2 / 72,33 m2 
4335     4 166,63 m2 / 83,88 m2 
4334   3 662,59 m2 / 73,25 m2 
4333    2 091,88 m2 / 41,84 m2 
4332    1 497,26 m2 / 29,95 m2 
4331    1 347,97 m2 / 26,96 m2 

4330    4 366,45 m2 / 87,33 m2 

 ÖVEZET SORSZÁMA          TERÜLET/MAX. BEÉPÍTHETŐSÉG

ÖSSZES ÉPÍTÉSI LEHETŐSÉG A LIGET TELJES TERÜLETÉN

Építési övezetben: 6 063,84 m2
Zöldövezetben: 414,98 m2



A Megbízó által vázolt elképzelések megvalósítását a jelenleg érvényben lévő és a készülő rendezési tervek csak részben teszik 
lehetővé. A Bercsényi liget sportolási célú hasznosítása – különös tekintettel a környezetében elhelyezkedő iskolákra – kétségtelenül helyeselhető 
és támogatható célkitűzés. Valamennyi eddig készült rendezési terv – szerkezeti terv és szabályozási terv is - a Bercsényi liget területének nagy részét 
„Z” jelű övezetbe (zöldterületbe) sorolta. Az OTÉK (Országos Településrendezési és Építési Követelmények) 2013. január 1-jétől hatályos szövege 
szerint „a zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület”, amely – többek között – a testedzést is szolgálhatja, vagyis ott sportpálya is 
elhelyezhető. Viszont biztosítani kell a „közterület jelleget”, vagyis a korlátlan megközelítést és használatot, és a legkisebb zöldfelület előírt, 70%-os 
mértékét. (Ezeknek a kritériumoknak a korábban vizsgált tanulmánytervek nem mindenben felelnek meg!)

Zöldterületben épület max. 7,5 m beépítési magassággal ugyan elhelyezhető, de a legnagyobb beépítettség nem haladhatja meg a 3%-ot. Ez 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy jelenleg a Bercsényi ligetben a tervezett tekepálya épülete nem helyezhető el, sem az érvényes 
rendezési tervek, sem azok jelenleg folyó módosítása szerint. Ha és amennyiben a Megbízó és az Önkormányzat mégis eltökélt egy ilyen 
projekt megvalósításában, úgy a következő megoldások jöhetnek szóba:

7 SZABÁLYOZÁSI JAVASLATOK

Az épület elhelyezésére szánt „öböl” területét „Z” övezetből át kell sorolni 
valamilyen építési övezetbe, például Intézményterületbe, ahol az új OTÉK 17. § (2) e) 
pontja szerint sportrendeltetésű épület is elhelyezhető. Ez természetesen a szerkezeti és 
szabályozási tervek módosítását igényli. Ez a legkézenfekvőbb és legőszintébb megoldás, 
bár nem hallgatható el az sem, hogy az elképzelés napvilágra kerülését követően, ellene 
éles civil ellenállás várható. („Már megint zöldfelületet akarnak beépíteni.” Ezt a kritikát 
– a tapasztalatok szerint - nem tudja elhallgattatni sem a liget jelenlegi elhanyagolt 
állapota, sem az újonnan megteremthető építészeti minőség vonzereje.)

A kritikával szemben azzal lehet érvelni, hogy a szerkezeti és szabályozási tervek olyan módosítását készíti elő az önkormányzat, melynek eredményeként a liget 
zöldterülete összességében csak csekély mértékben csökkenne, az alábbiak szerint:

01342 jelű terület átsorolása (Városház köztől keletre) Vk jelű építési övezetből zöldterületbe: 1266 m2
01036 jelű terület átsorolása (Erkel utcától nyugatra) Vk jelű építési övezetből zöldterületbe: 422 m2
01039 jelű terület átsorolása (Híd utcától nyugatra) Vk jelű építési övezetből zöldterületbe: 953 m2

Övezet területe: 4 712 m2
Beépíthetőség: 20%
Beépíthető bruttó terület: ~1 005 m2

Építési övezetek átsorolása zöldövezetbe: 2 641 m2
Új építési övezet kijelölése: 4 712 m2
Zöldövezet változás: -2 071 m2

Ebben az esetben viszont a liget zöldterülete összességében jelentősen növekedne, az alábbiak szerint:

01344 jelű övezet átsorolása (Cinka Panna utcától délre) Vk jelű építési övezetből zöldterületbe: 7 646 m2
01342, 01036, 01039 jelű övezetek átsorolása  Vk jelű építési övezetből zöldterületbe: 2 641 m2

Övezet területe: 4 712 m2
Beépíthetőség: 20%
Beépíthető bruttó terület: ~1 005 m2

Építési övezetek átsorolása zöldövezetbe: 10 105 m2
Új építési övezet kijelölése: 4 712 m2
Zöldövezet változás: +5 393 m2

A szerkezeti terv jelenleg folyó módosítása a Cinka Panna utcától délre továbbra is Vk 
jelű építési övezetet jelöl. Ennek a területnek a „beáldozásával” – vagyis e helyen az 
építési lehetőségről való lemondással, helyette közpark létesítésével – már el 
lehetne érni a liget zöldterületének növelését. (Ez természetesen a szerkezeti terv 
folyamatban lévő felülvizsgálatának „pályamódosítását” jelenti.)
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Ezzel a megoldással összességében csökkenne a liget beépíthető területe, az alábbiak szerint:

01342, 01036, 01039 jelű építési övezetek átsorolása zöldövezetbe: 2 641 m2

Az OTÉK a 3%-os beépítési lehetőséget minden egyes zöldterületi övezetre külön-külön 
állapítja meg. Amennyiben a 2., 3. és 4. számú öblök területe – az Erkel utcától a Városház 
közig terjedő terület - egyetlen zöldterületi övezetté (telekalakítással egy telekké) alakulna, 
úgy ott a 3%-os beépíthetőséget a teljes területre lehetne értelmezni. Ez a jelenlegi 
elképzelés szerinti épületet ugyan nem tudná befogadni, de a program csökkentésével 
már esetleg egy elfogadható kompromisszumot jelentene. (Ennek a megoldásnak 
az előnye, hogy nem jár a jelenleg felülvizsgálat alatt álló szerkezeti terv 
„pályamódosításával”, összhangban van az OTÉK-kal is, így minden további nélkül 
beilleszthető a készülő szabályozási tervbe.) 

Meg kell jegyezni, hogy amennyiben a 2., 3. és 4. öblök területét –  a tényleges és a tervezett területhasználattal szinkronban – a szabályozási terv készítése során beépítésre nem 
szánt különleges övezetbe (sportolási célú vagy akár újonnan létrehozott különleges területbe) sorolnánk, úgy a beépítettség megengedett mértéke az új OTÉK szerint 5%, azaz 
694 m2, ami már lehet, hogy tényleg elfogadható kompromisszumot jelentene. 

Övezet területe: 13 888 m2
Beépíthetőség: 3%
Beépíthető bruttó terület: ~417 m2

Indoklásul az hozható fel, hogy összességében a Bercsényi ligetben a beépítések volumene – a folyamatban lévő szerkezeti terv módosításához képest – 
jelentősen csökken:

01342, 01036, 01039 jelű építési övezetek átsorolása zöldövezetbe: 2 641 m2 -  megszűnő építési lehetőség: 1 585 m2
01344 jelű övezet átsorolása zöldövezetbe: 7464,37 m2  - megszűnő építési lehetőség: 4 479 m2

Építési övezetek átsorolása zöldövezetbe: 10 105 m2
Megszűnő beépítési lehetőség: 6 064 m2
Új építési lehetőség zöldövezetben:  ~950 m2
Beépíthetőség változás: - 5 114 m2

Építési övezetek átsorolása zöldövezetbe: 2 641 m2
Megszűnő beépítési lehetőség: 1 585 m2
Új építési lehetőség zöldövezetben:  417 m2
Beépíthetőség változás: - 1168  m2

Ha a Bercsényi-liget Erkel utcától nyugatra fekvő teljes területére értelmeznénk a 
3%-os beépítési lehetőséget, az már lehetővé tenné a tervezett tekepálya 
megépítését. Ez azt jelentené, hogy a Városház köztől nyugatra fekvő terület 0% beépítési 
lehetőséget kapna, viszont a Városház köztől keletre épülhetne meg a teljes területre 
vetített 3%. Az elképzelést az állami főépítészhez benyújtott felmentési kérelem keretében 
lehet legalizálni.

Övezet területe:  31 625 m2
Beépíthetőség: 3%
Beépíthető bruttó terület: ~950 m2
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FÜGGESZTETT ÉPÜLETEK 

ZÖLD DOMBBA REJTETT ÉPÜLET

B

A


