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A gazdasági válság után új alapokra kellett helyezni a város fejlesztését. 2013‐ban a Fővárosi Közgyűlés elfogadta a BFVT Kft.
által készített Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepciót, amely azóta is fontos hivatkozási alap. A koncepcióban
sikerült minden olyan zöldfelület‐fejlesztési gondolatatot elültetni, amelyet a szakma már régóta kívánatosnak tart. Így például
a Dunával együtt élő város megteremtése érdekében már megtörténtek az első lépések is, hiszen a tervpályázat keretében
kiválasztott tervezővel előkészítés alatt áll a rakpartok megújítása, a kisvízfolyások revitalzációjára is készülnek
tanulmánytervek. Ezenkívül hivatkozva a koncepció célkitűzéseire, a megváltozott jogszabályi környezet ellenére, Budapest új
településszerkezeti tervében is hatékonyabb lehetett érvényesíteni ezeket a szakmai szempontokat. A koncepció nyomdokain
sikerült olyan szabályozási eszközöket bevezetni, ami nélkülözhetetlen a zöldfelületek védelme és fejlesztése érdekében.

After the economic crisis urban development had to be based on a new approach. In 2013 the General Assembly of the
Municipality of Budapest approved the ‘Budapest 2030’ long term urban development concept produced by BFVT Kft.
‘Budapest 2030’ is still an important reference point to the present day. Through this concept we have managed to proceed
with all the main tasks related to the green infrastructure required by this profession for a long time. For example, Budapest
has taken the first steps in order to the live harmoniously with the Danube as renewal of the waterfront is under preparation
by the winner of a design contest. There are also plans for the revitalisation of small water courses. Referring to the goals of
‘Budapest 2030’, these environmental aspects could be approved also in Budapest’s new structural plan despite the new legal
environment. Based on the above concept we managed to establish such regulation tools, which both protect and develop
green areas.
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5.CÉL: EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETI FELTÉTELEK MEGTEREMTÉSE
5.1 A biológiailag aktív felületek megőrzése és újak létesítése, a zöldfelületi intenzitás növelése

Zöldfelületek védelmének megerősítése Budapest településszerkezeti tervében
Strengthening protection of green area in Structural plan of Budapest
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5.OBJECTIVE: ESTABLISHMENT OF HEALTHY ENVIRONMENTAL CONDITIONS 
5.1. Increasing biologically active surfaces and green surface intensity



8.CÉL: A DUNÁVAL EGYÜTT ÉLŐ VÁROS
8.3. A Duna‐partok elérhetőségének, közcélú hasznosításának megteremtéseBUDAPEST 2030

Rakpartok megújítása folyamatban
Renewal of Danube banks is in progress

8.OBJECTIVE: THE CITY COEXISTING WITH THE DANUBE
8.3 Access to and public‐purpose utilisation of the Danube banks

Forrás: Duna Design Metodika (BFVT Kft.)



10.CÉL: A BARNAMEZŐS TERÜLETEK A VÁROSFEJLESZTÉS CÉLTERÜLETEI 
10.2. Barnamezős területek funkcióváltásaBUDAPEST 2030

Barnamezős kataszter készült – ingatlanfejlesztési lehetőségek adatbázisa
Brownfield register – Real estatement database of Budapest

10.OBJECTIVE: BROWNFIELD AREAS ARE TARGET AREAS FOR URBAN DEVELOPMENT
10.2.    Change in the function of brownfield areas


