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FÜSTBE MENŐ 
FEJLESZTÉSI TERVEK?
írta: Kelemen Árpád

fotó: Koltai György A képen az 1987-ben készült Újpalota-Kiserdő részletes  
rendezési tervének fa makettje látható. 
A 2995 lakást magába foglaló fejlesztési terület jobb oldalán 
fut a Szentmihályi út (korabeli nevén Felszabadulás útja),  
a bal oldalon a Szilas patakig húzódik, alulról pedig a Nyírpalota 
utca (korabeli nevén Hevesi Gyula út) folytatása határolja.  
A fölső részen a Kiserdőig terjed a terület, melyre nyit a 
középső rész, ahol a lakóépületeket kiszolgáló egységeket 
telepítették. 
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A több mint 14 ezer lakást magába foglaló újpalo-
tai beruházás a 70-es évek közepén befejeződött, 
ám alig több mint egy évtized elteltével már  ter-
vek születtek a városrész bővítésére. A Budapesti 
Városépítési Tervező Vállalat (BVTV) 1987-ben 
adta ki Újpalota-Kiserdő részletes rendezési ter-
vének dokumentumát. Mester Árpád irodavezető 
irányításával a tervezők között Szerényi Győző és 
Pintér Ferenc jegyzik városrendező-építészként a 
dolgozatot. A korabeli szovjet laktanya és a kiserdő 
közötti részen zártsorú, földszintes magastetős 
lakótömbökben elhelyezkedő 2995 lakásból álló 
lakóegységet terveztek. A dokumentum szerint 
a tervezett F+ 2, 3 szintes épületegyüttesek ked-
vező képi átmenetet teremtenek majd az újpalotai 
lakótelep F+ 10 szintes épületei és a Szilas pata-
kon túli mezőgazdasági területek között. Délről 
a Szentmihályi út (korabeli nevén Felszabadulás 
útja) határolja, északon pedig a Szilas patakig 
húzódik a fejlesztési terület. Az új  lakóterület 
bejárata a Nyírpalota utca (korabeli nevén Hevesi 
Gyula utca) és a Szentmihályi út találkozásánál 
nyílik. A lakókat kiszolgáló intézmények között 
körzeti és szakorvosi rendelők, óvoda, bölcsőde 

és egy 24 + 6 tantermes általános iskola is sze-
repelnek. 350 négyzetméteren, 17 ezer kötettel 
rendelkező könyvtárat és művelődési házat is 
terveztek.  Összehasonlításként érdemes meg-
jegyezni, hogy 1982-ben 180 négyzetméteres 
alapterületen nyílt meg a 14 ezer lakást magába 
foglaló Újpalota közkönyvtára. Az Újpalota II. 
néven is ismert tervből nem valósult meg semmi, 
mondhatjuk úgy is, hogy meghiúsította a rend-
szerváltozás. A 90-es évek első felében – miután 
a szovjet csapatok elhagyták Magyarországot – a 
fejlesztési terület szomszédságában megüresedett 
szovjet laktanya lakóépületeit hasznosították. Egy 
panelházas és egy téglaépítésű sorház felújításával 
160 lakást pályázat útján értékesítettek. Ezzel lét-
rejött a Szilas park, melynek hátsó traktusában a 
REAX Kft. épített 196 lakásból álló egységet. A 
Szentmihályi úthoz közelebb eső, hajdani kato-
nai kultúrház helyén 100 lakásból álló épületet 
is emeltek. Egy évtized alatt a laktanya helyén 
mintegy 500 lakásból álló egységgé fejlődött a 
Szilas park. Ám ezt tovább nem taglaljuk, mert 
nem tartozik szorosan dolgozatunk témájához. 

Újpalota-Kertváros: 
Az anyagilag erős középrétegre számítanak a befektetők

1997. november 24-én mintegy kétszáz érdek-
lődő jelenlétében rendeztek lakossági fórumot 
Újpalota-Kertváros Részletes Rendezési Tervéről 
a Hartyán közi Iskola aulájában. A rendezvény 
házigazdája a körzet önkormányzati képviselője, 
Halászné Fehér Gabriella volt, de megjelent 
Hajdu László polgármester, néhány képviselő és 
a Polgármesteri Hivatal szakemberei. A fórumon 
az Amerikai Ház Ingatlanforgalmazó és Befek-
tető Kft. részéről Richard Field úr vitte a szót, 
a tervező iroda nevében pedig Schőmer András 
ismertette az Újpalota-Kertváros néven futó pro-
jektet, mely az Erdőkerülő utca és a Szentmihályi 

út, valamint a Rákospalotai határút által közrefo-
gott 50 hektárnyi terület jövőbeni hasznosítását 
tervezi. A beépítésre szánt területből a Connect 
Kft. nevű informatikai cég 12 hektárnyi terüle-
tet megvásárolt informatikai park létesítésére. Az 
Amerikai Ház Kft., mint ingatlan befektető már 
épített korszerű kivitelezésű lakóházakat Ferenc-
városban. Richard Field szerint a ferencvárosi 
adatokat figyelembe véve az újpalotai kertváros-
ban 110 és 150 ezer forintos négyzetméterárral 
lehet kalkulálni. 260 telken elhelyezkedő 400-600 
lakásban gondolkodnak, melyek között lesznek 
majd szerkezetkészre, ill. teljesen készre kivitelezett  
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épületek is. Az Amerikai Ház Kft. célja nem 
luxus, ezért az anyagilag erős középrétegre szá-
mítanak. Arra a kérdésre, hogy hogyan lehet a 
lakásokat, ingatlanokat megvásárolni, a befektető 
azt válaszolta, hogy a projekt későbbi fázisában 
foglalkoznak majd vele. Különféle típusú lakóhá-
zak: 100-150 négyzetméter nagyságú sorházak, 
előkerttel rendelkező, kisvárosias stílusú lánchá-
zak, valamint hagyományos családi házak alkotják 
majd a kertvárost. A lakóházakat tágas zöld terü-
letek, játszóterek, bicikliutak övezik és ipari terület 
(informatikai park) szabadidő és konferencia köz-
pont egészíti ki. Schőmer András előadásában 
hangsúlyozta, hogy a minden részletre kiterjedő 
tervezés során nem csak a zöld területekre fektet-
tek hangsúlyt, hanem a közlekedési viszonyokat 
is igyekeztek humanizálni. Például zsákos utak 
helyett gyűrűs úthálózatot alkalmaznak, és a 
keresztirányú útkapcsolódások helyett a kevésbé 
balesetveszélyes, T alakú útkapcsolódásokkal 
dolgoznak. A tervezők és beruházók az eddigi 
gyakorlattól eltérően nagy gondossággal készí-
tették elő a fórumot, az iskola aulájában sok-sok 
rajzot és illusztrációt állítottak ki, az előadásokat 
pedig diavetítéses prezentációval egészítették 

ki. Hangsúlyozták, hogy a fórumon elhangzó 
javaslatokat, kritikai észrevételeket beépítik majd 
a végleges tervbe. Az érdeklődők főként köz-
lekedésbiztonsággal kapcsolatos problémákat 
vetettek fel. Millián György, a Városgazdálkodási 
és Műszaki Iroda vezetője, kerületi főépítész azt 
javasolta, hogy a Szentmihályi út – Rákospalotai 
határ út sarkán célszerű lenne körforgalmi cso-
mópontot létrehozni, egyúttal rámutatott, hogy 
az újpalotai kertváros esetében zöldmezős beru-
házásról van szó, tehát az előközművesítést, majd 
a teljes közművesítést meg kell csinálni – ezek 
benne lesznek a telek-, illetve a lakásárakban. 
A főépítész szerint célszerű lenne, ha 1998 első 
negyedévében a képviselőtestület elfogadná az 
Újpalota-Kertvárosra vonatkozó RRT-t. 

Ebben az időszakban úgy tűnt, hogy komoly 
esély van a projekt megvalósítására. A Polgár-
mesteri Hivatal Műszaki és Városüzemeltetési 
Osztálya 2000 decemberében előterjesztést készí-
tett a Művelődési és Oktatási Bizottság részére, 
melyben  Újpalota-Kertváros területén kialakított 
közterületek elnevezésére tesznek javaslatot. Az 
előterjesztésben a javasolt neveknél a történelmi 
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hagyományokra és a földrajzi környezetre voltak 
tekintettel. Érdekes tallóznunk a javasolt nevek 
sorában: Csörög utca, Csörög köz, Guta utca, 
Guta köz, Gyertyános utca, Szilasliget utca, Szi-
lasliget köz, Őrszentmiklós utca, Galgagyörk utca, 
Nézsa utca, Nézsa köz, Szendehely utca, Naszály 
utca, Magyarkút utca és Erdőkertes utca. Az 
előterjesztő Millián György jelezte, hogy a régi 

kertváros területén több utca viseli az északi régió 
település-neveit, ezúttal olyan településneveket 
ajánlanak, melyek ugyanezen térségben találha-
tók, de eddig utcanév elnevezésre nem használták 
őket.  A bíztató kezdet után megtorpant a projekt. 
A fejlesztési területre elfogadott szabályozási terv 
2003-ban érvényét veszítette és lényegében füstbe 
ment a kertvárosi elképzelés.

Újpalota-Parkváros: 
Nagyobb fejlesztési terület, növekvő lakásszámmal

Tíz év elteltével ismét nekifutottak a terü-
letfejlesztésnek. 2008. március 19-én megint a 
Hartyán Nevelési és Oktatási Központ aulájá-
ban ismertették Újpalota - Parkváros tervét, mely 
ugyancsak a fent említett terület hasznosítását 
célozta meg. Ám a tíz évvel ezelőtti projekt azért 
némileg változott. Nemcsak a kertváros kifeje-
zést váltották parkvárosra, hanem az 50 hektárnyi 
fejlesztési terület immár 80 hektárra bővült. A 
hajdani tágas, kertkapcsolatos 460 lakás helyett az 
új projektben már 3000 lakással számolnak, 60-80 

négyzetméteres alapterülettel (300.000 Ft/m2 

áron). A befektetők vetített képekkel illusztrált 
prezentációval ismertették a területre vonatkozó 
Szabályozási Tervet, hangsúlyozva, hogy jelenleg 
egyeztetési szakaszban van a projekt. Az előké-
szítési szakaszban megegyeztek az erdészeti 
hatósággal, ami annyit jelent, hogy „csere-erdő-
sítéssel” pótolják a fejlesztési területen kivágott 
erdőrészt. A 60 hektárból 38 hektárt beépítenek, 
20 hektárnyi a lakóterület, 4 hektár intézmé-
nyi terület és 3,2 hektár a közcélú zöldterület.  

Az Újpalota-Parkváros néven futó 80 hektárnyi fejlesztési terüle-
tet a Szentmihályi út, a Rákospalotai határút, a Hűtő utca és az 
Erdőkerülő utca mögötti erdősáv határolja. A meghosszabbított 
Zsókavár utca fordított Z alakban húzódik át a Parkvároson. 
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Minimum 55 % lesz a zöldterület aránya. A 
lakókat óvoda, bölcsőde, tanuszoda, szakorvosi 
rendelő, idősek otthona és önkormányzati intéz-
ményegység szolgálja majd. Az informatikai 
parkot létesítő Conet Kft a konferencia központ 
mellett sport-és szabadidő központot is épít, 
mely az info-parkban dolgozókat, a helyi lakó-
kat és a jelenlegi lakótelepen élőket is kiszolgálja. 
A projekt megállíthatja  az újpalotai városrészre 
jellemző negatív tendenciákat (elöregedés, lakos-
ságszám csökkenése) és szervesebben kapcsolódik 
Újpalotához, mint a Szilas parki lakótelep. A 
fejlesztési területet erdősáv védi a Szentmihályi 
úttól, melyet 2x2 sávosra bővítenek. A Zsókavár 
utcát 2x1 sávval vezetnék tovább, mely fordí-
tott Z alakban húzódik tovább a parkvároson és 
kivezet a Rákospalotai határútra. Az érdeklődők 
elsősorban a közlekedési problémák megoldásá-
ról kérdeztek. Balázs Zoltán kerületi főépítész 
jelezte, hogy a Drégelyvár utcai felüljárónál elő-
városi vasútállomást létesíthetnek az új fővárosi 
koncepció alapján, Egyúttal hangsúlyozta, hogy 
fel kell erősíteni az újpalotai városrehabilitációt, 
hogy a jelenlegi városrész vetélytársa lehessen a 
parkvárosnak. Ehhez kapcsolódva kérték, hogy a 

településrendezési szerződésben egyértelműen 
rögzítsék a jelenlegi lakótelep érdekeit, a két terü-
let közötti kölcsönös átjárhatóságot. 

A bíztató újrakezdés óta hét és félév telt el, 
de csak nem akar előrehaladni a Parkváros ügye. 
Ebben szerepe van annak is, hogy a XV. kerületi 
Önkormányzat és a befektetők között megme-
revedtek az álláspontok, jogi útra terelődtek a 
viták.  Információink szerint azonban hama-
rosan ismét tárgyalóasztalhoz ülnek a felek. 
Bíztató momentum, hogy az önkormányzat tíz 
éves, 2015-2025 közötti időszakra vonatkozó 
fejlesztési programjában a Gazdaságélénkí-
tés-vállalkozásfejlesztés és munkahelyteremtés a 
település rendezés, intézményfejlesztés eszközeivel 
című fejezet ötödik pontjában a célok között 
Újpalota-Parkváros építése (lakó-és munka-
helyi területfejlesztés) szerepel! Tehát még 
mindig van remény az idestova harminc éve 
húzódó fejlesztési elképzelés megvalósítására, 
mely a jelenleg 14,5 ezer lakásból álló Újpa-
lotát 20 százaléknyi lakásállománnyal, egy új 
városrésszel gazdagítaná. 

A Parkváros fejlesztési 
területe 


