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2. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

2.1. A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS 

A folyamatok értékelése 

Fejlesztési és rendezési környezet, illeszkedés 

Az országos és a fővárosi fejlesztési dokumentumok a közelmúltban készültek, megfelelő keretet adva az új 

kerületi fejlesztési dokumentumok készítéséhez. Tág, a mai kor szellemét hordozó palettát biztosítanak a 

kerület által megfogalmazandó, elérendő céloknak, azaz Pesterzsébet fejlesztési elképzeléseinek.  

Pesterzsébet IVS 6 éve készült, és 2012-ben fogadta el az önkormányzat Pesterzsébet értékalapú 

koncepcióját. Mind a fenti két dokumentum, mind a kerület – időközben tervezési időtartamát meghaladó 

– vagyongazdálkodási terve és gazdasági programja előrevetíti azokat a fejlesztési elképzeléseket és 

irányelveket melyek a hosszú távú koncepció és a középtávú stratégia kiindulópontját jelentik. A kerület a 

314/2012. (XI.12.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal készített városfejlesztési koncepcióval és 

településfejlesztési stratégiával nem rendelkezik.  

A főváros településrendezési eszközei, a TSZT 2015 és az FRSZ, 2015 március 17.-én léptek hatályba, és 

megfelelő területi tartalékot, fejlesztési potenciált biztosítanak a kerület (kerületi terveszköz) számára. Az új 

kerületi építési szabályzat készítése folyamatban van.  

Társadalom, humán infrastruktúra 

A kerület lakosságszáma 2007 óta növekszik. A Mediterrán lakóparkba beköltözők jelentősen javították a 

kerület korszerkezeti, képzettségi és foglalkoztatottsági mutatóit, ugyanakkor az utóbbi években a 

budapesti lakáspiacon viszonylag alacsony ingatlanárak miatt elsősorban a vidékről beköltöző lakosság és a 

Fővároson belüli szegénységi migráció célterületévé vált a kerület. Összességében a fővárosi átlagtól 

kedvezőtlenebb korszerkezeti, képzettségi és munkaerő-piaci jellemzőkkel bír a helyi társadalom. Ez kihat a 

lakosság mindennapi életvitelére, igényeire, viselkedés formáira, lakókörnyezetére, így alapjaiban határozza 

meg a kerület milyenségét, köztudatbeli megítélését. 

A 2009. évi IVS-hez képest lényegesen megnőtt a szegregátumok és szegregációval veszélyeztetett 

területek száma, Gubacsot kivéve minden kerületrész érintetté vált, a legkedvezőtlenebb helyzet 

Pacsirtamezőt és Erzsébetfalva Határ úthoz közel fekvői területeit érinti.  

A kedvezőtlen képzettségi és foglalkoztatottsági helyzet kihat az itt élő lakosság jövedelmi helyzetére, a 

gyengébb vásárlóerő a helyi, jellemzően KKV-k által működtetett kiskereskedelmi és szolgáltató szektor 

működését is negatívan érinti. A jövedelmi helyzet kihat továbbá az épített környezet minőségére, a lakók 

többsége nem rendelkezik olyan plusz jövedelemmel, ami a lakóépületek felújítását biztosítaná, a 

településképet is meghatározó külső, homlokzati felújítások mellett a gépészeti, épületenergetikai 

felújítások is elmaradnak, így a lakásfenntartási költségek is jelentősek.  

Mindezek következményeként a szociális ellátórendszer és a segélyezés területén is növekvő igények 

tapasztalhatók. A szociális ellátórendszer jól kiépített, az önkormányzati feladatokat képes ellátni, 

ugyanakkor többletforrással nem rendelkezik további – például a szociális városrehabilitációs programban 

megkezdett - társadalmi programok finanszírozásához. A fiatalkorú népesség hátrányainak mérséklését, 

életesélyeinek növelését az önkormányzat a kulturális- és sportélet támogatásával, tehetségpont 

működtetésével és az óvodai nevelésben angol nyelvű foglalkozások indításával is támogatja.  
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Az óvodák és bölcsődék férőhelykapacitása az igényeket képes kielégíteni, az épületek felújítása és 

eszközbeszerzés a fejlesztések fő iránya. Az általános és középiskolai tanulók száma folyamatosan csökken a 

kerületi intézményekben, jelentős méretű a felújítási igény az intézményekben, mely felújítások pozitív 

hatással lehetnek a gyermeklétszám növekedésére is. Az egészségügyi alapellátó rendszer jól kiépített, 

legnagyobb problémát az eszközbeszerzések és a háziorvosi praxisok „elöregedése” jelenti.  

A kerület kultúra és sport területén változatos összetételű, jól kiépített intézményrendszerrel rendelkezik, 

melyek nagy szerepet játszanak a kerület civil, közösségi életében, a helyi identitás erősítésében, és az 

egészségmegőrzésben.  

Az igazgatási, egészségügyi, szociális és kulturális intézményi (kulturális) ellátottság jellemzően 

centralizáltan a kerület észak-nyugati központjára korlátozódik. Az oktatás, rekreációs, pihenés (parkok, 

zöldterületek) lehetőségeinek területei viszonylag jobban megoszlanak a kerületben, azonban a túlzottan 

nagy egybefüggő kertvárosias lakóterület (kvázi alvóváros területe) tagoltság és alközpontok hiányában 

korlátot képez. 

A közbiztonság helyzetéről elmondható, hogy a térfigyelő kamerarendszer legsűrűbben lakott, 

legforgalmasabb területeken történő kiépítésének eredményeként a bűnesetek csökkenő tendenciát 

mutatnak, ugyanakkor továbbra is probléma, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete a tényektől 

rosszabb közbiztonsági helyzetet tükröz.  

Gazdaság 

Fővárosi viszonylatban kedvezőtlen gazdasági és versenyképességi adottságok jellemzik a kerületet: 

alacsony szintű a külső beruházói aktivitás, a vállalkozási aktivitás gyengébb, a vállalkozások méret és jogi 

forma szerinti összetétele kedvezőtlenebb, mely kihat a vállalkozások tőkeszegénységére, és a viszonylag 

alacsony fejlesztési, beruházási aktivitásra. A nagy- és középvállalatok alacsony száma következtében 

nincsenek olyan jelentősebb munkaadók, amelyek felhasználnák a térség szabad munkaerejét. Ugyanakkor 

a foglalkoztatottak 42%-a helyben foglalkoztatott – elsősorban a kereskedelem és más szolgáltató 

szektorhoz kapcsolódó ágazatokban – mely arány nem tér el a hasonló városszerkezeti pozícióban lévő 

kerületekhez képest, tehát a klasszikus „alvóváros” jelleg sem érvényes a kerületre.  

A gazdasági területek viszonylag jól elkülönülve a kerület peremén koncentrálódnak (kerület észak-nyugati 

és dél-keleti részei, Helsinki út menti területek). Az 50-100 évvel ezelőtti tényleges ipari termelés mára 

teljesen átstrukturálódott. Az egykori virágzó nehézipari tevékenységeket (fém-, bőr-, alkatrész-, öntvény-, 

textil-, papírgyár) mára az elaprózott kisebb-nagyobb vállalkozások környezetbarátabb kereskedelmi, 

szolgáltató, raktározási tevékenysége váltotta fel. A gazdasági területek jelentős része kihasználatlan, 

alulhasznosított, fokozatosan leromlik az épületállománya. Távlatban a kor igényeinek megfelelő 

tevékenységgel és minőségben szükséges a fejlesztésük, beruházói tőkével. 

Pesterzsébet egyedülálló gyógyvízzel rendelkező egykori jódos fürdője ellenére ma nem turisztikai 

célterület, mely egyrészt a kínálati elemek hiányából, másrészt városszerkezeti elhelyezkedéséből adódik. A 

Duna-part azonban jelenlegi állapotában nem használja ki – a szomszédos sportterületekkel együtt – a 

szabadidő- és sportgazdaságban rejlő potenciálját.   

Épített környezet 

A kerület városszerkezete jórészt kialakult, de a kerület nyugati (Duna-part és környezete) és dél-keleti 

térsége (M5 autópálya bevezető szakasza menti területek) még formálódhat. 

Jelenleg a lakó területhasználat dominál, ezen belül is a nagykiterjedésű kertvárosias, családiházas terület 

az elsődleges. Ezen területek szélein, főleg a kerület észak-nyugati központjában sűrűsödve, lakótelepek 

pont- és sávházai helyezkednek el. Jellemzően a kerület peremein foglalnak helyet a lakófunkciót nélkülöző 
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egyéb területhasználatok (sport-rekreáció, kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági, egészségügyi funkció, 

temető stb.). 

A közelmúltban az épített környezet fejlesztése területén a lakó- és sportfunkciójú beruházások emelhetők 

ki. A Duna-parti városrészben a Mediterrán lakópark kiépülése (bár az utolsó ütemek nem fejeződtek be), a 

Zodony utcai sporttelepen megépült Jégcsarnok és uszoda kiemelt beruházások voltak a kerületben. 

A lakóterületek zöme kialakult, minimális az újonnan kijelölt, de még be nem épített lakóterület. 

Alulhasznosított területek vonatkozásában elsősorban az egykor virágzó, de jelenleg gyakran 

kihasználatlan, leromlott, üres gazdasági területeket, valamint a Duna-parti sávot lehet kiemelni. 

A kerület ingatlanjaira vonatkozó építési paraméterek vizsgálatából megállapítható, hogy a kertvárosias 

lakóterületek többsége alapterületben, tehát beépítési mértékben a hatályos KVSZ paramétereihez képest 

túlépített, az alacsony építménymagasságok miatt azonban a szintterületi mutató jellemzően megfelelő. A 

kis telkek és a jelentős számú – egy-egy telken akár 3-5 épület is áll – fő- és melléképület gyakran 

eredményezte az elő-, oldal- és hátsókert elépítését, ezáltal a hatályos építési szabályozást is megszegve, 

zavaros, nem kívánatos utcakép alakult ki.  

A kerület egyes részei az utóbbi évtizedekben teljesen átépültek, növekszik az új beépítések száma, 

azonban sok terület, tömb még nem képes a megújulásra, sőt megkezdődött az avulása. Főként ezeken a 

területeken – de a kerületben elszórtan máshol is – a pusztuló építészeti örökség megőrzése fontos 

feladat, ezért javasolt a településszerkezet, a településkép, a településkarakter megmentése a helyi 

védelem eszközével (területi és egyedi védelem). 

Közlekedés 

A közúthálózat túlterhelt, a főúthálózaton jelentkező forgalmi torlódások okát a fővárosi közúthálózati 

hiányosságok (Galvani híd, Csepel-Albertvfalva híd) okozzák.  

A kerület közösségi közlekedési ellátottsága évtizedek óta megfelelő a hálózat sűrűsége tekintetében, 

minőségi fejlesztése azonban szükséges.  

A kerékpáros közlekedés fejlesztése kedvező módon már megkezdődött.  

A lakótelepek rehabilitációja szempontjából a parkolás megoldása, mennyiségi fejlesztése 

megkerülhetetlen probléma közép vagy hosszú távon. 

Közművesítés 

Az ivó- és csatornahálózat teljes mértékben kiépített. Az ivóvízhálózat több vezetéke koros, elavult anyagú, 

így a lerakódások és meghibásodások esélye nagyobb. A földalatti tűzcsapok télen elfagyhatnak, illetve a 

parkoló gépjárművek és növényzet miatt az aknák megtalálása és felnyitása nehezíti a tűzoltást. 

A nagy átmérőjű egyesített csatornahálózat a nyári, csapadékmentes időben komoly bűzhatással jár, mivel 

ilyenkor a csatorna az érkező vízmennyiséghez képest túlméretezettnek számít, öntisztulása nem 

biztosított, így a szennyvíz berothad a hálózatban. 

A terület csapadékvíz elvezetése kisebb területeket kivéve megoldott. 

Pesterzsébeten az energiaközművek az igények kielégítéséhez szükséges mértékben kiépültek, jelenleg 

nagyobb helyigényű műtárgy, közműlétesítmény (elektromos alállomás, gázátadó állomás) nem található, 

és létesítése sem tervezett.  Az elöregedett vezetékszakaszok rekonstrukcióját a hálózatok üzemeltetői 

ütemezetten végzik. A kerület észak-nyugati területei távhőhálózattal ellátottak. A távhő szolgáltatás piacát 

ugyanakkor veszélyezteti, hogy a távhő-lefedettséggel bíró területeken a földgázhálózat is párhuzamosan 

jelen van. A távfűtéses lakások arányát tekintve megállapítható, hogy a fővárosi tendenciát követve a 
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hőigényt távhővel kielégítő lakások részarányában a folyamatos csökkenés továbbra is megfigyelhető. A 

versenyképesség hosszabb távon lefedettség bővítéssel javítható. 

Táji-természeti adottságok, zöldfelületi rendszer 

Pesterzsébet a jelentős beépítettségének köszönhetően csekély táji-természeti értékkel bír. A kerület 

arculatát alapvetően a sűrű beépítettségű, kertvárosias lakóterületek dominanciája határozza meg, 

amelyek zöldfelületi aránya (intenzitása) jellemzően elmarad a kívánt értéktől. Kiemelkedő természeti 

értékként a kerületet nyugati irányból határoló Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (a továbbiakban: RSD) 

értékelhető, amely a Natura 2000 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területe és az Országos 

ökológiai hálózat, ökológiai folyosó övezet részét képezi. Jelentősebb beépítetlen területek 

Gubacsipusztában találhatók: erdő- és kiterjedt parlagterületek. A Sósmocsár-árok rendszere mentén 

nedves vegetációk telepedtek meg, a Soroksár-újtelepi mocsárrét területe védelemre érdemes élőhely.  

A kerület zöldfelületi rendszere hiányosnak mondható, az egyenetlen területi eloszlású kisebb közparkok, 

közkertek és a zömében keskeny zöldsávba szakaszosan telepített fasorok alkotják a rendszer gerincét.  

Az RSD parti sávja és a gubacsipusztai szabadterületek képeznek kerületközi zöldfelületi (ökológiai) 

kapcsolatot déli irányban. A zöldfelületi rendszer részeként megemlítendők a lakókertek és a jelentősebb 

zöldfelülettel bíró intézménykertek is (pl. Dél-Pesti Kórház, Jódos-sós Gyógyfürdő). A közcélú zöldterületek 

aránya a budapesti átlag alatt van. Az egy főre jutó zöldfelület 5,9 m2, ez az arány a funkcionáló 

közparkokra, közkertekre nézve 2 m2/fő alatt alakul (nem számítva a lakótelepek belső zöldterületeit).  

Környezetvédelem, településüzemeltetés 

A kerület környezeti állapota a főváros belső területeihez képest kedvezőbbnek mondható.  

A talaj általános helyzete és kondíciója tipikus városi jellegeket mutat, a térségben eredetinek mondható, 

bolygatatlan talajfelszín alig található, ugyanakkor a földtani közeget érintő, beavatkozást igénylő 

szennyezettségről a Helsinki utat kísérő egykori ipari zónában sincs tudomás. A talajvíz korábbi 

szennyeződések miatt ivóvíznek nem, csak ipari és mezőgazdasági használatra alkalmas.  

Pesterzsébet területe sem földtanilag, sem geomorfológiailag nem képez jelentős vízgazdálkodási egységet. 

Az RSD vízszintje állandósított, a vízfolyás kis sebessége miatt gyakorlatilag állóvíznek tekinthető.  

A környezetvédelmi felügyelőség rendszeres mérései alapján vízminősége messze nem éri el a kívánatos 

szintet, fürdésre alkalmatlan. A RSD állapotának javítása érdekében széleskörű revitalizációs beruházás 

tervezett, amely részben megvalósulás alatt áll. A kerület kisvízfolyásai (Gyáli-patak ágai) mesterséges 

kialakításúak, csak a csapadék mennyiségétől függően szállítanak bizonyos vízmennyiséget. A Sósmocsár-

árok lejtése nem megfelelő, csak az extrém mennyiségű csapadékot képes elvezetni, ami a csatorna 

eliszapolódását okozza. 

A XX. kerületben közel 50 telephely rendelkezik bejelentés köteles pontforrással, amelyek közül egyik sem 

okoz jelentős légszennyezőanyag kibocsátást. A jellemzően eseti bűzterheléssel kapcsolatos lakossági 

panaszok száma az utóbbi években csökkenő mértékben fordult elő. A helyi levegőminőség alakulása 

jelentős mértékben regionális háttérterheltség, valamint az összvárosi szennyezőanyag kibocsátás 

függvénye, a meteorológiai viszonyok által nagyban befolyásolva. A mérési eredmények alapján az 

esetenként megnövekvő nitrogén-dioxid (NO2) és a szálló por (PM10) koncentráció jelent levegőminőségi 

problémát, ugyanakkor a határérték-túllépések száma inkább csökkenő tendenciát mutat. 

A térség éghajlati viszonyainak alakulásában egyértelműen megjelenik a globális klímaváltozás. Az utóbbi 

bő száz éve alatt mintegy 1 °C-os emelkedés mutatható ki az évi középhőmérsékletének alakulásában. Az 

általános felmelegedés mellett legalább annyira fontos a szélsőséges időjárási események gyakoriságának 

alakulása (pl. hőséghullámok sűrűbb előfordulása). A mezoklimatikus jelenségek közül kiemelendő a 

jelentős mértékű hősziget-hatás, a kerület sűrűn beépített területeinek hőmérséklete több fokkal melegebb 



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM 

HBHE – BFVT – HÉTFA – PESTTERV – Pro Régió – Városkutatás 

Budapest XX. kerület

Pesterzsébet TFK – ITS
 

 

5 

a jelentősebb zöldfelületekkel rendelkező külső területeken mérhető értéknél. Az RSD menti területeken a 

kedvezőbb átszellőzési viszonyok és a felszíni víz hűtő hatása révén a hősziget hatása mérsékeltebb. 

A terület zajviszonyait a környező utak gépjárműforgalmából adódó terhelés határozza meg. 

Legjelentősebb zajkonfliktus a Helsinki út és Határ út mentén jelentkezik. A legnagyobb forgalmat 

lebonyolító Nagykőrösi út zajhatása a közelmúltban elvégzett zajvédelmi beruházások révén 

nagymértékben csökkent. Az átmenő forgalom a korlátozásoknak köszönhetően mérséklődött, a belső 

területek zaj- és rezgésterheléssel kapcsolatos lakossági panaszai a közösségi közlekedéshez köthetőek: a 

villamos pálya és szerelvények elavultsága, valamint a szűk utcákban közlekedő autóbuszok miatt. A vasúti 

közlekedés okozta zajterhelés jóval kisebb lakóterületet érint. 

A kerületben a rendszeres hulladékgyűjtés a fővárosi közszolgáltató által megoldott, a szelektív 

hulladékgyűjtés fejlesztésére jelentős előrelépések történtek, a házhoz menő rendszer gyakorlatilag 100%-

ban kiépült. Az egyik legjelentősebb környezeti probléma a környezeti kultúra hiányosságaiból fakad, az 

elhagyott hulladékok száma magas, különösen a szelektív gyűjtőszigetek környezetében és a külső 

területeken. 

Pesterzsébet összefoglaló SWOT analízise 
A SWOT elemzéseknek számos módszertana létezik, jelen esetben az Európai Unió által alkalmazott 

módszertant vettük figyelembe, amely a SWOT elemeit belső és külső tényezőkre osztja fel az alábbiak 

szerint:  

A helyzetelemzés összefoglalásnak módszertana 

 Erősségek – Belső tényezők 
 Pozitív dolgok egy helyzetről, vagy tevékenységről, ami jól működik, és lehet rá 

befolyása Pesterzsébetnek. 

 Gyengeségek – Belső tényezők 
 Olyan dolgok, amik nem jól működnek, de lehet rá befolyásunk, hogy Pesterzsébet 

megváltoztassa. 

 Lehetőségek – Külső tényezők 
 Olyan adottságok, amelyeket nem a kerület tud egyértelműen befolyásolni, de rájuk 

építve kihasználhatja az erősségeit. 

 Veszélyek – Külső tényezők  Olyan korlátok, amelyeket nem Pesterzsébet befolyásol, és kockázatot jelentenek. 
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SWOT 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 Hálózati szempontból kedvező közlekedési kapcsolatok 
(M5, 5. sz. főút bevezető szakasza). 

 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház elismertsége és regionális 
szerepe. 

 Csendes kertvárosias lakóterületek.  

 Forgalomcsillapított övezetek kialakítására alkalmas 
úthálózat, a rendszer folyamatos bővülése 

 Ivóvízhálózat, szennyvízhálózat kiépítése közel 100%-os. 

 Az ipari szennyezőanyag kibocsátás jelentős mértékben 
csökkent az elmúlt évtizedekben.  

 Az RSD és Gubacsipuszta (Újtelepi-parkerdő és a 
lápterület) fennmaradt értékes élőhelyei. 

 Gazdasági területek fejlesztéséhez jó logisztikai és 
közlekedési kapcsolatok. 

 Gazdasági, barnamezős területeken meglévő beépítési 
tartalékok. 

 M5 mellett bővíthető fejlesztési területek. 

 Erős civil szféra, nemzetiségek, egyházak szerepe a helyi 
identitás erősítésében, közösségi életben. 

 Helytörténeti, helyismereti rendezvények 
népszerűsége, civil háttere. 

 Térfigyelő rendszer folyamatos fejlesztése és önálló 
rendvédelmi osztály létrehozása. 

 Lakásállomány komfortfokozat szerinti összetételének 
minőségi javulása. 

 Megfelelő számú óvodai és bölcsődei férőhely – 
intézmények fizikai kapcsolódása rugalmasan képes 
reagálni a változó igényekre. 

 Sport és közművelődési infrastruktúra megfelelő 
színvonalú, változatos összetételű, folyamatosan 
fejlesztett. 

 Kiterjedt és jól működő szociális ellátórendszer, jól 
működő egészségügyi alapellátási infrastruktúra. 

 Kihasználatlan fővárosi jelentőségű adottság: jódos-sós 
fürdő gyógyvize. 

 Kerület gazdasági súlya Budapesten belül gyenge. 

 Peremrészeken koncentrált kötöttpályás közlekedési 
rendszerek, belső kerületrészek, nagy forgalmú 
lakóterületek elégtelen ellátása. 

 HÉV, vasút, Határ út, M5 autópálya jelentős elszigetelő, 
elvágó hatása. 

 Duna-part kihasználatlansága, környezetminőség alacsony 
szintű. 

 Közlekedési és funkcionális szempontból nem komplex 
kerületközpont, alközponthiányok. 

 Jellemzően apró- és kistelkes lakóterületek, túlépített 
telkek, sok helyen zavaros utcakép. 

 Lassan átalakuló ipari, gazdasági területek.  

 Gazdasági területeken zárvány lakóterületek. 

 Belvíz és csapadékvíz elvezetése nem minden területen 
megoldott. 

 Minimális mértékű megújuló energiahasznosítás. 

 A kerület zöldfelületi rendszere hiányos, a zöldfelületi 
intenzitás a belső területeken alacsony, a közcélú 
zöldterületek megújításra szorulnak és egy főre jutó 
arányuk a budapesti átlag alatt van. 

 A kerület főbb útvonalai mentén jelentős a 
gépjárműforgalomból eredő átmenőforgalom, zajterhelés. 

 Az RSD és a kerület kisvízfolyásainak vízminősége nem éri el 
a kívánt szintet. 

 Versenyképességet meghatározó tényezők fővárosi 
viszonylatban gyengék (iskolai végzettség, kutatóhelyek, 
felsőfokú végzettségűek száma).  

 Kevés nagyvállalat, fővárosi átlagtól gyengébb vállalkozói 
aktivitás. 

 Sok elaprózott gazdasági terület a Helsinki út mentén. 

 Elöregedő népesség (arányuk és számuk is növekszik a 
lakónépességen belül), ennek hatása az ellátórendszerekre. 

 Fővárosi szinten magas munkanélküliségi ráta, fővárosi 
átlagtól magasabb arányú az alacsony képzettségű 
munkanélküliek aránya. 

 Fővárosi szintnél alacsonyabb átlagos jövedelem, melynek 
növekedési üteme is elmaradt 2007 óta a fővárosi 
átlagértéktől. 

 Szegregált és veszélyeztetett területek jelenléte, több 
városrészekben való megjelenése. 

 Tolerancia hiánya, együttélés problémái. 

 Lakosság szubjektív biztonságérzete nem megfelelő. 

 Lakosság egészségi állapotáról nem áll rendelkezésre adat – 
feltételezhető az egykori vegyi üzemek által okozott 
egészségkárosodás mai napig tartó hatása. 

 Lakások elértéktelenedése. 

 Jelentős felújítási igény a köznevelési 



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM 

HBHE – BFVT – HÉTFA – PESTTERV – Pro Régió – Városkutatás 

Budapest XX. kerület

Pesterzsébet TFK – ITS
 

 

7 

intézményrendszerben. 

 Általános iskolákba és középiskolákba beíratott gyermekek 
száma folyamatosan csökken, kevesebb normatív 
finanszírozás, működtetés problémái. 

 Mentőállomás tárgyi feltételeinek színvonala nagyon rossz. 

 Eszközbeszerzési problémák az egészségügyben. 

 Segélyezettek emelkedő száma 2008 óta – új szegmensek 
megjelenése: egyedülálló idős korosztály. 

 A rendszerek és szolgáltatások összehangolását támogató 
informatikai alkalmazások hiánya. 

 Önkormányzati bérlakásállomány nem tudja a szociális 
igényeket kezelni. 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 Duna-part, gyógyfürdő – EU-s, fővárosi pályázati 
lehetőségei. 

 RSD revitalizációja állami beruházás keretében. 

 Kerületközpont jobb bekapcsolása a kötöttpályás 
közösségi közlekedési hálózatba a Főváros fejlesztései 
által. 

 TSZT 2015 szerint tervezett területfelhasználás 
tartalékai. 

 Szabadtéri rekreációs, sportterületek, valamint az 
egészséges lakókörnyezet iránti lakossági igény 
növekedése. 

 Növekvő környezettudatosság. 

 Távhőhálózat kooperációs vezetékszakasza érinti a 
kerületet, megépítésével a távhő versenyképesség 
javul. 

 Intézmények számára energiahatékonysági és megújuló 
energiaforrások helyi használatát támogató uniós 
pályázatok, ennek hatása a működtetési költségekre.  

 Vállalkozók igénybe veszik a támogató szolgáltatásokat 
(országos szinten kiépülő hálózat, akkreditált támogató 
szervezetekkel, kapcsolódó – képzésre, vállalkozási 
ismeretekre, piacszerzésre fordítható forrásokkal). 

 Fiatalok, első lakást vásárlók célterülete. 

 Források a foglalkoztatottság növelésére – 
járuléktámogatás, képzések támogatása, 
közfoglalkoztatás finanszírozása. 

 Uniós források szociális városrehabilitációs projektek 
finanszírozására. 

 KLIK-kel való együttműködés erősítése, hatékonyabb 
kommunikáció. 

 Az egészségügyi alapellátás, óvoda-bölcsőde 
infrastrukturális feltételeinek fejlesztésére elérhető EU-
s források. 

 Dél-pesti Kórház bővítési lehetőségei – jó levegő, zöld 
környezet. 

 Plusz kormányzati források a leghátrányosabb helyzetű 
lakosság megsegítésére. 

 Területek újrapozícionálását biztosító fővárosi 
infrastruktúra fejlesztések forráshiány miatt időben 
jelentősen kitolódnak. 

 Egészségügyi ellátórendszer átalakításával, 
finanszírozásával kapcsolatos bizonytalanságok, melyek a 
kórház jövőjét, fejlesztését is érintik. 

 Személygépjármű ellátottság további növekedése. 

 Barnamezős területek átalakítása, rehabilitációja a 
finanszírozás hiánya és a csatlakozó kerületekben, 
agglomerációban rendelkezésre álló zöldmezős 
területkínálat, illetve a barnamezős területeken működő 
KKV-k forráshiánya miatt elmarad. 

 Lakosság, vállalkozások forráshiánya a megújuló és 
energiahatékonysági pályázatokhoz szükséges önerő 
biztosításához. 

 Ingatlanpiaci fellendülés kitolódása miatt a kerületben 
található potenciális fejlesztési területek iránt gyenge 
kereslet. 

 Uniós pályázatok a KKV-k részére csak korlátozottan lesznek 
elérhetőek, gyenge érdeklődés ezek iránt a vállalkozói 
körben. 

 Gyógyfürdő fejlesztése nem szerepel a BGYH prioritásai 
között, magánszektor bevonása az elhelyezkedés, 
kapcsolódó kínálati elemek gyenge színvonala miatt 
elmarad középtávon. 

 Szegénységi migráció folytatódása (alacsonyabb 
ingatlanárak miatt). 

 További elszegényedés – korszerűsítések, energia-
hatékonysági felújítások elmaradnak, nehezebben 
fenntartható épületállomány. 

 Forráshiány kultúra és sport területén: szponzoráció hiánya, 
TAO források megszűnése. 

 Háziorvosi praxisok „elöregedése” – fiatal generációs 
hiánya. 

 Folyamatosan átalakuló szociális ellátó rendszer, 
kiszámíthatatlanság, tervezhetőség hiánya hosszabb távon. 

 Egyéni visszaélések a segélyezéssel kapcsolatban; 
hátralékok felhalmozása – lakosság részéről erősödő 
„nemfizető” attitűd (bérlakások, közüzemi díjak). 

 Kultúra „fogyasztási” szokások negatív irányú változása. 

 Képzett munkaerő elvándorlása - a közintézmények HR 
problémái. 
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Helyzetértékelés az Európai Unió tematikus céljaihoz kapcsolódóan 
Az EU 2014-2020 közötti kohéziós politikáját összegző dokumentum az EU 2020 stratégia, melynek 

célkitűzéseit az unió 11 tematikus cél mentén kíván elérni. A tematikus célokhoz úgynevezett beruházási 

prioritások kapcsolódnak, melyek alkalmazása az egyes operatív programok kidolgozása során 

meghatározó. Mindez azt jelenti, hogy a tematikus célokhoz illeszkedve lesznek az uniós források 

elérhetőek, ezért a stratégiai célok kialakításához a 11 tématerület kerületre vonatkozó fő megállapításait, 

folyamatait, fejlesztési igényeit összegezzük az alábbiakban: 

 

EU tematikus cél sorszáma Pesterzsébetre vonatkozó összegzés 

 1.A kutatás, a technológiai 
fejlesztés és az innováció 
megerősítése. 

 feltételezhetően alacsony szintű KKV innovációs potenciál, valamint kevés számú innovatív 
nagyvállalat 

 kutatóhelyek, egyetemek nem találhatók a kerületben 

 2. Az IKT-hoz való hozzáférés 
elősegítése és e 
technológiák 
használatának és 
minőségének fokozása. 

 önkormányzati térinformatikai és adatállomány kezelési alkalmazások hiánya 

 elavult hivatali hardware-állomány 

  kedvezőtlen társadalmi mutatók miatt a fővárosi átlagnál feltételezhetően alacsonyabb 
szintű digitális kompetenciák és eszközellátottság a lakosság körében 

 3.A KKV-k versenyképességének 
fokozása. 

 jogi forma és méret szerint is kedvezőtlen összetételű vállalkozói kör, ebből adódóan 
feltételezhető tőkeszegénység, alacsony innovációs potenciál 

 4.Az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés támogatása 
minden ágazatban. 

 megújuló és energiahatékonysági beruházások alacsony szintje lakásállományban és 
intézményi állományban is 

 kerékpárutak, kerékpáros közlekedést kiszolgáló infrastruktúra kiépítettsége hiányos 

 gyalogos zónák növekedése 

 közösségi közlekedés kerületben használt járműállománya káros anyag kibocsátás 
szempontjából kedvezőtlen összetételű 

 5.Az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás, valamint a 
kockázatok 
megelőzésének és 
kezelésének elősegítése. 

 RSD árvízvédelem szempontjából nem érintett terület 

 lakossági szintű vízgazdálkodás (csapadékvíz öntözési célú használata) alacsony szintű 

 a kerületet alacsony zöldfelületi intenzitás jellemzi (hősziget-hatás fokozódása) 

 6.Környezetvédelem és az 
erőforrások 
hatékonyságának 
elősegítése. 

 értékes élőhelyek, melyek védelem alá vonása részben folyamatban van (Gubacsipuszta) 

 RSD, mint élőhely – Duna-part természetvédelmi szempontokat is integráló fejlesztése, benne 
a gyógyvízre, mint adottságra építő fejlesztési elemmel 

 illegális hulladéklerakás visszaszorítása – hulladékkezelés, gyűjtés rendszerének további 
fejlesztése, szemléletformálás szükséges 

 közlekedésből adódó zaj- és légszennyezés további csökkentésére van szükség 

 szennyvízkezelés a kerületben megoldott 

 7.A fenntartható közlekedés 
elősegítése és a 
kulcsfontosságú hálózati 
infrastruktúrák előtti 
akadályok elhárítása. 

 közösségi közlekedés járműállománya elavult 

 magas utaskoncentrációjú területeken nincs megfelelő tömegközlekedési szállítókapacitás 

 multimodalitás és intelligens megoldások alacsony szintje 

 kapacitáshiányos csomópontok, torlódás, nagy átmenőforgalom 

 8.A foglalkoztatás és a 
munkavállalói mobilitás 
ösztönzése. 

 fővárosi átlagtól rosszabb foglalkoztatási mutatók a kerületben, magasabb munkanélküliségi 
ráta, tartósan munkanélküliek és alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők magasabb 
aránya, alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya magas 

 közfoglalkoztatás, mint lehetőség a kerület szempontjából pozitívan értékelhető 

 képzési lehetőségek növelése és társadalmi vállalkozások /tranzitfoglalkoztatás 
térnyerésének támogatása szükséges 

 9.A társadalmi befogadás 
előmozdítása és a 

 jövedelmi szegénység mélyül, válság hatására eladósodottság erősödése 
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szegénység elleni 
küzdelem. 

 szegénységi migráció 

 szegregációs folyamatok erősödése 

 egészségügyi ellátás HR és eszközproblémákkal küzd 

 10.Beruházás az oktatásba, 
készségekbe és az egész 
életen át tartó tanulásba. 

 lakosság képzettségi mutató kedvezőtlenebbek a fővárosi átlagnál, szegénység miatt az 
öröklődő alulképzettség veszélyei fennállnak 

 köznevelési intézményekben gyermeklétszám csökkenése, intézmények infrastruktúra-
fejlesztési igénye jelentősek 

 tehetséggondozás tárgyi feltételeinek bővítésére van szükség a helyi intézményekben is 

 intézményi szegregáció megjelenése 

 11. Az intézményi kapacitások és 
a közigazgatás 
hatékonyságának 
fokozása. 

 informatikai háttér fejlesztésére van szükség 
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2.2. PROBLÉMA- ÉS ÉRTÉKTÉRKÉP 
Az alábbi probléma- és értéktérképen a területileg beazonosítható, a tervi műfaj léptékének, a kerület 

életét jelentősen befolyásoló problémák és értékek kerülnek bemutatásra. 

 
1. ábra: Problématérkép 
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Épített környezet 

● A kerület fő központja a kerület észak-nyugati részén található, e mellett csak pár kisebb, helyi 

szintre korlátozódó központ/központ kezdemény található a kerület déli, dél-nyugati részén. A 

kerület többi része központhiányos terület. 

● Alulhasznosított gazdasági- és Duna-parti területek (kerület észak nyugati részén a Gubacsi-

hídtól északra, valamint a kerület dél-nyugati határán a Helsinki útra felfűzve; illetve gyógyfürdő, 

csónakházak). 

● Beépítetlen gazdasági területek (M5 autópálya bevezető szakasza menti (Nagykőrösi – 

Szentlőrinci út közötti területek). 

Közlekedés 

● A periférián található, a belváros felé közvetlen eljutást biztosító közúthálózati elemekhez – 

különösen a Nagykőrösi úthoz - való csatlakozási pontok száma korlátozott. A kerület 

keresztirányú, Helsinki út és Nagykőrösi út közötti közúthálózati kapcsolatai hiányosak. 

Mindezek összességében a kerület ÉNY-DK-i irányú gyűjtőút-hálózatának erősebb forgalmi 

terhelését eredményezik. Szintén „egytengelyű” a kerületet déli irányból határoló Szentlőrinci 

úttal való közúti kapcsolat is.  

● A szomszédos kerületekkel való kapcsolatok közül a Csepel-szigetre való átjárását biztosító 

Gubacsi-híd, valamint annak Helsinki úti csomópontja túlterhelt. 

● A kötöttpályás közösségi közlekedés főbb vonalai közül a H6 HÉV és a 3-as villamos vonalai a 

kerület határán haladnak, az intenzíven beépített lakóterületeket nem tárják fel kellő 

hatékonysággal. Az 51-es és 52-es villamosok által biztosított eljutási idők hurokjárati jellegükből 

adódóan egyes területek szempontjából kedvezőtlenek.  

● A ráckevei HÉV, a Kelebiai vasútvonal, valamint a Helsinki út elvágó hatása a lakóterületek és a 

rekreációs lehetőségeket magában hordozó RSD menti terület gyalogos- és kerékpáros 

kapcsolatait korlátozza. 

● A kerületközpont térségében, a Tátra téri piacnál, valamint a Jahn Ferenc Kórház környékén a 

gépjármű-elhelyezési problémák a csúcsidőn kívül is állandósultak. A Vörösmarty térnél a 

parkolási nehézségek időszakosan jelentkeznek. 

Közművesítés 

● Azokon a területrészeken, amelyeket az ivóvízhálózat érinti, sokkal nagyobb mennyiségben 

keletkeznek szennyvizek is, mint azokon, ahol esetleg csak fúrt kútról biztosítják a vízigényeket, 

mivel utóbbiak vízminősége fogyasztásra kevésbé alkalmas. A csatornahálózat hiányában a 

keletkező vizek megtisztítása nem ellenőrzött, így a gyűjtés és elszállítás mennyisége jellemzően 

kevesebb, mint a ténylegesen keletkező szennyvízmennyiség. A különbség legtöbbször a rosszul 

kialakított tároló rendszerek következtében a talajba szivárog el, ahol jelentős terhelést okoz. 

● A mélyfekvésű területek olyan lefolyástalan területek, ahonnan a csapadékvizek természetes 

módon nem tudnak a befogadóhoz eljutni. Pesterzsébeten több ilyen terület is található. 
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Zöldfelületek, környezetvédelem 

Zöldfelületi problémák, konfliktusok: 

● Zöldterülettel ellátatlan lakóterületek: a kerület közhasználatú zöldfelületekben szűkölködik.  

A meglévő zöldterületek területi eloszlása egyenlőtlen, Külső-Erzsébetfalva és Kossuthfalva 

jelentős része ellátatlan. Problémát jelent, hogy a beállt lakóterületeken új zöldterületek 

kialakítására nem mutatkozik reális lehetőség. 

● Alacsony zöldfelületi intenzitású terület: A térképen feltüntetésre kerültek a 20%-nál 

alacsonyabb zöldfelületi intenzitású területek. Pesterzsébet egész területére jellemző az 

optimálisnál alacsonyabb zöldfelületi borítottság. Legjelentősebb a zöldfelületi hiány a Helsinki út 

menti gazdasági területeken, és a kertvárosias lakóterületek többségén, így különösen 

Erzsébetfalva és Pacsirtatelep városrészeken.  

Környezeti problémák, konfliktusok 

● Zajkonfliktussal érintett útszakasz: feltüntetésre kerültek a stratégiai zajtérkép alapján 

jelentősnek mondható, küszöbérték feletti zajszinttel érintett útszakaszok (jellemzően közösségi 

közlekedéssel érintettek): Határ út, Helsinki út, Baross u., Vágóhíd u., Topánka utca, Jókai Mór 

utca, és a Török Flóris u. városközponti szakasza. A Nagykőrösi út az időközben megépült 

zajárnyékoló falnak köszönhetően már nem minősíthető konfliktusosnak. 

● Elhagyott hulladékkal érintett terület: az egész kerületben jellemző köztisztasági probléma az 

illegális lerakott hulladékok nagy száma. A tervlap tartalmazza a hulladéklerakások jellemző 

helyszíneit. 

● Feltöltött terület: Pesterzsébet egyetlen rekultivációt igénylő területe a Meddőhányó utcai 

egykori anyaglelőhely, amelynek feltöltése vegyes hulladékkal történt.  

● Környezetterhelő, egykori gazdasági tevékenységgel érintett terület: bár a kerületben 

beavatkozást igénylő talajszennyezettség nem ismert, az egykori gazdasági tevékenységek 

területein potenciális szennyezettséggel lehet számolni, illetve jellemző a talajfelszín roncsolása, 

pusztulása. Legtöbb ilyen terület a Helsinki út menti volt gazdasági zónában található. 
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2. ábra: Értéktérkép 

Az épített környezet 

● Fővárosi rendeletben védett épületek, épületegyüttes. 

● A kerületnek jelenleg nincs helyi védett épülete és védelemre javasolt adatbázisa sem. Az értékes 

épületállományt megvizsgálva kerültek feltűntetésre a védelemre javasolt és kiemelten 

védelemre javasolt épületek.  

● Nyilvántartott régészeti lelőhelyek és régészeti érdekű területek. 
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Közlekedés 

● Az országos, az agglomerációból érkező, valamint a fővároson belüli jelentős gépjármű forgalmat 

lebonyolító magasabb rendű úthálózati elemek a kerület perifériáján helyezkednek el, ezáltal a 

Pesterzsébet sűrűn beépített lakóterületein csak csekély mértékű tranzitforgalom jelenik meg. 

Közművesítés 

● A Gubacsi hídtól délre két forrás is található. Az egyik egy Budapesten egyedülálló jódos-sós vizű 

gyógy-, a másik egy termál kút. 

Zöldfelületek, környezetvédelem 

Természeti, zöldfelületi értékek 

● KVSZ szerint helyi városképi védettségű közpark, közkert: a hatályos KVSZ valamennyi 

jelentősebb zöldterületet védelem alá helyezte, így városképi védettségű a Tátra téri közpark, 

Szent Erzsébet tér, Magyarok Nagyasszonya tér, Vörösmarty tér, Emlékezés tere, Ady Endre tér, 

Klapka tér, Kossuthfalva tér, Hunyadi János tér és a Téglagyár tér. 

● KVSZ szerint helyi védettségű fasor/egyedi fa: a hatályos KVSZ védelem alá helyezte a kerületi 

szinten kiemelkedő dendrológiai értékű fasorokat és faegyedeket. Helyi (kerületi) védettségű 

fasorok a Nagy Győry István utcai és az Ady Endre utcai nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) fasor. 

Helyi (kerületi) védettségű faegyedek a Baross u. 59. és a Kossuth tér 1. alatt, valamint a Szent 

Imre herceg utca – Dobos utca sarkán található összesen 5 db koros platánfa (Platanus x 

hispanica). 

● Értékes természeti terület: az ökológiai hálózat részét képező Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág és 

parti sávja. Szintén értékes a Soroksár-újtelepi mocsárrét kb. 5 ha kiterjedésű természetközeli 

lápterülete, amely a környezetében történt földfeltöltések ellenére meglepő épségben maradt 

fenn. 

● Jelentős zöldfelülettel bíró terület: Pesterzsébet zöldfelület-hiányosnak mondható, így kiemelt 

jelentőséggel bír valamennyi meglévő, számottevő zöldfelülettel bíró terület. Így értéket képvisel 

az Újtelepi-parkerdő és az M5 mentén telepített egyéb véderdők, a Sósmocsár-árok mentén 

fellelhető természetközeli (gyepszinten borított) területek, a közhasználatú zöldterületek, és a 

magas zöldfelületi arányú intézményterületek. 
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2.3. ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

Városrészek elemzése 
A városrészek részletes leírása – beépítés, épített környezet jellemzői, funkciók – részletesen megtalálható 

a helyzetfeltáró munkarész 6. fejezetében. A városrészek KSH adatok alapján történő elemzése a 3. számú 

fejezetben található. 

Az alábbiakban az egyes városrészek összefoglaló értékelése található, mely a városrészi célok 

meghatározásának kiindulópontját jelenti.  

Erzsébetfalva 

Statisztikai folyamatok összegzése  legnépesebb, legnagyobb területű kerületrész 

 aktív korúak magas aránya 

 alacsony komfortfokozatú lakások aránya kisebb a kerületi átlagnál 

 általában a kerületi átlaggal megegyező vagy ahhoz közeli társadalmi és 
lakásállományra vonatkozó mutatók 

Értékek, pozitívumok („erősségek”)  központi elhelyezkedés és ebből adódó kiváló intézményi ellátottság, jó 
közösségi közlekedési kapcsolatok 

 gyalogos tengelyek 

 térfigyelő rendszer kiépítettsége 

 Ady Endre utcai sportterület fejlesztési tartalékai 

Problémák („gyengeségek”)  szegregációval veszélyeztetett területek koncentrált megjelenése (nem a 
lakótelepi szövetben) 

 szegregálódó közoktatási intézmények 

 közterületek állapota, parkok, játszóterek felszereltsége területén 
hiányosságok 

 parkolási problémák (kerületközpont) 

 településképi, arculati problémák 

 nagy tranzitforgalom, mely a „kerülőutak” révén a lakóterületeket is 
érinti: zaj és környezetszennyezés) 

Fejlesztéseket befolyásoló külső pozitív 

folyamatok („lehetőségek”) 

 intézmény felújításokra és szociális városrehabilitációra elérhető források 

Fejlesztéseket befolyásoló külső negatív 

folyamatok („veszélyek”) 

 általános elszegényedés és fogyasztási szokások megváltozása – 
városközpont kiskereskedelmi és szolgáltató szektora számára kisebb 
vásárlőerő 

 közterületi rehabilitációra uniós forrás csak korlátozottan lesz elérhető 

Legfontosabb változások 2008 óta  lakásárak csökkenése (migráció egyik mozgatórugója) 

 két szakiskola megszűnése 

 közoktatási intézményekben szegregáció erősödése 

 Határ út menti területek funkcióváltása 

Megvalósított fejlesztések  Promenád  

 térfigyelő kamerarendszer kiépítése 

 intézményi felújítások (Nyitnikék óvoda, Városháza) 

 sikeres városrehabilitációs projekt lakótelepi területen (panelházak közös 
részeinek felújítása, „máltai” játszótér, társadalmi programok) 

 piac környezetének rendezése, parkolóhelyek kialakítása 

Elmaradt fejlesztések  Dunához a közvetlen gyalogos- kerékpáros kapcsolat kiépítése 
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 M5 autópálya menti zajvédő falak megépítése 

 Tátra téri piac felújítása 

 A „Kiskosuti” – Kende K. u. – Szent Imre herceg u. közötti teljes 
szakaszának értékőrző felújítása 

 A Szent Erzsébet tér teljes rekonstrukciója utcabútorok, díszburkolatok, 
közlekedési rendszer átszervezése 

 Kossuth L. u. 43. benzinkút térségének rendezése 

Gubacs 

Statisztikai folyamatok összegzése  Népességszám a lakóparknak köszönhetően itt változott a legnagyobb 
mértékben. A beköltözők demográfiai, foglalkoztatási, képzettségi 
mutatói messze a kerületi átlag feletti értékekkel rendelkeznek – mely 
a többi városrész arányszámait a kerületi átlaghoz viszonyítva is 
torzította (negatívan befolyásolta). 

 az egyszobás lakások aránya kiugróan magas, s továbbra is kerületi átlag 
feletti az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 

Értékek, pozitívumok („erősségek”)  Duna-part, mind adottság 

 Bővülő, minőségileg is megújuló sportinfrastruktúra 

 Gyógyvíz, mint adottság 

Problémák („gyengeségek”)  Gubacsi lakótelep épületállománya és a közterületek minősége 

 Fizikailag elkülönülő kerületrész (HÉV, Helsinki út) 

 lakóterületek és a Duna-part közötti kapcsolatrendszer gyengén kiépített 

 Duna-parti épített környezet vegyes minősége 

 Gubacsi-hídtól északra fekvő alulhasznosított területek rossz környezeti 
állapota 

Fejlesztéseket befolyásoló külső pozitív 

folyamatok („lehetőségek”) 

 ingatlanpiaci válságból vége, kereslet növekedése a Duna-parti 
lakóingatlanok iránt 

 Fővárosi koordinációval a Duna-partok fejlesztéseinek támogatása 
(részben uniós források bevonásával – pl. EuroVelo hálózat) 

 RSD menti fejlesztések kapcsán kerületek közötti együttműködés 

 Csepeli sportinfrastruktúra fejlesztése (kajak-kenu, Olimpia)  

 lakossági igény nő a helyi szabadidős és sportolási lehetőségek iránt 

Fejlesztéseket befolyásoló külső negatív 

folyamatok („veszélyek”) 

 forráshiány a sportterületek fejlesztéséhez, fenntartásához a TAO 
megszűnésével 

 több kerületben is meginduló Duna-parti fejlesztések, turisztikai 
kínálatfejlesztés – erősödő versenyhelyzet a fejlesztési források és a 
fogyasztókért is. 

Legfontosabb változások 2008 óta  meginduló part menti fejlesztések 

 Mediterrán lakópark – jelentős mértékű beköltözés 

Megvalósított fejlesztések  Hullám Csónakház felújítás – I. ütem (folyamatban) 

 sportinfrastruktúra fejlesztések 

 Mediterrán lakópark átadott épületei (magánfejlesztés) 

 Duna Garden**** (magánfejlesztés) 

Elmaradt fejlesztések  Duna-parti sétány 

 Jódos-sós fürdő  

 Mediterrán lakópark egyes épületei (félbemaradt beruházások) 

 sportszálló, vendéglátás (utóbbi a sportterülethez és a Duna-parthoz 
kapcsolódóan sem épült ki) 
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Gubacsipuszta 

Statisztikai folyamatok összegzése  a leginkább elöregedő korszerkezetet mutató kerületrész 

 képzettségi, foglalkoztatottsági mutatók a kerületi átlagnál kedvezőbbek 

 alacsony komfortfokozatú és egyszobás lakások aránya itt a 
legalacsonyabb 

Értékek, pozitívumok („erősségek”)  Jahn Ferenc Kórház, mint regionális vonzáskörzettel bíró intézmény, 
jelentős foglalkoztató 

 M5 melletti fejlesztési potenciál 

 természetvédelmi szempontból is értékes területek 

Problémák („gyengeségek”)  lakótelepeken a közterületek állapota elmarad a kívánatostól 

 szegregáció megjelenése 

 kiserdő állapota elmarad a kívánatostól 

 közösségi közlekedéssel rosszul feltárt kerületrész 

 nagy átmenő forgalom 

Fejlesztéseket befolyásoló külső pozitív 

folyamatok („lehetőségek”) 

 ingatlanpiaci válság vége, kereslet növekedése a Nagykőrösi út menti 
fejlesztési területek iránt 

 lakossági igény nő a helyi szabadidős és sportolási lehetőségek iránt 

Fejlesztéseket befolyásoló külső negatív 

folyamatok („veszélyek”) 

 vandalizmus (pl. kiserdőbe telepített rekreációs eszközök 
vonatkozásában) 

 zöldfelületek csökkenés az M5 melletti kereskedelmi területek további 
beépülésével 

 kórházzal kapcsolatos kormányzati döntések (felújítás, bővítés) 
bizonytalansága 

Legfontosabb változások 2008 óta  ingatlanpiaci válság leállította a Nagykőrösi út menti területek 
beépítésének ütemét 

Megvalósított fejlesztések  M5 autópálya menti zajvédő falak megépítése 

Elmaradt fejlesztések  Méta utcai csomópont bővítésével együtt a Nagykőrösi út 
négynyomúsítása 

 Nagykőrösi út mellett a törzshálózat részét képező kerékpárút 

 Erdei tornaösvény létrehozása a Kiserdőben 

Kossuthfalva 

Statisztikai folyamatok összegzése  a kerületi átlagnál magasabb a fiatalok és alacsonyabb az időskorúak 
aránya 

 az alacsony komfortfokozatú lakások aránya - Pacsirtamező mellett – itt 
a legmagasabb, az egyszobás lakások aránya is a kerületi átlag feletti 

 szegregációs mutató értéke– szintén Pacsirtamezőt követően - itt a 
második legmagasabb 

 foglalkoztatatással kapcsolatos mutatók a kerületi átlagtól kissé 
kedvezőtlenebbek 

Értékek, pozitívumok („erősségek”)  családi házas, kertvárosi terület 

 megfelelő állagú épületállomány 

 városközpont közelsége 

 jó tömegközlekedés 

Problémák („gyengeségek”)  park állapota nem megfelelő 

 alközpont hiánya 

 gyenge kereskedelmi ellátottság 

 szegregáció megjelenése 
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Fejlesztéseket befolyásoló külső pozitív 

folyamatok („lehetőségek”) 

 

Fejlesztéseket befolyásoló külső negatív 

folyamatok („veszélyek”) 

 lakossági önerő hiány az épületek felújításához  

Legfontosabb változások 2008 óta  

Megvalósított fejlesztések  forgalomcsillapított "Tempo 30" övezet kialakítása 

Elmaradt fejlesztések   

Pacsirtatelep 

Statisztikai folyamatok összegzése  kerületi átlaggal megegyező korszerkezet 

 kerületi átlagtól gyengébb képzettségi és foglalkoztatottsági mutatók, itt 
a legmagasabb a szegregációs mutató értéke 

 alacsony komfortfokozatú lakások aránya itt az egyik legmagasabb 

Értékek, pozitívumok („erősségek”)  jó zöldterületi lefedettség 

Problémák („gyengeségek”)  erősödő szegregációs folyamatok 

 Helsinki út mentén gazdasági területekbe ágyazódott lakóterületek 

 Helsinki út melletti gazdasági területek vegyes minősége 

 környezeti problémák (zajterhelés) 

Fejlesztéseket befolyásoló külső pozitív 

folyamatok („lehetőségek”) 

 

Fejlesztéseket befolyásoló külső negatív 

folyamatok („veszélyek”) 

 lakossági önerő hiány az épületek felújításához 

Legfontosabb változások 2008 óta  

Megvalósított fejlesztések  forgalomcsillapított "Tempo 30" övezet kialakítása 

Elmaradt fejlesztések  

Szabótelep 

Statisztikai folyamatok összegzése  átlagtól magasabb arányú időskorú népesség 

 kerületi átlagtól kedvezőbb képzettségi mutatók 

 a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon belül Gubacs után itt a legalacsonyabb 

Értékek, pozitívumok („erősségek”)  kertvárosias lakókörnyezet 

Problémák („gyengeségek”)  M5 közvetlen közelségéből adódó környezeti terhelés 

Fejlesztéseket befolyásoló külső pozitív 

folyamatok („lehetőségek”) 

 

Fejlesztéseket befolyásoló külső negatív 

folyamatok („veszélyek”) 

 

Legfontosabb változások 2008 óta  

Megvalósított fejlesztések  forgalomcsillapított "Tempo 30" övezet kialakítása 

 M5 autópálya menti zajvédő falak megépítése 

Elmaradt fejlesztések  
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ANTISZEGREGÁCIÓS HELYZETELEMZÉS 
 

Szegregátumok helyzetének általános bemutatása 

 

A Központi Statisztikai Hivatal 2011-es adatai alapján Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet területén 

több olyan terület található, mely megfelel a szegregátum feltételeinek. A szegregátumok lehatárolása a 

szegregációs mutató alapján történik, melynek indikátora a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15–59 éves) 

belül. Amennyiben a szegregációs mutató egy területen meghaladja az adott településtípusra vonatkozó 

határértéket, úgy az a terület szegregátumnak tekinthető. 

 

A Pesterzsébetre vonatkozó határérték a 25%-os vagy a fölötti szegregációs mutató. Ez alapján négy olyan 

területet különíthetünk el, melyek megfelelnek a tényleges szegregátum kritériumainak, és tizenhat olyan 

területet, melyek szegregációval veszélyeztetett. A szegregációval veszélyeztetett területek határértéke 

20%, így azokba értelemszerűen beletartoznak a már említett 25% vagy a fölötti mutatóval bíró területek is. 

 

A KSH által előállított áttekintő kartogramok és annak magyarázatai: 

 

 
3. ábra: Szegregátumok és szegregációval veszélyeztetett területek 

Forrás: KSH 

 

Az első áttekintő kartogramon a szegregációs mutató 25%, illetve a fölötti értéket vesz fel. Ez a térkép azt is 

mutatja, hogy melyek azok a területek, ahol a szegregációs mutató 20-24%, az ilyen területek szegregáció 

szempontjából veszélyeztetett területnek számítanak. (jelmagyarázat: a szegregációs mutató térképen 

jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0-19% = szürke, 20- 24%=világoszöld, 25-100%=sötétzöld). 

 

A második áttekintő kartogram a szegregációs mutató 20%-os határértéke mellett együttesen mutatja a 

szegregátumokat és a szegregációval veszélyeztetett területeket. (jelmagyarázat: a szegregációs mutató 

térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0-19%= szürke, 20- 100%=lila).  
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A térképek a település belterületén található szegregátumokat jelenítik meg. A térképek olyan területeket 

is megjelenítenek, amelyek eleget tesznek ugyan a szegregációs mutató kritériumának, de alacsony 

népességszámuk, vagy intézeti háztartásban élők (pl.: kollégium, idősek otthona, hajléktalan szálló) miatt 

mégsem tekinthetők valódi szegregátumoknak. A megküldött térképeken bekarikázásra kerültek azok a 

területeket, amelyeken a magánháztartásokban élők száma meghaladja az 50 főt.  

 

A szegregációs folyamatok területi eloszlása a kerületben nem egyenletes. Az érintett területek a 

szegregációs folyamatokkal összefüggő főbb mutatók mentén jellegzetes eltéréseket mutatnak, ellenben 

közös ismertetőjegyük, hogy a kerület, és azon belül egyes városrészek szövetében nem jellemző a 

telepszerű megjelenésük. A négy tényleges szegregátum közül kettő Erzsébetfalva városrészen található, 

egy Gubacsipusztán, egy pedig Pacsirtatelepen. A tényleges szegregátumokat és a szegregációval 

veszélyeztetett területeket együttesen figyelembe véve megállapítható, hogy a legkritikusabb helyzetben 

Erzsébetfalva és Pacsirtatelep van. Előbbi hét, utóbbi hat kisebb részét érintik meghatározó arányban a 

szegregációs folyamatok. 

 
4. ábra: Szegregációval veszélyeztetett területek 

Forrás: KSH 
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 Szegregációs mutató 25%+ Szegregációs mutató 20%+ 

 Erzsébetfalva  2 terület  7 terület 

 Gubacsipuszta  1 terület  1 terület 

 Pacsirtatelep  1 terület  6 terület 

 Kossuthfalva  -  1 terület 

 Szabótelep  -  1 terület 

Forrás: KSH adatközlés, Népszámlálás 2011, saját szerkesztés 

 

Az egyes szegregátumokban a 60 év felettiek lakónépességen belüli aránya a kerületinél alacsonyabb (bár a 

3. szegregátum igen közeli értéket vesz fel). A kedvezőbb korszerkezet arra utalhat, hogy a jelölt területeket 

nem az elöregedés, hanem sokkal inkább a szegregációs folyamatok, példának okáért a fiatalabb generáció 

alacsony státusza és lecsúszása veszélyezteti. 

 

 

 1. szegregátum 2. szegregátum 3. szegregátum 4. szegregátum XX. kerület 

 60 év felettiek aránya a 
lakónépességen 
belül 

 13.6%  16.9%  25.0%  13.1%  25.7% 

Forrás: KSH adatközlés, Népszámlálás 2011 

 

A szegregátumok képzettségi szintjét vizsgálva igazolást kapunk lakóik alacsony státuszáról. Pesterzsébeti 

viszonylatban csekélynek mondható a legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya az aktív korú 

népességen belül, azonban a szegregátumok e tekintetben kimondottan rosszul teljesítenek. Igen magas 

értékeket produkálnak, kiváltképp igaz ez az 1. és 2. szegregátumra, ahol majd 50%-os azok aránya, akik 

maximum az általános iskolát végezték el. Emlékeztetőül: mindkét rész Erzsébetfalván található. 

 

 1. szegregátum 2. szegregátum 3. szegregátum 4. szegregátum XX. kerület 

 A legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon 
(15—59 éves) belül 

 48.1%  48.9%  33.3%  34.4%  11.6% 

Forrás: KSH adatközlés, Népszámlálás 2011 

 

A pesterzsébeti lakások túlnyomó többsége magas komfortfokozatú (összkomfortos vagy komfortos), 

mindazonáltal a legnagyobb arányban a 2. és 3. szegregátum rendelkezik alacsony komfortfokozatú 

lakásokkal, százalékos megoszlásuk a kerületi értéket is jóval meghaladja. Alacsony komfortfokozatúnak 

számít a félkomfortos, komfort nélküli, valamint a szükséglakásként fenntartott lakhely. 

 

 1. szegregátum 2. szegregátum 3. szegregátum 4. szegregátum XX. kerület 

 Alacsony komfort fokozatú 
lakások aránya 

 2.4%  7.7%  7.5%  3.6%  4.8% 

Forrás: KSH adatközlés, Népszámlálás 2011 
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Maga a szegregációs mutató – tehát a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül – mind a négy jelölt területen 

jelentősen a kerületi érték felett van. Ismételten az erzsébetfalvai területek vannak a legrosszabb 

helyzetben: az 1. szegregátumban a mutató 45,6%-os, a 2. szegregátumban 34%-os. 

 

 1. szegregátum 2. szegregátum 3. szegregátum 4. szegregátum 

XX. 

kerület 

 Szegregációs mutató  45.6%  34.0%  28.1%  29.5%  7.2% 

Forrás: KSH adatközlés, Népszámlálás 2011 

A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya kizárólag a 4. szegregált területen alacsonyabb a kerületi 

átlagnál. Az összes többi esetében a mutatóra vonatkozó érték magasabb, különösen a 2. és 3. 

szegregátumban, ahol az 50%-ot is meghaladja. 

 

 1. szegregátum 2. szegregátum 3. szegregátum 4. szegregátum XX. kerület 

 Foglalkoztatott nélküli háztartások 
aránya 

 40.5%  51.7%  51.2%  27.3%  36.6% 

Forrás: KSH adatközlés, Népszámlálás 2011 

 

A munkanélküliek aránya a pesterzsébeti átlagnál általában nagyobb az egyes szegregátumként jelölt 

részeken.  

 1. szegregátum 2. szegregátum 3. szegregátum 4. szegregátum XX. kerület 

 Munkanélküliek aránya 
(munkanélküliségi ráta) 

 24.4%  29.6%  27.8%  17.9%  12.1% 

Forrás: KSH adatközlés, Népszámlálás 2011 

 

Pesterzsébeten az egyszobás lakások aránya 12,1%-os volt 2011-ben. Az Erzsébetfalván található két 

szegregált területen ennek sokszorosát látjuk: az 1. szegregátumban 45,9%-os, a 2. szegregátumban 40%-os 

értéket ért el az egyszobás lakások aránya. 

 1. szegregátum 2. szegregátum 3. szegregátum 4. szegregátum XX. kerület 

 Egyszobás lakások aránya a lakott 
lakásokon belül 

 45.9%  40.0%  10.3%  4.2%  12.1% 

Forrás: KSH adatközlés, Népszámlálás 2011 

Összességében elmondható, hogy a fentiekben vizsgált, a szegregációs folyamatokkal összefüggő mutatók 

értelmében Erzsébetfalva városrész rendelkezik a legkedvezőtlenebb társadalmi adottságokkal. Az ott 

található két szegregátum (1. és 2. számokkal jelzett) három mutató esetében a legrosszabb értékeket adta, 

a 2. szegregátum a további négy mutató 3setében is nagyon kedvezőtlen értéket ért el. 

 
Forrás: KSH adatközlés, Népszámlálás 2011, saját szerkesztés 
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Szegregátumok helyzetének részletes bemutatása 

 

1. szegregátum 

 

Lehatárolás: Zrínyi utca – Szigetvár utca – Eötvös 

utca – Kende Kanuth utca 

Városrész: Erzsébetfalva 

Lakosság száma: 110 fő 

Szegregációs mutató értéke: 45,6% 

 

 

 

A település belterületén található négy tényleges szegregátum közül a Zrínyi utca – Szigetvár utca – Eötvös 

utca – Kende Kanuth utca által határolt, első terület rendelkezik a legmagasabb szegregációs mutatóval. Ez 

a Pesterzsébet legnagyobb és legnépesebb városrészében, Erzsébetfalván fekvő rész családi házas, 

kisvárosias jellegű és a Határ úthoz mint kerületi határhoz és főúthoz közel helyezkedik el.  

 

A négy szegregátum közül itt a legmagasabb az aktív korúak (15–59 évesek) aránya, mely 11%-kal a kerületi 

érték fölött van. Emellett ez a szegregátum rendelkezik a legalacsonyabb arányú 60 év feletti 

lakónépességgel, mely csaknem a kerületi átlag fele, 13,6%. 

Ez a kis kiterjedésű terület jelentős számban tömöríti a hátrányos helyzetű lakosságot. Az aktív korúak 

58,2%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A KSH adatközlése szerint 2011-ben a 

lakónépesség 59,1%-a gazdaságilag nem volt aktív, mely jelentős rizikófaktort jelent: a korszerkezetből 

adódóan nem az idősebb korosztály eredményezi a magas értéket, hanem sokkal inkább a fiatalabb és 

közép–, de egyébként aktív korú lakók. Valószínűsíthető, hogy az 1. szegregátumban viszonylag nagy 

arányban élnek háztartási kötelezettséget teljesítő személyek vagy olyanok, akik valamilyen más okból 

inaktív személyek (pl. rokkantság, GYES, GYED stb.) 

A foglalkoztatottak aránya a 15–64 éves népességen belül messze elmarad a kerületi értéktől, több mint 

20%-al alacsonyabb. A szegregátum képzettségi szintje meglehetősen alacsony: a felsőfokú végzettségű 

lakosok aránya a 25 éves és idősebb népességben mindössze 8,7%, ezzel szemben az aktív korúak közel fele 

(48,1%) legfeljebb általános iskolai végzettségű — és ahogy azt már említettük, többségük nem rendelkezik 

rendszeres munkajövedelemmel. A munkanélküliségi ráta 24%-os, a kerületi átlag több mint kétszerese, 

míg a tartós munkanélküliek aránya az átlag háromszorosa.  

A terület hátrányos helyzetét jól mutatja, hogy a négy szegregátum közül itt a legnagyobb a szegregációs 

mutató. Az 1. szegregátumban nem kifejezetten a lakások komfortosságával van a probléma, mivel a 

félkomfortos, a komfort nélküli és szükséglakások mutatója jóval a kerületi határérték alatt van. Nem úgy az 

egyszobás lakások aránya (45,9%), mely a kerületi átlag majdnem négyszerese. A négy tényleges 

szegregátum közül szám szerint ebben a zónában élnek a legtöbben és itt a legnagyobb az egyszobás 

lakások száma. Ebből arra következtethetünk, sok család kényszerül arra, hogy számukra nem megfelelő 

méretű lakásban lakjanak — még ha azok magas vagy viszonylag magas komfortfokozattal rendelkeznek is. 



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM 

HBHE – BFVT – HÉTFA – PESTTERV – Pro Régió – Városkutatás 

Budapest XX. kerület

Pesterzsébet TFK – ITS
 

 

24 

 

 1. szegregátum XX. kerület* 

 Lakónépesség száma  110  64358 

 Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya  14.5  13.4 

 Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya  71.8  60.9 

 Lakónépességen belül 60-X évesek aránya  13.6  25.7 

 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon 
(15-59 évesek) belül 

 48.1  11.6 

 Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában  8.7  20.7 

 Lakásállomány (db)  41  30940 

 Alacsony komfort fokozatú lakások aránya  2.4  4.8 

 Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-
59 évesek) belül 

 58.2  33.4 

 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

 45.6  7.2 

 Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül  41.0  62.0 

 Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya  40.5  36.6 

 Állandó népesség száma – a mutató a település egészére állítható elő, 
szegregátumokra nem 

   60962 

 Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya  38.2  28.1 

 A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül  59.1  51.1 

 Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)  24.4  12.1 

 Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)  22.2  7.2 

 A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül  2.7  4.1 

 Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül  45.9  18.9 

 * Összesen, az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (42 fő) adatait 

Forrás: KSH adatközlés, Népszámlálás 2011 

 

 

2. szegregátum 

Lehatárolás: Rákóczi utca –  Emília utca –  Mária 

utca –  Szent Imre herceg utca 

Városrész: Erzsébetfalva 

Lakosság száma: 71 fő 

Szegregációs mutató értéke: 34% 
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A második szegregátum szintén Erzsébetfalván található. Településszerkezetét tekintve  e városrész két 

részre tagozódik, egyrészt a nagyvárosra jellemző lakótelepekre, másrészt pedig a kertvárosra.  A Rákóczi 

utca –  Emília utca –  Mária utca –  Szent Imre herceg utca által határolt terület rendezett telkekből álló 

családi házas tömb, mely mind a Határ út, mind az egyik fontos és fő utcának számító Török Flóris utcához 

közeli helyezkedik el.  

 

Ebben az övezetben a szegregációs mutató a kerületi átlag (7,1%) ötszörös értékét veszi fel (37,6%). Ez 

Pesterzsébet második, foglalkoztatási, lakhatási és oktatási szegregációval egyaránt sújtott része.  

 

A lakótömb korösszetétele kedvező, a 66,2%-os aktív korú népesség mellett azonos arányban élnek itt 

gyerekek és idősek. Iskolázottsági mutatók szempontjából a pesterzsébeti négy szegregátum közül viszont 

itt a legrosszabb a helyzet. Amíg az aktív korú lakosság szinte fele legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezik (ami a kerületi részérték több mint négyszerese), addig a felsőfokú végzettségűek arány a 

szegregátumok között is a legalacsonyabb. 

 

A 2. szegregátumot ezen felül rendkívül kedvezőtlen foglalkoztatási értékek jellemzik. A lakónépességen 

belül a gazdaságilag nem aktívak aránya 62%, mely az idősebb korosztály alacsony jelenléte végett inkább a 

fiatalabb és középkorú népességet érinti – hasonlóan ez előző szegregátumhoz, bár a magas értékbe 

belejátszik a 14 év alatti, így eltartott gyermekek kerületihez képest nagyobb aránya. 

 

A háztartások több mint fele foglalkoztatott nélküli, a foglalkoztatott lakosokat jórészt alacsony presztízsű 

munkakörökben alkalmazzák. A munkanélküliek aránya nagyon magas (29,6%), és a tartós munkanélküliek 

(25,9%) szempontjából is a legkedvezőtlenebb a helyzet. Összességében elmondható, hogy a 2. 

szegregátumra jellemzőek a legrosszabb, foglalkoztatással összefüggő jelzőszámok. 

 

A lakónépesség elsősorban egyszintes családi házakban él. A területre jellemző hátrányos adottság még, 

hogy a lakott lakásokon belül mind az egyszobás otthonok (40%), mind pedig a komfort nélküli és 

szükséglakások aránya (8%) a határérték kétszerese. A fentiekből kitűnik, hogy ezért a pozícióromlásért a 

jórészt régi építésű, elöregedő házak a felelősek. 

 

 2. szegregátum   XX. kerület* 

 Lakónépesség száma  71  64358 

 Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya  16.9  13.4 

 Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya  66.2  60.9 

 Lakónépességen belül 60-X évesek aránya  16.9  25.7 

 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül 

 48.9  11.6 

 Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában  4.3  20.7 

 Lakásállomány (db)  26  30940 

 Alacsony komfort fokozatú lakások aránya  7.7  4.8 

 Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 
(15-59 évesek) belül 

 59.6  33.4 

 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres  34  7.2 
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munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

 Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül  38  62.0 

 Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya  51.7  36.6 

 Állandó népesség száma – a mutató a település egészére állítható elő, 
szegregátumokra nem 

   60962 

 Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya  42.1  28.1 

 A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül  62  51.1 

 Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)  29.6  12.1 

 Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)  25.9  7.2 

 A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon 
belül 

 8  4.1 

 Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül  40  18.9 

* Összesen, az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (42 fő) adatait 

Forrás: KSH adatközlés, Népszámlálás 2011 

 

3. szegregátum 

 

Lehatárolás: Lázár utca – Ady Endre 

tér – Poprád utca – Pozsony utca 

Városrész: Gubacsipuszta 

Lakosság száma: 100 fő 

Szegregációs mutató értéke: 28,1% 

 

 

A négy tényleges szegregátum közül a Lázár utca – Ady Endre tér – Poprád utca – Pozsonyi utca által 

határolt harmadik terület rendelkezik a legalacsonyabb szegregációs mutatóval. Korszerkezete jelentősen 

eltér az előzőektől: a kerületi értéknél kisebb az aktív korúak (15–59 évesek) aránya, a 14 év alattiaké 

nagyobb, míg a 60 év felettieké közelít ahhoz. 

 

Nyilvánvaló, hogy gazdasági szempontból ez a korösszetétel igen előnytelen, ám fel kell hívnunk a figyelmet 

arra, hogy a négy szegregátum közül a szegregációs mutatón kívül itt a legalacsonyabb a legfeljebb 

általános iskolai végzettséggel rendelelkezők aránya a 15–59 éves korcsoporton belül. A szegregátum 

képzettségi szintjét tovább emeli a 25 év feletti felsőfokú végzettségűek aránya, mely ugyan jelentősen az 

összkerületi szint alatt van, ám jóval magasabb az erzsébetfalvai két szegregált területéhez képest. 

Mindezek ellénére az aktív korúak közel 58%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. 
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A foglalkoztatottak aránya a megfelelő korú népességen belül az összkerületi aránynál jóval alacsonyabb, 

de szegregátumi viszonylatban nem kirívó. Nem úgy a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, mely ezen 

a területen 50% feletti, mely érték kerületi és szegregátumi tekintetben is tekintélyes — bár némiképp 

magyarázhatja a gyermekek és az idősebb korosztály koncentráltabb jelenléte. Ugyanezen okból lehet épp 

ebben a szegregátumban a legmagasabb a gazdaságilag nem aktív népesség aránya, hiszen abba 

beletartoznak az inaktív keresők (azok a személyek, akik az adatfelvétel eszmei időpontjában kereső 

tevékenységet nem folytatottak, ám jövedelemmel – úgymint pl. nyugdíj vagy gyermekgondozási segély – 

rendelkeztek), valamint az eltartottak is. 

 

3. szegregátum lakáshelyzetéről elmondható, hogy inkább a lakások komfortosságával, mintsem méretével 

és beosztásával van probléma. A kerületi átlagnál nagyobb arányban találhatóak alacsony komfortfokozatú 

(tehát félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásként fenntartott) lakhelyek. Szobaszám tekintetében 

azonban a szegregált terület kedvezőbb értékeket mutat: míg a kerületi lakott lakások közel 20%-a 

egyszobás, addig ugyanez az arány a 3. szegregátumban majdnem fele akkora. 

 

 

 3. szegregátum XX. kerület* 

 Lakónépesség száma  100  64358 

 Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya  18.0  13.4 

 Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya  57.0  60.9 

 Lakónépességen belül 60-X évesek aránya  25.0  25.7 

 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon 
(15-59 évesek) belül 

 33.3  11.6 

 Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában  11.8  20.7 

 Lakásállomány (db)  40  30940 

 Alacsony komfort fokozatú lakások aránya  7.5  4.8 

 Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 
(15-59 évesek) belül 

 57.9  33.4 

 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

 28.1  7.2 

 Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül  40.6  62.0 

 Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya  51.2  36.6 

 Állandó népesség száma – a mutató a település egészére állítható elő, 
szegregátumokra nem 

 -  60962 

 Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya  15.4  28.1 

 A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül  64.0  51.1 

 Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)  27.8  12.1 

 Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)  19.4  7.2 

 A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon 
belül 

 7.7  4.1 

 Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül  10.3  18.9 

* Összesen, az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (42 fő) adatait

Forrás: KSH adatközlés, Népszámlálás 2011 
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4. szegregátum 

 

Lehatárolás: Szondi utca – Vécsey utca – 

Kuruc utca – Virág Benedek utca 

Városrész: Pacsirtatelep 

Lakosság száma: 99 fő 

Szegregációs mutató értéke: 29,5% 

 

 

A 4. szegregátum a kerület déli városrészében, Pacsirtatelepen található.  

 

A 4. szegregátum korszerkezet tekintetében leginkább abban különbözik a többi szegregátumtól, valamint a 

kerület összességétől, hogy ezen a területen jelentős mértékben magasabb a 14 év alatti gyermekek, és 

alacsonyabb az idősebb korosztály aránya.  

 

Képzettségi szintjét a többi szegregátumhoz képest kedvezőbbnek tekinthetjük, hiszen viszonylag magas a 

felsőfokú végzettségűek aránya (15,3%). Mindazonáltal az aktív korúak kicsivel több mint harmada még így 

is maximum az általános iskolát végezte el.  

 

Foglalkoztatottság tekintetében az előzően vizsgált területektől szintén kedvezőbb képet mutat: magasabb 

a foglalkoztatottak aránya és alacsonyabb a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, utóbbi még a 

kerületi átlag alatt is van. Mindebből és a korösszetételből arra lehet következtetni, hogy a 4. 

szegregátumban általában nagyobb gyerekszámú családok élnek, ahol nagyobb az esélye annak, hogy a 

nagykorú családtagoknak munkahelyük van. Ezt tükrözik a más területekhez képest legkisebb, a 

munkanélküliségre vonatkozó jelzőszámok is. Kiemelnénk a tartósan munkanélküliek 5,1%-át, mely a 

kerületi határértéket sem éri el. 

A lakhatás minőségével nincs különösebb probléma: a lakott lakások komfortszintje nagyjából megegyezik a 

pesterzsébeti átlaggal, ezen felül döntő többségben többszobás lakásokat találunk ezen a területen. A 

többszobás lakások aránya meghaladja a pesterzsébeti összértéket is, ennek oka, hogy a lehatárolt 

területen a régebbi egyszintes lakóházak közé viszonylag sűrűbben vannak beékelődve újabb építésű, 

általában két emelettel rendelkező családi házak. 

 

 4. szegregátum XX. kerület* 

 Lakónépesség száma  99  64358 

 Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya  25.3  13.4 

 Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya  61.6  60.9 

 Lakónépességen belül 60-X évesek aránya  13.1  25.7 

 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív  34.4  11.6 
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korúakon (15-59 évesek) belül 

 Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában  15.3  20.7 

 Lakásállomány (db)  28  30940 

 Alacsony komfort fokozatú lakások aránya  3.6  4.8 

 Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 
(15-59 évesek) belül 

 49.2  33.4 

 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

 29.5  7.2 

 Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül  48.4  62.0 

 Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya  27.3  36.6 

 Állandó népesség száma – a mutató a település egészére állítható elő, 
szegregátumokra nem 

   60962 

 Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya  43.8  28.1 

 A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül  60.6  51.1 

 Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)  17.9  12.1 

 Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)  5.1  7.2 

 A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon 
belül 

 4.2  4.1 

 Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül  4.2  18.9 

* Összesen, az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (42 fő) adatait

Forrás: KSH adatközlés, Népszámlálás 2011 

 

Veszélyeztetett területek 

 

A KSH adatai szerint összesen tizenhat olyan kisebb terület - általában egy vagy két lakótömb - van a 

főváros XX. kerületében, melyet szegregációval veszélyeztetettnek tekinthetünk. Jelen esetben azok a 

területek kerültek kijelölésre, melyek szegregációs mutatója 20% vagy a fölötti értéket vesz fel (így azokba 

beletartoznak az eddig bemutatott 25% vagy a fölötti értékkel bíró tényleges szegregátumok is). A 

szegregációval veszélyeztetett területek általában hasonló, ám különböző mértékű problémákkal küzdenek.  

 

A 16 területet együttesen figyelembe véve megállapítható, hogy a XX. kerületi városrészeket illetően a 

legkritikusabb helyzetben Erzsébetfalva és Pacsirtatelep van. A legnagyobb alap-területű és legsűrűbben 

lakott első térségben 7, a népes másodikban 6 lehatárolt tömböt érintenek meghatározó arányban a 

szegregációs folyamatok. 
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5. ábra: szegregációs mutató értéke veszélyeztetett 
területeken 

 
 

6. ábra: veszélyeztetett területek megoszlása a 
városrészek között 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

A következőkben röviden bemutatásra kerülnek Pesterzsébet szegregációval veszélyeztetett területei, 

városrészenként rendezve és kiemelve az adott tömbre leginkább jellemző hátrányos jelzőszámokat. 

 

Ezsébetfalva szegregációval veszélyeztetett területei 

A kerület északnyugati részén szorosan egymás mellett, egy-egy utca vagy háztömbnyi távolságra 

helyezkednek el a beazonosított lakóövezetek. Erszébetfalva városrész e területén a főbb utak mentén és a 

tereket övezve javarészt zártsorú, kisvárosias beépítés a jellemző. 

A kerület északnyugati részén szorosan egymás 

mellett, egy-egy utca vagy háztömbnyi 

távolságra helyezkednek el a beazonosított 

lakóövezetek. Erszébetfalva városrész e 

területén a főbb utak mentén és a tereket 

övezve javarészt zártsorú, kisvárosias beépítés a 

jellemző. Az 1., 5. és 6. területek közvetlenül a 

Határ út mentén, a IX. kerülettel határos nagy 

forgalmat lebonyolító  főútvonal 

szomszédságában fekszenek.   

A 9. terület jóval messzebb, a városrész északkeleti részén, közvetlenül Pesterzsébet peremén, a XIX. 

kerület határán helyezkedik el. 

Az erzsébetfalvai kijelölt hét övezet korszerkezete kedvező. Mindegyikben az aktív korú, 15-59 éves 

korosztályok mutatják a legmagasabb értéket. A 6. zónában a városi átlaggal megegyező, 62,9%, míg a többi 

városrészi zónában ennél mind magasabb indexűek. Az 1. és 8. zónák jelentős számú 0-14 évest mutatnak: 

az első 5%-al, nyolcadik lakótömb pedig 5,4%-al áll a kerületi határérték fölött. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 

években ezekre a területekre fiatalabb népesség települt. A 60 év felettiek aránya mind a hét 

lakóövezetben a városi átlag (25,7%) alatt van. Az időskorúak sorrendjét a 6. övezet vezeti 23,4%-os 

mutatóval, míg az 1. övezet zárja 14,3%-os aránnyal.  

A 9. veszélyeztetett zóna közvetlenül a Nagykőrösi út melletti, szintén családi házas térség, de itt újjáépített 

vagy újépítésű házak találhatók, rendezett, szép környezetben. Ezt bizonyítja az is, hogy ezen részen a 

legalacsonyabb az egyszobás lakások aránya, mindössze 8,4%-al több a kerületi átlagnál. Továbbá ezt 
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igazolja vissza a lakosság korösszetétele, vagyis a 0-14 évesek 19%-os értéke és a 60 év felettiek kiugróan 

alacsony, 15,9%-os aránya. Utóbbi mutató a kerületi átlagnál 10%-ak alacsonyabb. Ugyanakkor ez a zóna a 

lakosság iskolai végzettsége alapján egyértelműen szegregált. 32,4%-uk – a kerületi indexszám 

háromszorosa – mindössze általános iskolai végzettséggel rendelkezik, a felsőfokú végzettségűek száma 

pedig 7%-al alacsonyabb a pesterzsébeti rátánál. 

 

 Az 1. szegregációval veszélyeztetett tömb a (korábban már elemzett) 1. szegregátum területéhez 

közvetlenül kapcsolódó lakótömbbel kiegészülve a legmagasabb 34,9%-os értéket produkálja, amely a 

városi mutató ötszöröse. A 2. övezet az 1. alatt helyezkedik el. A 2. szegregátummal egyező területen és 

mutatókkal rendelkező veszélyeztetett rész mindössze 0,7%-al alacsonyabb szegregációs indexű. A 34%-os 

aránnyal a sorrendben követi az 1. övezetet, és 16-os indexszámok alapján is a második helyen áll. 

Itt kell felhívnunk rá a figyelmet, hogy mind a szegregációs folyamatoknak kitett, 16 lehatárolt tömb, és 

ebből a pesterzsébeti hét övezet közül is e kettőben az aktív korú lakosság több mint 40%-ának legfeljebb 

általános iskolai végzettsége van. Az iskolai végzettséggel párhuzamos koncentrációs mintát mutatnak a 

foglalkoztatási adatok is.  Az első lakótömbben 53,4%-uk, míg a másodikban 59,6%-uk nem rendelkezik 

rendszeres munkajövedelemmel. Ezek a kiugróan magas mutatók 20, illetve 26,2%-al vannak a kerületi 

átlag felett. Mindez azt jelzi, hogy a foglalkoztatási szegregáció ezekben a zónákban a legaggasztóbb!  

A szélsőségeket kiemelendő: a legmagasabb a felsőfokú végzettségűek aránya 6. szegregátumban, de még 
így is 5%-al elmaradva az átlagtól és a 2. szegregátum mutatja a legalacsonyabb iskolázottságot 48,9%-os 
mutatóval, ami a városi átlag négyszeresén túli értéket vesz fel. 
A városrész kijelölt övezeteiben az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportok aránya a lakónépességen 
belül minden esetben minimum 8%-kal a kerületi átlag (28,1%) fölött van. Öt terület esetében ez az arány 
40%-nál magasabb, a legkirívóbb indexű a 45,7%-al a 6. övezet. Ez azzal magyarázható, hogy mivel fővárosi 
kerületi jellegről van szó, inkább a munkakör típusa dominál.  

A munkanélküliségi ráta az 5. övezetben a legalacsonyabb, 1,3%-al alacsonyabb a kerületi határértéknél. A 

2. övezetben pedig a legmagasabb ez az arány, 29,6%, az átlag háromszorosa. A tartós munkanélküliek 

aránya ugyanezt a sorrendet követi: míg a 2. övezetbeli 25,9%-os mutató 18,7%-al reprezentálja felül a 

városi átlagot, addig az 5. övezetbeli 5,4% mutató 2,2%-al marad el mögötte.  

Az 5., szegregációval veszélyeztetett városrészi területen a munkanélküliségi ráta is mindössze 2,6%-al több 

a kerületi 33,4%-os átlagnál. E három fontos mutató alacsony értéke magyarázza a zóna pont 20%-os, alsó 

határindexét.  

Összességében elmondható, hogy ezen kertvárosi részek egyik jellemzője a az épületállomány erőteljesen 

elöregedő volta.  Ennek oka, hogy a családi házas jellegű területről van szó, ahol magas az 1945 előtt és 

nagyon alacsony, a relatíve új építésűnek mondható, 1990 után épült lakások aránya.   

 

Szabótelep szegregációval veszélyeztetett területei 

Szabótelepen egyetlen szegregációval veszélyeztetett terület lett kijelölve, annak is legalább fele átnyúlik a 

délkeleti irányban szomszédos Gubacsipuszta városrészbe. Zömében régi építésű, egyszintes házakat 

találunk a területen, bár egy-egy utcarész a maga többszintes, modern családi házaival kifejezetten 

középosztálybeli miliőt érzékeltet (pl. Kazinczy utca és Bessenyei utca egy része). 

Az itt élő mindössze 54 fő egyharmada 60 éves is elmúlt és nagyon kevés a 14 év alatti gyermek, így a 

terület jelentősen elöregedőben van. A képzettségre és foglalkoztatottságra vonatkozó mutatók 

kedvezőtlenek, és emellett ezen a területen a legmagasabb a munkanélküliek és a tartós munkanélküliek 

(legalább 360 napos munkanélküliek) aránya. Előbbi 39,1%, utóbbi 30,4%-os volt 2011-ben. 
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Kossuthfalva szegregációval veszélyeztetett területei 

Kossutfalván kizárólag egy szegregációval veszélyeztetett terület található, mely a városrész észak-nyugati 

felén, Erzsébetfalva határán helyezkedik el. A rendezett városképet az elhasznált útburkolat töri meg. A 

régebbi építésű, ám homlokzatilag részben felújított egyszintes kertes házak mellett vegyesen, az elmúlt 

10–15 évben felhúzott, általában kétszintes családi házakat találunk ezen a részen. 

Az idősebb korosztály aránya 20% feletti, de a terület elöregedését némileg ellensúlyozza a 14 év alattiak 

aránya, mely a kerületi értéknél 2,5 százalékponttal magasabb. Aggodalomra adnak okot a 

foglalkoztatottsági mutatók az aktív korúak majdnem fele nem rendelkezik rendszeres 

munkajövedelemmel, és a háztartások 48,3%-ában nincs foglalkoztatott.  

 

Pacsirtatelep szegregációval veszélyeztetett területei 

Erzsébetfalva után Pacsirtatelep az a városrész, ahol a legtöbb szegregációval veszélyeztetett területet lehet 

azonosítani. Az összesen hat terület elszórtan, a városrész határvonalát követve helyezkedik el.  

4. sz. veszélyeztetett terület lényegében a 4. számú tényleges szegregátum egy utcával, így egy 

lakótömbbel való kitolódása, így ez a terület is hasonló jellemzőkkel bír. Leginkább a munkanélküliségi ráta, 

valamint a tartós munkanélküliek aránya mutat romlást a tényleges szegregátum értékeihez képest, de a 

lakott lakások komfortossága és mérete is kedvezőtlenebb. Utóbbihoz hozzátennénk, hogy az Akácfa utca 

ezen szakaszán elvétve akadnak korszerűtlen házak, inkább a nagy alapterületű és több emelettel újonnan 

építtetett családi házak dominálnak. 

A 12. számmal jelzett területen belül az Atléta utca hátsó, Klapka közhöz eső szakasza, valamint a köz eleje 

meglehetősen elhanyagoltnak és alacsony státuszúnak tűnik. A terület többi része kimondottan rendezett 

kisvárosi képet mutat, jórészt új házakkal. Kiemelnénk, hogy szegregátumi viszonylatban a legjobb 

iskolázottsági mutatókkal rendelkezik, a felsőfokú végzettségűek aránya még a kerületi átlagot is 

meghaladja. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya itt a legmagasabb, 54,3%. 

Közvetlenül az előző terület szomszédságában helyezkedik el a 13. szegregációval veszélyeztetett zóna, 

melyben inkább az alacsonyabb státuszú lakóházak dominálnak. A KSH 2011-es adatai szerint a 

lakásállomány 20%-a alacsony komfortfokozatúnak számít, de a lakott lakások esetében ez az arány már 

csak 9,7%-os. A vizsgált területek közül itt a legmagasabb a 14 év alattiak megoszlása, a népesség majd 

egynegyedét adják. A felsőfokú végzettségűek aránya viszont rekord alacsony, 1,7%-os. 

A 14. szegregációval veszélyeztetett területet lakásállományát tekintve relatíve alacsonyabb státuszúnak 

nevezhetjük, mely a városképen kívül megmutatkozik az alacsony komfortfokozatú lakott lakások 18,4%-os 

megoszlásán is. Hangsúlyoznánk továbbá az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 

foglalkoztatottak 60,7%-os arányát. Mindkét jelzőszám értéke a szegregációval veszélyeztetett részek közül 

éppen itt a legmagasabb. Pacsirtatelep városrészen a veszélyeztetett területek közül a Pacsirta utca - 

Köztemető utca - Királyhágó utca - Vörösmarty utca által határolt 15. sz. terület az, amely a legközelebb áll 

a 25%-os tényleges szegregációs határértékhez, tehát itt a legnagyobb a legfeljebb általános iskolát 

végzettek és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korú lakónépességen belül. 

Emellett a munkanélküliségi ráta szintén itt a legmagasabb a maga 30,8%-ával. 

Az utolsó szegregációval veszélyeztetett területen (16. sz.) kisebb és nagyobb alapterületű, régi és újabb 

építésű lakóházak vegyesen találhatóak. Korszerkezete nem különösebben elütő a kerület egészétől. 

Kirívóan alacsony a munkanélküliek és a tartós munkanélküliek aránya, előbbi 8,1%, utóbbi 2,7%-os. 

 

Gubacsipuszta szegregációval veszélyeztetett területei 

Gubacsipusztán a 3. sz. szegregátumon kívül veszélyeztetett területet nem határolt le a KSH. 


