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BEVEZETÉS
1. AZ ÉRTÉKALAPÚ KONCEPCIÓ
Mottó: Érték az, amit a társadalom értéknek tart.
Az értékvédelem, mint feladat a legutóbbi időkig szinte kizárólag a múlt építészettörténeti
értékeinek megvédését jelentette.
Az urbanisztikai gondolkodás erősödésével ma már számolunk más értékek vizsgálatával és
megőrzésének módjaival is. A széles körben feltárt urbanisztikai értékek magukba foglalják
az építészeti értékeket is.
Az urbanizációs értékek:
- a helyi társadalom humán értékei (hagyományok, szokások, életstílus, népesség
összetétel, iskolázottság, kulturális-, egészségügyi adottságok, civil szervezetek
működése, stb.)
- helyi gazdasági értékek (foglalkoztatási helyzet, gazdasági erőforrások, helyi
gazdasági struktúra, speciális gazdasági adottságok, szakmai érdekszövetségek
stb.),
- helyi természeti és művi környezeti értékek (természeti-, zöldfelületi értékek,
településtörténeti-, településarculati-, településszerkezeti- és területfelhasználási
értékek, telekalakulatok, beépítési jellemzők, hangulati értékek, régészeti,
műemléki értékek, infrastrukturális értékek, stb.).
Minden településnek és településrésznek vannak egyedi, máshol nem található adottságai és
értékei, amelyek a település, vagy településrész egyediségét, hangulatát, karakterét adják.
Ezek feltárása, összegzése, a bennük rejlő pozitív adottságok felhasználása nem csak a teljes
település fejlesztése esetén fontos, ugyanígy nagy jelentősége van egyes objektumok
megvalósítása estén is, hiszen – ahogy a cseppben is benne van a tenger – minden egyedi
létesítménynek magában kell hordoznia azokat a hagyományokat, érték-adottságokat,
amelyek miatt az új objektum méltó része lesz az egész településnek.
Az értékek feltárásának legfontosabb módja az értékalapú koncepció összeállítása. Az
értékalapú koncepció nem terv, hanem egy gondolkodási mód olyan gyakorlati eredménye,
amelyben nem a múltra irányuló védelem kap hangsúlyt, hanem a meglévő értékek jövőre
vonatkozó, korszerű fejlesztést szolgáló, célszerű hasznosítása.
Az értékalapú koncepció egy információ-kezelési módszer, annak könnyen kezelhető és
közérthető formája, amely feltárja a helyszín jelentőségét, s megjelöli azokat a veszélyeket,
amelyek e jelentőséget veszélyeztethetik, ugyanakkor iránymutatást ad bármely változás, új
használat, kezelőváltás esetére.
Az értékalapú koncepció készítése módszerének alapját az értékek feltárása, számbavétele,
értékelése jelenti.
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Az értékek feltárásának két fő módszere van:
- egyik a helyi társadalom értékekről vallott véleményének összegyűjtése,
- a másik a szakemberek által elvégzett értékfeltárás.
Ezek összességéből választhatók ki azok a részletek, amelyek a település egésze és/vagy egyegy konkrét objektum létrehozásának megalapozására vonatkoznak.
Az értékalapú koncepció előkészítő anyag, melyet egy település, településrész, kerület a
különböző tervezési fázisok során újra és újra hasznosítani tud:
1. A településfejlesztési koncepció készítése, módosítása esetén:
A település, településrész a fentebb említett adottságokkal, jellemzőkkel, szellemi
és fizikai értékekkel rendelkezik. Ezek feltárása után olyan településfejlesztési
koncepció készülhet, amely a fontos adottságok, karakterek megtartására,
továbbélésére építi a közép- és hosszú-távú fejlesztési céljait és feladatait.
2. A települési-, kerületi szabályozási előírások, szabályozási tervek készítése esetén:
Mind a szellemi, mind a fizikai értékek megtartása és továbbfejlesztése csak akkor
tud megvalósulni, ha azokat szabályozók védik és irányítják. Ennek érdekében
olyan szabályozókat, előírásokat, terveket kell készíteni, amelyek biztosítják az
értékek megtartását, kidolgozzák annak módját, feltételeit. Mindezek csak akkor
érvényesülhetnek, ha azok Képviselő-testületi rendeletben hatályosulnak, azaz az
értékek csak akkor tarthatók meg, ha azok jelenéről és jövőjéről önkormányzati
döntések rendelkeznek.
Nagyon fontos, hogy egy település, vagy településrész (pl. fővárosi kerület)
rendelkezzen olyan dokumentumokkal, amelyek feltárják az értékeket, megjelölik
azok jellemzőit, kategorizálják, rendszerbe foglalják azokat oly módon, hogy a
tervezési folyamat későbbi fázisaiban a részletesebb tervekbe is beépíthetők,
továbbá a fejlesztések, beruházások során érvényesíthetők legyenek.
3. Építési engedélyezés esetén:
Egy épületegyüttes, vagy épület megvalósításának első lépéseként meg kell
vizsgálni, hogy a települési-, településrészi értékek megtartásának mik a feltételei,
ezt tartalmazza az értékvédelmi koncepció.
Ebben az esetben el kell készíteni azokat a terveket, amelyek az értékek gyakorlati
védelmét határozzák meg. Ilyenek lehetnek pl. a helyszín értékeit feltáró alapos
régészeti, építészettörténeti, művészettörténeti kutatások, de ezeken túl lépve a
helyszínhez kötődő minden lehetséges egyéb - szellemi, vizuális, ökológia,
közösségi, gazdasági, turisztikai stb. – értékek megőrzésére vonatkozó tervek,
javaslatok.
Az értékalapú koncepció független, prekoncepció-mentes dokumentum, amely megalapozza
a hagyományokra, egyedi karakterelemekre épülő fejlesztést. Ezek megőrzése és fejlesztése
védi és őrzi a területek sajátos identitását és biztosítja a lakosság lokálpatriotizmusának
erősödését, a területhez való kötődést.
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2. AZ ÉRTÉKALAPÚ KONCEPCIÓ KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERE
1. Fellelhető tudományos, kutatási, felmérési, stb. anyagok készítése, összegyűjtése,
„megtanulása”.
2. Az „érdekeltek”, kerületi képviselők, politikusok, hivatali szakemberek, a Polgármesteri
Hivatal által javasolt civil szervezetek képviselőinek összehívása, a vélemények
összegyűjtése.
3. Műhelymunka keretében az Értékalapú koncepció 4 lépésének közös elvégzése.
AZ ÉRTÉKALAPÚ KONCEPCIÓ KÉSZÍTÉSÉNEK 4 LÉPÉSE:

1.

Az értéket jelentő ELEMEK a végzendő koncepció mélységétől függő
összegyűjtése, kezelhető részekre bontása. Az elemek megjelölésével együtt
rövid történeti leírás vagy egyéb fontos információ kész.

2.

Az egyes elemek ÉRTÉKÉNEK / JELENTŐSÉGÉNEK, a lehető legszélesebb
értelemben való számbavétele
Az ÉRTÉK / JELENTŐSÉG széleskörű értelmezése:
Érték-kategóriák:


Környezeti érték:
Természeti (ökológiai) és épített értékek, turisztikai - rekreációs értékek.



Elhelyezkedés – megközelíthetőség – viszonyulás a környező városszövethez.



Történeti-történelmi – műemléki – régészeti értékek.



Szellemi – tudományos – művészeti – oktatási – közművelődési –
esztétikai -vizuális értékek.



Társadalmi érték:
A helyi közösség illetve a társadalom életében betöltött szerepben
fellehető értékek.



Gazdasági érték:
Gazdasági funkciók, tevékenységek.



Ingatlanérté:
Lakások, üzletek, irodák, kereskedelmi és vendéglátó, ipari, mezőgazdasági
(föld, kertészeti) értékek.



Fejlesztési érték:
A (helyi, regionális, országos) fejlesztési elképzelések számára
potenciálként jelentkező (gazdasági, munkahely-teremtési, stb.) értékek.



Használati érték:
A jelenlegi használatban rejlő értékek illetve a jövőbeni használhatóság
számára mutatkozó értékek (pl. térkapcsolatok, térméretek, stb.), stb.
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Helyi érték:
Az a helyi specialitás, amit a helyi közösség megtartandó (identitást adó)
értéknek tart és nem illeszkedik egyik fenti kategóriába sem.

Annak vizsgálata, hogy a számba vett értékek milyen VÁLTOZÁST ELŐIDÉZŐ vagy
VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐKnek vannak kitéve:
Ezek az alábbiak lehetnek:


új igények, elvárások, előírások teljesítése,



új hasznosítási, fejlesztési elképzelések,



állagmegóvás, helyreállítás szükségessége,



fenntartás, üzemeltetés, kezelés problémái (nem szakszerű, egyenetlen
színvonalú, stb.),



pénz hiánya vagy éppen a túl sok pénz,



egységes áttekintés, egységes koncepció hiánya,



célok tisztázatlansága, kommunikáció hiánya,



rövidtávú gondolkodás, gyors siker vezérelte gondolkodás, stb.

Az értékek sérülésének, megsemmisülésének megakadályozása miatt
megvizsgáljuk és összegyűjtjük azokat a tényezőket, amelyek VESZÉLYT
jelenthetnek a változás során, vagy annak következményeképpen.
4.

Az értékek megtartása, védelme, fejlesztése érdekében IRÁNYELVEKET
határozunk meg az értékek további sorsára vonatkozóan, amelyek a változást
előidéző vagy veszélyeztető tényezőknek az értékekre, örökségre gyakorolt
negatív hatásának csökkentésére irányulnak. Ez alternatív, kreatív gondolkodást
igénylő feladat, és többféle megoldási javaslat is születhet.
Ezek az alábbiak:


külső szaktudás igénybe vétele



meglévő emberek továbbképzése



kommunikáció



transzparencia



közös döntések – pozitív kompromisszumképesség



pénzforrások felkutatása, kihasználása



egymásba illeszthető, hierarchikus tervek



hosszú távú, de kis lépésekre felbontható megvalósítás, stb.
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Az IRÁNYELVEK megfogalmazásának fontos lépése a VÁLTOZTATHATÓSÁGI INDEX
meghatározása.
VÁLTOZTATHATÓSÁGI INDEX (V.I.)
Ez a jelzőszám 5-ÖS SKÁLÁRA, osztva megmutatja, hogy a
feltárt értékek alapján a különböző területek,
objektumok, intézmények, természeti és épített értékek,
gazdasági és társadalmi értékek megtartása (1-es érték)
vagy megszüntetése (5-ös érték) javasolt. Természetesen
vannak közbülső értékek is, ezeket 2, 3, 4, indexszel
soroltuk be aszerint, hogy a jövőben mennyire kell
számolni az adott értékkel.

PL.1: egy paneles lakótelep értékének vizsgálata során számításba jön a nem
megfelelő lakásstruktúra (kis alapterületű lakások), a romló műszaki állapot, de
pozitív megítélést kap a rendben tartott és kifejlett zöldfelület, a színvonalas
kereskedelmi és vendéglátási szolgáltatás. Így összevetve a különböző részértékeket,
többnyire közepes 3-as változtathatósági indexet kapott a lakótelep.
PL.2: A Kossuthfalva településrész azért kapott 1-es, (változtathatatlan) indexet, mert
őrzi az eredeti hagyományokat, kifejezi a pesterzsébeti beépítési karaktert,
épületállománya, társadalmi összetétele egyaránt illeszkedik a városrész tradicionális
karakterébe, hangulatába.
A KOMPLETT ÉRTÉKALAPÚ KONCEPCIÓ dokumentum tartalma:

1.

Az értékalapú koncepció célja, létrejöttének körülményei.

2.

Az érték rövid áttekintő története.

3.

Tulajdonforma és használat.

4.

Működtetés és fenntartás.

5.

Az értékalapú koncepcióhoz rendelkezésre álló és áttanulmányozott háttéranyag
(kutatási, stb. dokumentációk) felsorolása.

6.

Értékkataszter létrehozása térinformatikai rendszerben.

7.

Az értékalapú koncepció összeállításában részt vevő szervezetek felsorolása.

8.

A táblázatos elemzés – az érdemi rész.

9.

Összefoglalás és ajánlások, alkalmazási javaslatok.
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AZ ÉRTÉKALAPÚ KONCEPCIÓ-DOKUMENTUM elkészülte után segítséget ad az alábbiak

mérlegeléséhez is:


mely értékek tartandók meg mindenképpen?



melyek a legsérülékenyebb „területek”?



milyen „hiányok” vannak a folyamatban (pl. további kutatások szükségesek, stb.)?



milyen prioritásokat lehet meghatározni?



vannak-e konfliktusok az értékek és a hasznosítási elképzelések között?



értékek gazdasági-hasznosítási „kódexének” meghatározása

A KONCEPCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK FÁZISAI

Az értékalapú koncepció ELEMZÉSI fázisa után következik a

DÖNTÉSI fázis,
amely a szellemi és fizikai értékek megóvásával, helyreállításával, bővítésével,
újrahasznosításával, fejlesztésével kapcsolatos tevékenység meghatározása és elfogadása,
majd a

KONCEPCIÓ kidolgozása.

CÉL: AZ ÉRTÉKEK FENNTARTHATÓSÁGA ÉS ÖNFENNTARTÓ HASZNOSÍTÁSA.
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I. VÁROSÉPÍTÉSZET
I.1. ÁLTALÁNOS KUTATÁSOK
I.1.1. A KERÜLET ELHELYEZKEDÉSE
Pesterzsébet Budapest déli részén, a Duna bal
partján fekszik, területe 1218 hektár, a főváros
összes területének 2,3 százaléka.
1867 után Soroksár telepeként jött létre, majd
önálló nagyközség, később város lett. Az 1949. évi
XXVI. Törvény értelmében Soroksárral együtt
mint a főváros XX. kerülete, Budapesthez
csatolták. Az 1994. évi XLIII. Törvény kimondta
Soroksárnak a XX. kerületből történő kiválását és
önálló
kerületté
szervezését.
Ennek
következtében
Pesterzsébet
közigazgatási
területe a régi városéval lett azonos. A kerület a
törvény
felhatalmazása
alapján
ismét
használhatja az 1923-ban, várossá válásakor
elfogadott Pesterzsébet nevet, címert és zászlót.
A CÍMER

A kerület címere pajzs alakú, amit a város színei vízszintesen három –
kék-ezüst-kék színű – sávra osztanak. A korabeli leírás szerint a pajzs
tetején nyitott korona a városnak Erzsébet királynéhoz fűződő
kapcsolatát; a pajzs felső részén lévő hajóhorgony a város Duna menti
kedvező fekvését; a középső ezüst sáv a Duna folyamot; a pajzs alsó
részében a fogaskerékből kiemelkedő merkúrpálca pedig a városnak az
ipar és a kereskedelem fejlesztésére irányuló reményteljes és hazafias
törekvéseit jelképezi.

A kerület földrajzilag az Alföld legészakibb, Dunához nyúló kiszögellésén, a Pesti-síkságon
helyezkedik el. A Duna bal partján kialakult tájegység szerves része. Felszínét az évezredek
során a Duna változó medre alakította, hordalékaiból kúpokat építve. Az eredeti dimbesdombos felszín a város fejlődése során már teljesen átalakult, de ma sem tökéletesen sík,
kelet felé egyre magasodik.
Pesterzsébet Budapest külső kerületei közé tartozik. Szomszédai északnyugaton a IX. kerület
(Ferencváros), északkeleten a XIX. Kerület (Kispest), délen a XXIII. Kerület (Soroksár) és
nyugaton a XXI. kerület (Csepel).
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I.1.2. PESTERZSÉBET ELHELYEZKEDÉSE BUDAPEST SZERKEZETÉNEK KÜLSŐ ZÓNÁJÁBAN
(készült Ekler Dezső anyagának felhasználásával)

I.1.2.1. Budapest zónarendszere
Budapest fejlődése során öt olyan, egymástól karakterében jól megkülönböztethető zóna
alakult ki napjainkra, amelyekkel érdemes külön foglalkozni.
Az öt zóna:
 A Belváros,
 A köztes zóna,
 A külső zóna,
 A Hegyvidéki zóna,
 A Duna-partok.
Pesterzsébet hagyományaival, adottságaival, területi- és szerkezeti kapcsolataival együtt a
külső zónához tartozik.
I.1.2.2. A külső övezet létrejötte
A külső övezet, a külső kerületek kialakulása, kis túlzással a legfontosabb kérdés Budapest
legújabb kori történetében. A mai külső kerületek alkata ugyanis a város genetikai hibájára
mutat rá, vagyis arra, hogy Budapest belül túl sűrűn, kívül túl ritkán lakott. A mellékelt ábra
mutatja, miként hozta magával a város történeti alakulása és sorsa ezt az "alultápláltságból"
eredő fogyatékosságot. Arról van szó, hogy Budapest valójában egy monumentális falu, és
ráadásul ezt nem nagyon látja. Pedig ebből a tudatalattinkba szorított tényből számos
betegsége ered, amelyben ma is szenved a város. Egy város, amely városnak láttatja magát,
holott valójában nagy falu.
A mai külső kerületek (Pesten, észak- és dél-Budán) annak a huszadik század eleji
folyamatnak az eredményei, melynek során a városhoz vonzott migráns tömegek nem
találván alkalmas lakóhelyet a városban, a város határán kívül kényszerültek letelepedni.
Ugyanaz a tragikus következményekkel járó szuburbanizáció zajlott a század első két
évtizedében, mint amelynek az elmúlt 20 évben is tanúi voltunk.

1. ábra: Budapest mai zónáinak kialakulása (Ekler Dezső kutatásai és rajzai alapján)
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Budapest belvárosának kiépülése, a lényegében klasszikus Budapestként ismert város
roppant egyöntetű folyamat eredményeképpen a 19. század során egyre gyorsuló tempóban
belülről kifele haladva hódította és töltötte meg bérházaival a város akkori belterületét. A 19.
század végén ez a folyamat véglegesen megszakadt. Az akkori belterület megtelt, azon kívül
gyakorlatilag beépítetlenül maradtak a külterületek. A 20. századi Budapest háborúktól,
válságoktól, kommunizmustól sújtva tőkeszegény ingatlanpiacával képtelen volt magát
városiasan fejleszteni, és minden látszat ellenére (Újlipótváros, Lágymányos, majd az '50-es,
'60-as és '70-es évekbeli lakótelepek szubvencionált építései) a 19. század végétől a
városhatáron kívül úgymond kívülről befelé kezdett épülni a város.
A századfordulóig kiépül a belváros hihetetlen épületvolumennel, 200 000 lakással, 500600 000 lakossal. Ez a folyamat a századfordulóval megtorpan, nem fejlődik tovább. A 20.
század első két évtizedében a városhatáron kívül a mai külső övezet ugyanakkora
lakásvolument teremt, mint a belváros. Amit ma Budapestként azonosítunk, ugyanez a
lakásvolumen 1890 és 1945 között megépült a városhatáron kívül is szegényes, magánerős
változatban. Az akkor még nem Budapesthez tartozó, majd az ötvenes évek elején
hozzácsatolt községekben.
Így jött létre az az állapot, aminek eredménye a hatalmas falugyűrű, a belső városénál
sokszorosan nagyobb területen, ahol annyian élnek ma is, mint a belvárosban együttvéve,
csak éppen szegényes parcellákra épült, önerős családi házakban.
Az akkor kint rekedtek külső övezetében sok helyütt száz évnek kellett eltelnie, míg
csatornáztak és az utcákat lekövezték az elmúlt évtizedekben.
És ezen belül a hatalmas vákuumos zóna, egy üres köztes terület, a mai köztes övezet.

2. ábra: Budapesti zónák és szektorok 1980-ban (forrás: BVTV 1983.)
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A köztes övezetbe a 60-as 70-es évektől épült egy lakótelepi gyűrű, az Üllői úti, Kelenföldi, és
a többiek, majd pedig a 70-es évektől a külső övezetet „rabolta ki” a lakótelep-építés,
Óbudával, Káposztásmegyerrel, Kispesttel, Csepellel, Albertfalvával, Pesterzsébeti, stb. Ezzel
a modellel jellemezhető a város 1990-ben.
Az átmeneti övezetben megkülönböztethetőek voltak jellegzetesen lakó szektorok, mint
Zugló és Angyalföld, és jellemzően ipari szegmensek, mint Kőbánya, Külső-Ferencváros, és
nagyrészt Kelenföld is. A külső övezet, ami az akkori agglomerációs gyűrű volt, alacsony
státuszú települések Budapest köré épüléséből, hasonlóan tipologizálható a Dunához közel,
ipari jellegű városiasabb egységekkel, Újpest, Csepel, Kelenföld, távolabb a Dunától a
kisvárosias, Újpalota, Kispest, Pesterzsébet, és az erősen kertvárosias jellegű községekkel,
Rákoskeresztúr, Kispest-külső, és az egész falusias részekkel, mint Csömör.
Hangsúlyozni kell, hogy Budapest 20. századi egész története egy olyan várost hozott létre,
amelyet alapvetően a városfejlesztés permanens tőkehiánya deformált. Ezért különbözik
Budapest beépítési szerkezetét illetően nagyban különbözik Bécstől, Prágától és a még
nyugatabbra lévő gazdagabb európai városoktól. A közepén túl sűrűn, túlnyomó/ nagyobb
részén túlságosan ritkán és szegényesen épített. Akár ha csak a mai agglomeráció sorsát és
a rendkívüli mértékű ingázást nézzük, nyilvánvaló a különbség mutatkozik Prágával, Varsóval
vagy Béccsel összehasonlítva. S ez nagyrészt a fentiekkel magyarázható, mint ahogy sok
egyéb anomália is ebből a "genetikai", fejlődésbeli rendellenességből fakad/eredeztethető.

3. ábra: Bécs, Prága, Budapest és Ljubljana összehaszonlítása: hierarchikus és kétirányú ingázás (forrás: POLYCE)

Az ingázásokat bemutató rajzokon megfigyelhető, hogy az induló célállomások közvetlenül
Budapest környezetében vannak.
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A 20. század második felében a családi házas külső zónát a várospolitikusok „elfelejtették”.
A '30-as évek végén "vörös gyűrűvé" vált községeket a kommunista kormányzat 1950-ben
Budapesthez csatolta, és ezzel megvalósította a megelőző fél század polgári politikusainak
Nagy-Budapest álmát. A kékcédulás választást követően viszont magukra hagyta az új külső
kerületek zömét, s fejlesztésekkel (kisebb lakótelepekkel) csak a Duna menti ipari (munkás)
ex-városokat támogatta. A szegényes kertvárosias kispolgári negyedek a szocialista érában
magukra maradtak, s a '70-es évek lakótelep telepítését leszámítva a várospolitikusok
máig megfeledkeztek róluk.
A lakótelepes városépítés utolsó és legnagyobb hullámai érték el a külső kerületeket 70'-es
években. Valójában a becsatolt kisvárosok központjainak közlekedési és közmű
infrastruktúráját "rabolták" ki ezek a fejlesztések Óbudán, Újpesten, Kispesten, Csepelen,
Pesterzsébeten, stb., a zöldmezős Újpalotát leszámítva, ahová az előzőek helyéről
kitelepítetteket telepítették. Az új lakótelepekkel egyúttal a községek eredeti és
természetes központjai tűntek el.
I.1.2.3. A külső zóna szerepe a városban a '90-es évektől
Felmerül a kérdés: milyen sors vár ma erre az övezetre? Városépítészeti szempontból milyen
javaslatok születhetnek a külső gyűrű változatásaira. Milyen szerepet kap a közelmúltban
1990 és 2010 között?
A város történetét ismerve kimondható, hogy megismétlődött az a genetikai hibát
eredményező száz évvel korábbi helyzet, amit egy szélsőségesen erős és gyors
agglomerálódás hozhat. Megkockáztatható az is, hogy többek közt azért következhetett ez
be, mert a város határán belüli külső kerületi gyűrű problémái is megoldatlanok maradtak.
Olyan mértékben maradt alulurbanizált Budapest egésze a túlurbanizált belvárosi magon
kívül, hogy nem volt hova kiköltöztetnie a családot alapító és kertes házakba vágyó fiatalokat
a városon belül.
Az elmúlt 20 év településpolitikájának volt némi mondandója arra, hogy mit kellene kezdeni
a köztes övezettel, a külső övezetre azonban semmilyen válaszuk nem volt. A
városfejlesztési politika csupán annyit mondott, hogy a központjaikat fejleszteni kell. Ennek
szellemében épültek bevásárlóközpontokat, amelyek épültek volna amúgy is.
Mivel a külső övezet urbanisztikai szempontjából volt megoldatlan, ezért az újabb
„kimenekülés”, s a város kudarca determinált volt. Az elmúlt húsz évben tehát vákuumos,
azaz új népességet nem vonzó területté vált, ezáltal a külső övezet is, a város egészével
együtt, amely lélekszámában sosem látott mértékben fogyott, miközben az agglomerációé
ugyanígy gyarapodott. Szükséges volna szembenézni ezzel az öröklődő hibával, hiszen most
ugyanaz zajlik a város körül, mint száz éve. Miközben a város népessége fogy, 10-15 év alatt
200-300 000 emberrel, addig hasonló lélekszámú külterjes falugyűrű jön létre a városon
kívül.
Valójában tehát az történt, az történik, hogy az elmúlt 20 év kiköltöző 300-400 000 embere
ugyanaz a városba beköltözni nem tudó szegény családalapító, mint aki száz éve is volt. A

PESTERZSÉBET ÉRTÉKALAPÚ KONCEPCIÓJA 2012

20

mai agglomeráció megismétli a „szegénységnek”, azaz a kívül-rekedtségnek a gondját, s most
kialakulhat ismét ellátásban, közlekedésben, életminőségben száz évre való megoldhatatlan
probléma. A külső kerületeknek ugyanis régen városiasodniuk kellett volna. Mint ahogy a
többi nagy, közép-európai városban történt, amelyek belülről kifelé haladva folyamatosan
épültek kollektív, emeletes városias formákban. Várható, hogy az új, gyarapodó
agglomerációs településeknek sem lesz idővel más alternatívája.

4. ábra: A magyarok belföldi vándorlása

Budapest népessége fogy, egy lyukként rajzolódik ki, és köré települ az egész ország, sőt, az
egész Kárpát-medence migráló magyarsága, s ez a folyamat megállíthatatlannak tűnt 2008ig.

5. ábra: A budapesti térség településeinek lakosságszám változása 1990-2001 között
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I.1.2.4. Mi történik a külső övezettel 1990 óta?
A külső kerületek családi házas övezetek, amelyek az elmúlt 20 évben visszafogottan
fejlődtek,de most - a 2008 utáni években- nagyon gyors ütemben kezdenek átépülni. Ez
feltehetően erősen összefügg azzal, hogy az agglomerálódás kezd lassulni, és némi
visszaköltözés is elkezdődött 2008 után. Nyilván érthető ez, hiszen a szuburbanizáció alapjai
inognak, a benzinárak emelkednek, a hitelválság miatt drágul a hitel, ezáltal az életmód-ideál
is kezdi értelmét veszíteni, a visszaáramlás tehát megindulhat. Feltételezhető, hogy
mostantól Budapest külső övezete lesz a (szub)urbanizáció kiemelt célterülete. Látható,
hogy ma minden hatodik-nyolcadik ház átépülőben van, megveszik, és bontva vagy bővítve
átépítik őket. A következő 10 évben minden bizonnyal át fog épülni a külső övezeti családi
házas tenger. Viszont nem mellékes kérdés, hogy miként fog ez megtörténni/
végbemenni?
Alapvető városépítészeti kérdése ez Budapestnek, ha a strukturális gyengeségeit, öröklött
bajait orvosolni akarjuk. Beleértve a belső kerületek túlépítettségét, az átmeneti övezet
alulépítettségét, és az agglomerálódás pazarló és fenntarthatatlan alternatíváját. Ha a
kiköltözés mostantól valóban a külső kerületekre irányul, és azokat átépíti, akkor ez
kulcskérdés, mert a város egészének a sorsát meghatározóan befolyásolja. Nem mindegy
tehát, hogy fog ez történni, miként fog átépülni ez a terület.
Ma az történik, hogy:
- A fokozódó szub-urbánus jellegű átépüléssel dominánssá válik a területen a monofunkciós alvó-falu jelleg.
- A nem lanyhuló autós mobilizáció gyorsítja ezt a "városiasatlanodást", autós élet költözik a
kertvárosokba
- A korábbi természetes gyalogos község-központok, polgárosult vásárlóutcák eltűnésével,
amelyeket részben az idehelyezett lakótelepek foglaltak el, eredeti komplexitásukat
végképp elveszíteni látszanak ezek a települések, a monofunkcionális szuburbiás
területekről a közfunkciók is eltűnnek, s az átlagos lakó-utcákon is közterület-privatizálás
zajlik, a járdák megszűnnek, stb.
- Gyakorlatilag csak családi házak épülnek, garázzsal, a mostani szabályozás szerint
gyakorlatilag konzerválva az öröklött beépítést, hiszen ugyanakkora házat építhetnek, mint
amit lebontanak, zömmel tetőteres családi házat, a lehetséges legnagyobb alapterületeket a
3,5 - 4,5 méteres építménymagassághoz.
- Amerikai típusú szuburbiák mintái keverednek magyaros reminiszcenciákkal,
kertműveléstől, lombos fáktól mentesen.
- Ha egy családi házas telket megvesznek, úgynevezett telektisztítással kezdődik a munka,
minden fát kivágnak.
- A mostani átépítéssel eltűnik a kertművelés a kertekből, az előző generáció, aki még
gyümölcsfát telepített, konyhakertet hozott létre, most hal ki. Tudjuk, hogy az elmúlt 10
évben országos statisztikai átlagban az önellátó kertgazdálkodás Magyarországon 23%-ról
11%-ra esett vissza. Miközben a tévé előtt töltött órák száma majd egy órával
hosszabbodott.
- Valószínűsíthető, hogy a következő 10 évben idetelepülő lakosság csak látványkertnek
használja a kerteket, s ha hagyják, a fákat nagyrészt zavaró látványuk miatt vágatja ki.

PESTERZSÉBET ÉRTÉKALAPÚ KONCEPCIÓJA 2012

22

- Érdemes megvizsgálni légi felvételeken, például a Google Earth-el, melyek az igazán zöld
övezetei a "zöldövezeti" külső kerületeknek. Hol találhatóak vajon a legerősebben zöldellő
részek? Meglepő eredményre juthatunk: a lakótelepek a zöld oázisok, amelyek virítanak a
privát kertes házak barna mezőjében. Leginkább a 60-as évekbeli 5 emeletes telepek azok,
amelyek sugallják ilyen értelemben a kollektív lakásformák ökológiai előnyeit és urbánus
erényeit, s azt is, hogy itt sem lehet rosszabb gyereknek lenni, mint a szomszédos "kertes"
házakban.
I.1.2.5. Javaslat a külső kerületek családi házas tengerének átépítésére
Mi legyen a sorsa a külső övezeteknek? Mi történjen a külső övezet családi házas tengerével,
amely Budapestnek, ennek a világfalunak 100 éve problémája. Alvótelepekké degradálódjon
vagy városiasodjon-e? Ökológiailag degradálódjon vagy példát mutasson fenntartható
takarékos megoldásokra? Erre a mai városvezetésnek kell választ adnia. Vállalva az
egymásnak szögesen ellentmondó értékek közötti választások ódiumát.
Egyfunkcióssá silányodó, vagy komplex, városias funkciókkal teli negyedekké váljanak vajon
ezek a kerületek? Halott alvóváros legyenek, autós alvótelepek, vagy teljes értékű városkák,
amelyek lokalizálják, helyben marasztalják az embereket, nem csak kilökik őket
reggelenként. Ahova a városi funkciók mind összegyűlnek, ahova munkahely, iskola, bolt és
kocsma mind oda tud tömörödni.
Ökológiailag progresszív irányba fejlesszük, vagy hagyjuk ökológiailag degradálódni a
családi házas területeket? Egészséges vagy betegítő irányba, regresszív vagy progresszív
irányba tereljük-e a változásaikat? És vajon mikro-szinten vagy makroszinten lehet-e, kell-e
beavatkozni ezekbe? Ha ökológiailag progresszív irányba akarunk fejleszteni, akkor tömörítő,
takarékos, a megtett utakat, az autós közlekedést csökkentő, minimalizáló irányba kell hatást
kifejtenünk. Azaz a lokalizáló, helyben marasztaló, vagyis városiasító és egyúttal zöld, tehát
kevés CO2-t kibocsátó és a energiaháztartás szempontjából is kedvező megoldásokat kell
előnyben részesítenünk. Lényegében lokális szinten módosítva a globális hatás érdekében. A
mai tendenciák itt ezzel éppen ellentétesek.
Befektetések szempontjából vajon értékarányos megoldás, ésszerű befektetés-e 4,5
méteres építménymagassággal és 20 – 30 % -os beépítéssel építkezni ezeken a
területeken? Vagy lehet, hogy egy világvárosban ez a legnagyobb pazarlás, amely kihat az
egész régió térhasználatának hatékonyságára?
Saját lehetőségeiből kiindulva, belső erőforrásaiból, saját adottságaival gazdálkodva vajon
tud-e fejlődni, városiasodni ez az övezet, vagy külső támogatásra, az infrastrukturális
fejlesztések szubvencionálására szorul-e?
Valódi gazdagságot jelent-e a mai tendenciákat gerjesztő és ökológiai pusztaságot
eredményező egyfunkciós szub-urbán közegben élni, vagy ez az életmód igazából hiábavaló
presztízs szempontokat tart szem előtt, a tulajdonlást, a látványkertet, és láthatóan a
közösségvesztést, individualizácót eredményező értéktételezésekkel és paradox
kényszerekkel terhes. Feltételezhető-e, hogy gazdagságnak és presztízsnek sokkal
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előrevivőbb értékrendszerét hozhatja a gyalogos város, a biciklis város, amelynek 120 m2es lakásaihoz, garázsaihoz és látványkertjeihez nem kell feltétlen családi házban lakni.
Elegendő ehhez egy jó társasház, amelynek viszont bizonyosan nem érdemes 4,5 méteresre
korlátozni az építménymagasságát.
Érdemes volna mérlegelni, hogy a külső kerületek számos körzetében 3,5 - 4,5 méteresre
korlátozott építménymagasság vajon nem ideológiákkal konzervált önámító népelvűségből,
és félreértett romantikus elfogultságból ered, amelyek következtében padláson lakik, és
kutyaólakon átnézi a világot már majd minden magyar, aki amúgy itt emeletes házra
szándékozott költeni élete keresetét. Végig kellene gondolni tehát, mivel járna, ha a külső
övezet családi házas zónáinak beépítését és lélekszámát akár duplájára sűrítenénk a
beépítési és szintterületi előírások megváltoztatásával. Ezáltal a következő 10-20 évben itt
a külső övezetben volna teremthető akár 100 ezernyi új kertes lakás, amely az egyébként az
agglomerációba költöző családalapítóknak a városon belül otthont adhatna.
Családi ház vagy társasházak? A mai tetőteres átépülés lehetne akár emeletes, zártsorú
társasházas is, ahogy az a 20. század első felében már elkezdődött.
A város egészének migrációját befolyásolhatná tehát, ha kertes társasházak építését
segítenénk elő a privát családi házas telkeken, egyszerűen az előírások megváltoztatásával,
az építménymagasság 6 -7 méterre emelésével, a szintterületi mutató emeletes házakhoz illő
növelésével, és akár zárt sorú építkezés engedélyezésével.
Számos érv szól az első látásra radikálisnak tűnő városiasító társasházasító alternatíva
mellett. Csak néhány ezek közül:
- A válság után oly keresettek lehetnek ezek az ingatlanok, hogy évente majd minden ötödikhatodik ház átépül, vagy évente gazdát cserélve újraépül, 10 év alatt tehát át fog épülni a
családi házas zóna magától is, csak éppen a száz évvel korábbi nemkívánatos struktúrát
konzerválva.
- Már a 20. század kezdetétől épültek szép számmal emeletes magántársasházak, zárt
sorban is valamennyi külső kerületben, egyfajta városias mintát előlegezve. Csak a
történelem válságos és elnyomó időszakaival nem kedvezett e fejlesztési forma
terjedésének. Az elmúlt 20-30 év sem szólt másról, mint arról, hogy ahol és amikor lehetett
társasházak épülhessenek a magántelkeken, ha máshogy nem, a telkek mélyére, befelé. Amit
a 20. század elmulasztott, vajon nem most kellene-e meglépni, városiasítva ezzel a külterjes
falusiasnak maradt övezeteket?
- Nem volt véletlen, hogy az 1940-es budapesti városfejlesztési programmal összhangban
Magyari Zoltán legendás intézetének kutatásai nyomán Szendy Károly Nagy-Budapest terve
1943-ban a fővároshoz csatolandó perem-települések családi házas térségeit egytől egyig
városias beépítésre szánt területté nyilvánította, természetes központjaik körül komplex
városegységekként létrehozva őket. (Megelőlegezve ezzel az 1950-ben az akkorra gyűrűvé
lett övezetet becsatoló Nagy-Budapestjét.)
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6. ábra: Beépítésre és városias kialakításra szánt területek Budapest környékén, 1943

Az átminősítésnek számos nehézsége és buktatója, de több előnye és pozitív hozama
várható:
- Magántelkekről lévén szó, az átépítést serkentő beavatkozásnak ez esetben alapvető
eszköze a szabályozás, pontosabban annak módosítása lehet csak. Mindennapi,
mondhatni klasszikus lépése ez a városépítészetnek, amit általában kis lépésekben és
kisebb léptékben alkalmaz. Itt a méretek és az átfogó jelleg adhatnának radikális hatást
az átminősítésnek. A máról holnapra megváltozó szabályozás számottevően felértékelné
az érintett zóna ingatlanjait, ami jelentős ingatlanpiaci mozgást indítana be, óriási
ingatlanvagyont aktivizálva.
- Mindez alapot adna arra, hogy az átminősítéssel gerjesztendő átépülést egy a
betterment adózás alapján működő kulturált szabályozás és tervezés, valamint
közterület-fejlesztés kísérje. Hiszen ha jelentős értéknövekményhez jutnak a
telektulajdonosok, rávehető arra a sokkal kulturáltabb szabályozásra, ami ezzel az
átépítéssel járna, hiszen ez piaci jellegű átépítés volna, nem külső pénzekkel való
beavatkozás. De saját maga belső energiáit ehhez az átépüléshez, ehhez a
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városiassághoz saját adottságából termelné meg. Az ingatlanvagyonból, ami egy
szabályozási módosítással keletkezik.
- Ezeket nagyon szofisztikált építészeti tervezéssel kell kísérni, nemcsak a
szabályozásnak, hanem a tervszintű beavatkozásnak, például a kertek belsőségeinek, a
növényzet megtartására kell kötelezni a tulajdonosokat, és minden helyzethez szabva jó
minőségű építészeti megoldásokkal, ami szintén szabályozandó.
- Nem beszélve az emeletessé átépíthetők zártsorú társasházzá minősítés elsősorban a
kisvállalkozókat érinti, és az építőipart serkenti.
- Rettenetesen közel épült házak, köztük ezekkel a jellegzetes sikátorokkal, amelyekre, ha
fölé építhetnél kapualj-szerűen, akkor egy sorház -szerű zárt sorú beépítés alakulna ki,
és nyernél házanként plusz 200 négyzetmétert.
- Régen ismert lépés ez, amikor fésűs beépítésből zártsorú alakul ki. Csak elhatározás
kérdése. Ráadásul a növényzet is meg tud maradni. Viszont stratégiailag az egész város
struktúráját meghatározó elemi dologról van szó.

I.1.3. A KERÜLET RÖVID TÖRTÉNETE
I.1.3.1. Pesterzsébet a kezdetektől az első világháborúig
A Duna vonalát követő medencében a korai régészeti kultúráktól napjainkig megszakítás
nélkül mindig megtalálható az ember jelenléte. A folyó mindkét oldalán adott volt az emberi
településre alkalmas környezet, a víz közelsége, a jó termőföld, a kedvező
csapadékviszonyok, a fontos kereskedelmi utak és dunai átkelőhelyek. A legkorábbi régészeti
emlékek (sírok, edények, ékszerek) a kora bronzkorból származnak. A következő leletek a
késő vaskorból származnak. Az i.sz. 9-ben kezdődő római korból, majd az ezt követő öt
évszázadról nincsenek emlékek a kerületben (Pesterzsébet területe kívül esett a Pannóniát
védő dunai védőrendszeren.)
Az avar időszakból is kerültek elő leletek. A honfoglalás korából kevés, inkább
szórványemléke van a kerületnek.
Az első írásos emlék a százdi monostor 1067 körül keletkezett alapító levele, mely már említi
Gubacs falu nevét. Az okleveles adatokat kiegészíti az Attila utca 36. alatt előkerült, XI.
századi temetőrészlet. A régészeti leletek valószínűsítik, hogy az Árpád-kori Gubacs (Gribas),
a ma már nagy részben elpusztult Tatárdombon volt.

7. ábra: Roselli térképrészlet - 1490
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Szabó Béla, a Kossuth Lajos Gimnázium igazgatója 1933-ban és 1934-ben, majd Gerő Győző
1953-ban végzett itt ásatásokat, amelyek nyomán kiderült, hogy ezen a helyen szinte az
egész középkor folyamán település volt. A középkori Gubacs a tatárjárást még kiheverte, de
a legújabb kori téglagyárat már nem.
Gubacspuszta XVIII. századi tulajdonosa a Batthai Watthai nemzetség volt, de Mária Terézia
uralkodása alatt folytatott invesztigátionális perekben a régi birtokos nemzetség a puszta
tulajdonjogától elesett, és Gubacsot Szentlőrinc-, Szentmihály-pusztákkal együtt a gödöllői
uradalomhoz csatolták, amelyre pro fidelibus servitiis (a hű szolgálatokért) a gyaraki gróf,
később herceg Grassalkovich Antal, királyi donációt nyert.
A család 1840-ben fiúágon kihalt és a leányági örökösöktől, a loósi gróf Viczayaktól megvette
az egész gödöllői uradalmat báró Sina György. Ő a nem összefüggő uradalmat gödőllői,
hatvani, szentlőrinci uradalommá alakította. Gubacspuszta az utóbbi tartozéka lett. Ekkor
még folyt a Watthai-féle per és a puszta egy részét, a gubacsi szigetet 1850-ben
visszanyerték a Watthaiak. Ezt a részt 1851-ben Soroksár lakói vásárolták meg.
Gubacspusztának mintegy 50 hold területét - a Soroksári út (Helsinki út) mentén a
határcsárdától kiindulva - 1851-ben házhelyekre parcellázták. Ezekből 1868-ig mindössze
kettő épült be, az út mellett Gráner Ábrahám lakóháza, és a Salzlachen-patak északi oldalán
a "Kaiser"-féle keményítőgyár.

8. ábra: Részlet a II. katonai felmérésből - 1806-1869

Sina György fia, Simon, 1864-ben eladta a három uradalmat André Lapgrand Domonceaunak,
a brüsszeli Banque de Credit Foncier et Industriel teljhatalmú cégvezetőjének 7 millió 800
ezer forintért. A bank csakhamar felhagyott a mezőgazdasági műveléssel és jobbnak látta az
uradalmakat kisebb részletekben eladni. Az eladások nem idéztek elő letelepedési kedvet,
mert még mindig túl nagy árak voltak, a vevők pénztárcájához képest.
A bank jogutódja - a londoni General Company for the promithion of Land Credit Limited
budapesti igazgatósága - ezért elhatározta, hogy a pusztát kisebb részletekben fogja
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értékesíteni. Ivánka Imre bank-igazgatósági tanácsos Tóth Kálmán mérnökkel az ötholdas
részletekre, és a dűlő utakra (a mai Jókai Mór utca, Lázár utca, Mártírok útja) terveket
készíttetett és e tervek alapján 1868. július 10-én nyilvános árverést tartott. Az árverésre
meghívtak országgyűlési képviselőket, vagyonos fővárosi polgárokat és azok ismerőseit.
A nagy kiterjedésű telkeken itt-ott kezdtek
épülni a házak. Többen, továbbparcellázási céllal vettek földterületet.
Suda János ügyvéd és Hitel Márton fuvaros
1870-ben birtokuk egy részén (a mai
központi városrész helyén) 179 darab,
egyenként 300 négyszögöles házhely
eladásával,
kezdeményezői
lettek
Erzsébetfalva telep megalapításának.
Kettőjüket követte a Blum, Heller és Weilféle konzorcium, amely további 219,
hasonló nagyságú házhelyet alakított ki.
Erzsébetfalva telepet Suda János és társai
1870. június 14-én alapították meg.
Elhatározták, hogy a telepet Erzsébet
királyné tiszteletére nevezik el és az alapítás emlékére június 14-ét, mint búcsúnapot fogják
évenként mindenkor megünnepelni. A névadáshoz a királyi család is hozzájárult.
9. ábra: A Suda-villaház terület egy részletrajza

Az Erzsébetfalván meginduló fejlődést az egész országra kiható 1873-as nagy gazdasági
válság néhány évre meglassította. A válság, mely különösen a vasútépítések megakadásában
éreztette hatását, évekre visszavetette a megfelelő közlekedési kapcsolatokkal egyáltalán
nem rendelkező fiatal település fejlődését.
Az 1870-es évek végén újra megindult a gazdasági fellendülés, ami jelentős változásokat
hozott Erzsébetfalva életébe. Ez idő tájt a vasúthálózat bővítése, a Budapest – Kelebia vonal
kiépítése lehetőséget nyújtott arra, hogy egy vasúti megállóhely létesüljön a település
mellett. Ennek érdekében Suda János vezetésével az érdekeltek addig munkálkodtak, míg a
MÁV megállóhely létrejötte meg nem oldódott.
A gazdasági fellendülés hatására folytatódtak az építkezések. A rendszertelen parcellázás
következtében azonban összevissza épültek a házak, kényszerűen alkalmazkodva a
természeti viszonyokhoz. Semmiféle városrendezési elv nem érvényesült A házak nagy része
szétszórva, ötletszerűen épült, és csak az alapvető igényeket elégítették ki, éppencsak fedél
volt a lakók feje felett. Ezért a település utcahálózata is előzetes rendezési elgondolások
nélkül egyszerűen a terepviszonyok lehetőségeit követve jött létre. Az utcák főleg a település
észak-dél irányban felszabaduló homokdombok völgyeiben húzódtak. Így elsősorban a mai
Baross, Ady Endre és Török Flóris utca alakult ki. Kivételt képezett a szintén korán kialakuló
Kossuth Lajos (volt Hitel Márton) és a Nagysándor József utca a homokdombsor
megszakítása által keletkezett kelet-nyugati irányban húzódó mélyedéseiben.
A kerület második legrégebbi városrésze Kossuthfalva. A telep területe a soroksári,
pusztagubacsi 2290. számú telekjegyzőkönyvben a 7630. helyrajzi szám alatti, 123 hold
földterület, a londoni General Company for the promithion of Land Credith tulajdonát
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képezte. Ettől a társulattól vette meg 1868-ban Löwy Mór, majd 1869-ben továbbadta Biróy
Bélának, aki 1870-ben megkezdte a terület parcellázását.
A mai Vécsey, Knézich, Dessewffy, Lázár utcák helyén kialakult
településmag első lakosai állítólag a 48-as Magyarhoz
(rövidebben 48-as vendéglő) nevű fogadóban határozták el,
hogy telepüket Kossuth Lajosról fogják elnevezni. Az idősebbik
generáció visszaemlékezései szerint ugyanis Kossuth Lajos
ebben a fogadóban szállt meg 1848. szeptemberében, és a
híres ceglédi toborzó beszédének a főpróbáját is itt tartotta. A
fogadó ma a Gyalogkakukk (előtte csak Kakukk) vendéglő
néven, a Vécsey és a Nagysándor utca sarkán még mindig áll.
10. ábra: A Kakukk vendéglő 1970-ben

A KOSSUTH-TELEK

A névadáshoz levélben kérték Kossuth Lajos beleegyezését, amelyet meg is
kaptak. Biróy és felesége azért, hogy a száműzött politikus magyar
"illetőségű" lehessen, birtokából a 154-155. sz., 1300 négyszögöl területű
házhelyet (ma Nagysándor József és Knezich utca sarka) Kossuthnak
ajándékozta. A Kossuth-levelet tekintik a telep alapító okiratának.

Kossuth válaszában azt javasolta, hogy a róla elnevezett telket, adják inkább valamelyik 48-as
hős családjának. Így kapta meg a telket Sebess Emil 48-as honvédőrnagy árvája.
Biróy azonban a bekövetkező gazdasági válságban elvesztette ingatag vagyonát, s mivel a
telkek vételárával is adós maradt, kimondták ellene a csődöt. Ezért 1879-ben az összes
parcellára, így a Kossuth-telekre is elrendelték az árverést. A törvény tiltja az árverezők
összejátszását, de azért, hogy a telek ne kerüljön idegen kézre, Löwy jelképes árért megvette
és mindjárt tovább is adta özv. Sebess Emilnének, de ő sem tudta tovább tartani. Az özvegy
1892-ben a telket 1000 Ft-ért eladta Szabó Zsigmond és Galló István budapesti lakosnak, de
a szerződésben kikötötte, ha építenek rá, "a ház falába helyezett kőre Kossuth telek felirat
tétendő örök emlékül". (A felirat ma sincs ott.)
Kossuthfalva és Erzsébetfalva építészetileg nem függött össze, így 1879-ben vagyonilag és
közigazgatásilag különvált Erzsébetfalva-teleptől, majd néhány év önállóság után ismét
egyesült azzal. Erzsébetfalva és Kossuthfalva 1897-ig közigazgatásilag Soroksár nagyközség
része volt. Soroksár és két telepének lakossága más-más gazdasági körülmény között élt.
Erzsébetfalva az iparosság és a kereskedők telepének indult, Kossuthfalvát földművesek
lakták, akik a soroksári gazdákhoz hasonlóan szerették volna földjeiket művelni. Csakhogy a
soroksáriak 20-50 holdas földterületen gazdálkodtak, szemben a kossuthfalviak 3-5 holdas
területeivel, amely a parcellázások következtében még tovább aprózódott. A kisüzemi méret
a gazdák tönkremeneteléhez vezetett, pedig nagyobb esélyük lett volna, mint az
erzsébetieknek, mert a vasút akkoriban még a mai M5-ös úton, a Vasútsoron át haladt
Soroksárra és onnan tovább dél felé.
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Erzsébetfalva életében az 1870 - 80-as évek gazdasági fellendülésének korszaka jelentős
változást hozott.
1873-ban Erzsébetfalva kérvényt nyújtott be Pest vármegyéhez, hogy a telepet nyilvánítsák
községgé, de nem rendelkezett az ehhez - törvény szerint - szükséges anyagi és szellemi
tőkével. Ezután 20 éves csend következett, majd 1897-ben újra kérvényt adtak be, de
addigra a telep túlnőtte a község szintjét, így automatikusan nagyközséggé nyilvánították, és
Soroksártól függetlenül működhetett tovább.
A községgé válási procedúra ideje alatt, 1882-ben a mai Kossuth Lajos utca és Széchenyi utca
sarkán megépült az első községháza, amelyet 1913-ban lebontottak (helyére a polgári
leányiskola épületét emelték). A bontáskor a falában két emléktáblát találtak, amelyek az
alapítást, a községháza építését és az adakozók nevét - közöttük Erzsébet királynéét ismegőrizték az utókor számára. A két táblát egy harmadikkal az iskola Kossuth utcai
bejáratának egyik oldalába helyezték el, de sajnos ma ezek közül már egyik sem olvasható.
1899-ben felépült az első közintézmény, a vágóhíd. A piac a telep idejében a mostani
városháza helyén volt. Ezt a beépítetlen területet vásárolta meg a község piac céljára, de
nemsokára már annyira beépült a környék, hogy szűknek bizonyult és ezért áttették a
Zsigmondy-féle telekre, a mai Szent Erzsébet térre, amelyről az elöljáróság a hatalmas
homokdombot elhordatta és a teret keramittal beburkoltatta.
A Magyar Vasúti Forgalmi Rt. segítségével 1900 karácsonyán már villanyvilágítás is volt a
községben. A község gyors fejlődésével a közigazgatása is növekedett. A századfordulóra a
régi községháza már szűknek bizonyult és ezért megkezdték az új, ma is használatos székház
építését.
A Kossuth Lajos utcát és a Szent Erzsébet tér útjait 1907-ben burkolták le sárga keramittal.
Ugyanebben az évben felparcellázták a Lázár utcától a Ferenc József utca (ma Mártírok útja)
felé eső külső birtokrészt. A Szabadság téren (ma Kossuthfalva tér) voltak már házak ebben
az időben, de utcát a környékén még nem nyitottak. Az új városrész a Szabó-telep nevet
kapta. Az új telep házait és utcáit már az új építési szabályrendelet értelmében tervezték,
elkerülve a korábbi erzsébetfalvi építkezésekre jellemző ötletszerűséget.
1908-ban megépítették a rendőrség székházát az Ónodi utca sarkán (ma Zeneiskola).
1910-ben a 30 970 főből álló lakossághoz 3102 lakóház tartozott. Ezek közül a legtöbb kővagy téglafalazatú volt ugyan, de többségük bontott anyagból, spórolósan, szakszerűtlenül
megépített, cserép-, pala- vagy bádogfedéssel ellátott, földszintes épület, többnyire pince
nélkül készültek szoba-konyha lakásokkal. Bár az építési szabályzat előírta a falak és a padló
szigetelését: „Ahol a földszintes lakhelyiségek pince nélkül építtetnek, a falakban a földszinti
padló magassága irányában és a padló alatt ólomsphalt vagy más – a nedvesség
meggátlására alkalmas elszigetelő réteget kell alkalmazni” – takarékossági okokból vagy a
hozzáértés hiánya miatt a szigetelés sokszor elmaradt, így a lakásállomány nagy része vizes,
egészségtelen volt, ellentétben a módosabb polgárok tágas, villaszerű épületeivel,
melyekben már fürdőszoba is előfordult. A bérházak is többnyire földszintes, vagy legfeljebb
egyemeletes megoldásban épültek, javarészt szoba-konyhás lakásokat tartalmazott. Ennek
oka nemcsak a spekulációból fakadó szűkmarkúság, de a közművek hiánya is volt. 1910-től
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kezdve itt is egyre gyakrabban használtak az építkezésekhez mészhomok téglát, ezt az
akkortájt megjelenő új építőanyagot, mely olcsósága miatt élvezett előnyt az égetett téglával
szemben. Ezt az építőanyagot, mely sok tekintetben jó tulajdonsággal bírt, gyakran üregesen
falazták – takarékossági okokból – illetve 29 cm-es vastagsággal alkalmazták, így gyenge
hőszigetelő képessége miatt a belső páralecsapódás és penészedés tovább rontotta az
amúgy is túlzsúfolt lakások belső komfortérzetét.
A község életében az első világháború gyökeres fordulatot hozott. A településen ekkor már
nagyon sok szegény munkás, postás, kistisztviselő élt, a gazdagabbak rétege nagyon vékony
volt. A fővárosból kivezetett gázvezeték tervét, a vízvezeték építését elsodorta a háború.
Feloszlatták a községi rendőrséget, mert a közbiztonságot nem tudta eléggé szavatolni és
helyette a fővárosi rendőrség vette át a feladatokat.
A Néptanács 1919. május 1-jén a Piac téren (ma Szent Erzsébet tér) kimondta a település
nevének Leninváros elnevezésre való változtatását és várossá válását. A háborús állapotok
1919 novemberében, a román megszállás végével fejeződtek be. A trianoni békekötés
következtében egyre több új betelepülő érkezett, akik közül sokan a Dühöngőtelepen és a
mai Gubacsi városrészben kaptak helyet.
I.1.3.2. Fellendülés a 20-as években
Az első világháború befejeződése utáni években csak igen lassan indult meg a vesztes háború
következtében szétzilált gazdasági élet helyreállítása. Ez a gazdasági helyzet nyomta rá a
bélyegét a 20-as évek első felében Budapest és környéke gazdasági életére is. Azonban már a
20-as évek második felében mutatkozó általános gazdasági fellendülés lehetővé tette, hogy
Pesterzsébet ipari fejlődése lendületet vegyen. Több új gyárat is alapítottak. Az új alapítások
közül az Unión Textilművek, az 1923-as alapítású Mechanikai Szövőgyár erzsébeti vigogneszövödéje, és az 1924-ben létrehozott Magyar Vasfonalgyár Rt. emelkedett ki. Ezek a gyárak
a helység már korábban is működő legnagyobb üzemével, a Juta-és Kenderipar Rt.-vel
Pesterzsébet iparának a leghatározottabban textilipari jelleget adtak.
Ott volt még a Posnansky és Strelitz gyár (ma ISOLA), amely 1893-ban kátránytermékek
előállításával kezdte meg működését. A város építéséhez a gubacsi téglagyár járult hozzá. De
volt a községnek harisnyagyára, papírgyára és két öntödéje is.
A GELLÉRT FÜRDŐ MEDENCÉI

A Gellért fürdő nagymedencéjének 3 réteges aszfaltszigetelését, az
összes teraszok ólomlemezes szigetelését a pesterzsébeti Posnanszky és
Sterlitz aszfalt-, fedéllemez- és kátránygyár készítette.

A település egyre jobban városiasodott. Új iskolákat nyitottak, nyolc óvoda, egy
gyógypedagógia iskola és egy iparostanonc-oktató intézmény is működött már.
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Az 1920-as évek elején Magyarországon Erzsébefalva volt a legnépesebb község. Többen is
kérvényezték a várossá nyilvánítást, amelyet 1924. január 1-jével el is nyert a település. Első
"gondként" merült fel a névadás. Többféle javaslat született. Ilyenek voltak: Kossuthváros,
Erzsébetváros, Gubacsváros, Délpest. Végül a képviselő-testület a Budapest melletti fekvés
kihangsúlyozására és Erzsébet királynő nevének megőrzésére való tekintettel döntött a
Pesterzsébet név mellett.
A KERÜLET ELNEVEZÉSEI

1870-ig
1870-1919-ig
1919. 05.01. – 08.01.
1919. 08. 01. – 1924
1924-1932
1932-1950
1950-1990
1990-1994
1994-

Gubacs puszta – Gubacs falu
Erzsébetfalva
Leninváros
Erzsébetfalva
Pesterzsébet
Pestszenterzsébet
Pesterzsébet – Budapest XX. kerülete
Pesterzsébet-Soroksár
Pesterzsébet

A városnak az 1920 és 1930-as években két nyomornegyede volt. Az egyik, a Klapka téri volt
katonai barakkok, a másik pedig a Hangyatelep.
A várossá válás utáni idők fejlesztéseit a második világháborút megelőző politikai és
gazdasági zavarok szakították félbe. A városban 1944 márciusában három helyen állították
fel a gettót. A lakosságnak ekkor mintegy 6-7 százaléka vallotta magát izraelitának. A
elhurcolt zsidók üzleteit kiosztották a keresztények között.
Pesterzsébet nagy részét három angol légitámadás (1944. április 3-án, 13-án és 16-án)
döntötte romba. A lakóházak közel egyötöde romossá vált. Teljesen romba dőlt a városháza
(tornyainak felépítésére máig sem volt pénz), leégett a villanytelep, súlyosan megsérül a
Széchenyi utcai polgári iskola és még számos iskola, valamint a vasútállomás. Az 1944.
október 15-e után kialakult nyilas rémuralomnak az 1945. január 9-én bevonuló szovjet
alakulatok vetettek véget.
SZŐNYEGBOMBÁZÁSOK
A túlélők máig tűnődnek azon, hogy miért kapta a város ezeket a
szörnyű szőnyegbombázásokat. Többen a csepeli, a ferencvárosi
katonai célpontok közelségét vélik felfedezni ebben, mások azt a
néhány mozgó német légelhárítót teszik felelőssé, akik az
átvonuló repülőgépeket rendszeresen lőtték hol egyik, hol másik
utcasarokról. Elképzelhető, hogy az átvonuló gépek pilótái által
leadott jelentések összegezése során az angol katonai vezetőség
a területet, komoly hadicélpontként értékelte.
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A háború után a városban lassan megindult újra az élet. A kommunista párt az 1919-es
alapokon kezdte szervezni a város életét. A Nemzeti Bizottság megszervezte az igazoló
bizottságokat, amelyek feladata volt az elmúlt rendszerben tisztséget betöltött személyek
korábbi cselekedeteinek felülvizsgálása. Internáltak mintegy 250 személyt először a
téglagyárba, majd vidékre.
A nyolc legnagyobb üzemet 1948. március 27-én államosították, majd ezt követően a kisebb
üzemek is sorra kerültek.
I.1.3.3. A fővároshoz csatolás és a nagy lakótelep „bumm”
Pesterzsébet és Soroksár 1950-ben egyesült Budapesttel, mint a főváros XX. kerülete. Az
egyesülés gondolata már a századforduló tájékán is felmerült. Akkor több városi képviselő
úgy gondolta, hogy majd a gazdag főváros meg tudja oldani Erzsébetfalva égető
infrastrukturális gondjait. Tehát Pesterzsébet megszűnt önálló város lenni, beleolvadt a
nagyváros egészébe, fejlődésének irányát ezek után az határozta meg, hogy ennek a nagy
egységnek alárendelt részeként élt tovább. Az egyesülést követően hamarosan megindultak
az egész fővárost felölelő általános városrendezési terv előkészítő munkái. Pesterzsébeten
négy évtized alatt számos korábbi városfejlesztési gondot sikerült megoldani, de sajnos újak
is születtek.
Pesterzsébeten a lakáshiányt a háború után az épületállomány pusztulásán kívül a társadalmi
szerkezet átalakulása is fokozta. Az iparfejlesztés munkaerőigénye is alátámasztotta azt a
törekvést, mely a nőknek a férfiakkal azonos munkát kívánt adni. A nők tömeges munkába
állításának hatására a születések száma visszaesett, a válásoké megnőtt. Létrejött a kis- és
töredékcsaládok, valamint a magukra maradt öregek sokasága, a háború előtti átlagos
családnagyság 4,3-ről 2,15-re csökkent. Ez azt jelentette, hogy ha egyetlen ház sem pusztult
volna el a harcok során, akkor is a háború előtti lakásállománnyal azonos mennyiségű
otthont kellett volna építeni. Mindezekhez azonban hozzá kellett számítani a fővárosba
irányuló bevándorlást is.
Túljutva a romeltakarításon, itt is, akárcsak a többi csatolt peremterületen, először csak
kisebb lakótelepek létesültek.
1959-60-ban a főváros új általános rendezési tervet készíttetett, amelynek célja a „fennálló
hiányosságok felszámolása, a város korszerű fejlődésének lehetővé tétele, az ország
egészéhez képest túlzott növekedésének megakadályozása” volt. Az 1960-as évek
városépítészeti tevékenységét a tömeges lakásépítés követelményei határozták meg. A
lakáshiány felszámolásának és a kerület rendezésének megvalósítása érdekében a kerület az
új rendezési terv valamint az első lakásépítési terv előírásait figyelembe véve elkészítette a
kerület saját 15 éves fejlesztési tervét az 1960-1975-ig terjedő időszakra.
A kerület lakóterületének szerkezetét áttekintve láthatóvá vált, hogy a XX. kerület
többségégében 7-es (szabadonálló, földszintes) és 8-as (földszintes, családi házas, háztáji
kerttel ellátott) övezetbe sorolható épületekkel van beépítve. Megállapították, hogy a
kerület jelenlegi és tervezett lakos száma mellett nem tudja biztosítani a kerület egészséges
fejlődését és nem adja meg a lakosság normális eloszlásához a lehetőséget, illetve ahhoz,
hogy a kerület meglévő lakosságának optimális eloszlását biztosítani tudják, a kerület egyes
részein szükséges az övezeti beosztás módosítása. A változtatás pedig úgy hajtható végre,
hogy a kerület legrégebben beépített, tehát legelavultabb és legnagyobb laksűrűségű részein
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fokozatos szanálás útján helyet biztosítanak az új, magasabb övezet kialakítására. Ehhez
elsősorban a Jókai Mór, Kossuth Lajos, Helsinki és Határ út által határolt lakóterület jöhetett
számításba, ahol 4-es (zárt sorú, vagy félig zárt, földszint plusz I,II emeletes) és 2-es (zárt
sorú, vagy félig zárt, földszint plusz II, III emeletes) övezetet jelöltek ki.

11. ábra: Budapest övezeti térképe 1959 (forrás: Preisich Gábor- Budapest városépítésének története 1945-1990)

Mindezek után a város központi részén (az „Ős-Erzsébetfalva” területén) a családi házakat
lebontották, helyükre lakótelepi épületek kerültek, ennek következtében kicserélődött a
lakosság. A nagyarányú építkezésekkel a főváros az egyik legnagyobb mértékű
"lakosságcserét" hajtotta végre. Eltűntek az utcák, megváltozott a nevük, mindez egy
egységes fővárosi kép reményében.
A nagyszabású városfejlesztési munka három ütemben valósult meg. Az első ütemben (1962től) a Kossuth Lajos utca egy részét magába foglalva a Helsinki út mentén a Kossuth Lajos
utcától a Nagysándor József utcáig – annak mögöttes területén végeztek bontásokat úgy,
hogy az épületek egy részét meghagyták. Így megmaradt a háború után elsők között
felújított Csili épülete, valamint néhány színvonalasan megépített, karakteres lakóház és
villaépület, közötte a jelenlegi Pesterzsébet Múzeum épülete.
Az egészében elavult városrész és a benne lévő egészségtelen lakások tömeges bontására,
majd a helyükön új városközpont kiépítésére csak a második ütemben került sor, amely
építését 1973-ban kezdték meg. Az érintett terület a Kossuth Lajos utca, Helsinki út, Határ út
és Török Flóris utca által határolt kerületrész volt. A szanálás után az Ónodi utcai iskola, a
bíróság épülete és egy munkásszálló, valamint a volt zsinagóga átalakított épülete maradt
meg.
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12. ábra: Pesterzsébet városközpontja 1943-ban és 2003-ban

A 70-es évek végére azonban a lendület megtörni látszott, ami a társadalomban észlelhető
bizonytalansággal magyarázható. A gyakran csupán ideológiai és nem mindig gazdasági
eredményeken alapuló, léptéktelen tervezések, rosszul kitűzött programok kapkodáshoz,
állandó áttervezéshez vezettek. A hosszú távú tervezéshez fűzött remények nem váltak be.
Az építési technológia fejlődése, a nagyipari építés térhódítása egyben az építőipar
színvonalának csökkentését is jelentette. A mennyiségi szemlélet mellett háttérbe szorult a
minőség. A szakmai tudással rendelkező mesterek ekkorra már kikoptak, helyüket a
betanított építőipari munkás vette át.
Ezeknek a változásoknak a következményei a pesterzsébeti városközpont hármas ütemének
építésénél is megfigyelhetők. Itt már fel sem merülhetett az egyedi tervezés igénye, az
elérendő lakásszám leggazdaságosabb megvalósítási megoldását választották és a
fennmaradt területeket típus épületekkel telepítették be. Míg korábban a szanálás volt az
egyetlen megoldás, most talán a kényszer miatt is, több épület megmaradt, így például az
Ady Endre utca ma helyi védettség alá vont villasora.
A nyolcvanas években az állam fokozatosan kivonult a lakásépítésből. A városrekonstrukció
így a nyolcvanas évek második felére gyakorlatilag abbamaradt. A pesterzsébeti
városközpont torzó maradt, sok fehér folttal, elindított, de végig nem gondolt és főleg meg
nem valósított elképzeléssel. A lakásállomány ugyan összkomfortosabb lett, sokan kaptak
lakást, az infrastruktúra szintje emelkedett, de sajnos a kerület lakói nem tekintették tágabb
környezetüket saját tulajdonuknak. Elvesztették a kapcsolatukat azzal a városrésszel,
amelyben életük java részét leélik. A város kettészakadt lakótelepi és családi házas részre,
mindkettőben más-más gondokkal. Pesterzsébeten a közterületek neveinek
változtatgatásával szintén elidegenítették a lakosságot, az utcák, terek neveinek
"visszacsinálását", pedig a későbbi beköltözöttek veszik zokon.
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PESTERZSÉBET UTCÁI
A település kialakulásának kezdetén az utcát általában az első építtető
nevezte el. Csak Nagy Győry Istvánt érte az a megtiszteltetés, hogy
életében utcát neveztek el róla. A János utca, a Kálmán utca, az Emília
utca, Suda János és gyermekei, Kálmán és Emília nevét őrzik. A Viola
utcának nem a virághoz, hanem Viola Antal törvénybíróhoz van köze,
de az Ónodi utca sem a hajdani országgyűléshez, hanem Ónody
Gusztáv iskolaigazgató nevéhez fűződik. Ezután következtek a
mindenkori politikának megfelelő "átnevezések" kortól és irányzattól
függően. A volt Hitel Márton utcát, Kossuth Lajos hamvainak
hazahozatalakor, Kossuth Lajosra keresztelték át. A Család utca, amely
egy Család nevű alapító emlékét őrizte, a Szent Imre herceg nevet
kapta. Az 1950-es évek után folytatódott a névadás. A volt Angyal
utcáról, (amely Angyal Gábor nevéről maradt fenn), úgy képzelték,
hogy a mennybéli angyalok nevét viseli, a teljesen jellegtelen Hosszú
utcára változtatták. Az elmondottak csak töredékei a
névváltoztatásoknak. Célszerű volna a régi utcák nevét megőrizni, és
ha ma már nincs is lehetőség az eredeti alapítók által történő elnevezés visszaállítására, az utókor legalább
egy emléktáblával adózhatna az elődök emlékének.

Az 1990-es évek elején az anyagi gondokkal párhuzamosan, sok vita után, előtérbe került a
Soroksár és Pesterzsébet különválásának gondolata. A két város gyakorlatilag nem tudott
eggyé lenni, nem épült össze, és ezért 1994-ben bekövetkezett a különválás.
I.1.4. A KERÜLET KÖZLEKEDÉSE
I.1.4.1. Pesterzsébet szerepe Budapest vérkeringésében
Pesterzsébet a Dél-budapesti térség életében fontos közúti tranzit-szerepet tölt be, hiszen a
kerületet északnyugatról határoló Nagykőrösi út az M5-ös autópálya ki- és bevezető
szakasza. A kerületen keresztül halad Budapest központjából kifelé az 5-ös számú országos
főközlekedési út, amely a történelmi időkben és a jelenkorban is fontos szerepet játszott és
játszik Pesterzsébet életében. Mindkét főútvonal Közép-, illetve Dél-Magyarországgal köti
össze a fővárost, valamint Közép-Európát kapcsolja össze a Balkán felé Dél-Európával
(Budapest-Belgrád-Isztambul). Ugyancsak a kerületen halad keresztül a MÁV kelebiai
vasútvonala.
I.1.4.2. Egy kis közlekedéstörténet - a régi erzsébeti sínek nyomában
Egy település kialakulása, népességének gyarapodása általában szoros kölcsönhatásban van
a lakóhely és a munkahely közötti közlekedés fejlettségével, a járatok sűrűségével, a
viteldíjak elfogadható árszínvonalával. A ferencvárosi és csepeli üzemek építésével
párhuzamosan több közlekedési vállalat versengett a főváros környezetében letelepedő
munkavállalók szállításának elnyeréséért.
A korabeli Budapest vezetőinek kívánságára, 1878-ban egységes közlekedési vállalat alakult a
régebbi pesti és budai lóvasúti társaságból Budapesti Közúti Vaspálya Társaság (BKVT) lett.
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Erzsébetfalva fejlődése, városiasodása miatt fontos érdeke fűződött ahhoz, hogy a
közlekedési vonalak kiépítése útján megfelelő és gyors kapcsolatot teremtsen a fővárossal.
Ahhoz, hogy egy Pest melletti kis lakótelepülésből egy, a fővárosra szervesen ráépülő, vele
bizonyos értelemben munkaegységgé váló helység alakuljon ki, az áru- és személyforgalmat
lebonyolító helyi vasútra volt szüksége. Bár a község 1880-ban vasútállomáshoz jutott a
kelebiai vonalon, ezt a problémát az sem oldotta meg.
Az első helyiérdekű vasúti vonal, amelynek építését a BKVT az 1882. április 4-i közgyűlésen
határozta el, a közvágóhíd épülete mellől indult, Erzsébetfalván áthaladva, Soroksárig épült
ki.
A
vasútvonal
egykori
soroksári
végállomása
a MÁV Budapest–Kelebiavasútvonalának állomása közelében létesült, és a fővonalig egy összekötővágány is épült. A
10 km hosszú, gőzmozdony üzemre berendezett vasútvonalat 1887. augusztus 7-én nyitották
meg. A társaságnak még abban az évben engedélyezték a vonal meghosszabbítását
Dunaharasztiig. 1897-ig kiépült Soroksárig a növekvő forgalom miatt szükségessé vált
második vágány is.
A főváros környéki agglomeráció hatására 1900 és 1914 között a helyiérdekű vonalak
kiépítése nagy ütemben folytatódott. A dél-pesti szakaszon rövidesen bevezették a villamos
vontatást a gőzmozdonyok helyett. Erre alakultak meg a század végén az áramtermelő és –
ellátó vállalatok.
1900-ban adták át a Budapesti Villamos Városi Vasút Rt.
(BVVV) Mester utcai villamosvonalát, amely kezdetekben a
Ferenc körúttól a Ferencvárosi pályaudvarig szállította az
utasokat. A vonal 5 évvel később továbbépült Erzsébetfalva
felé, ahol egy nagy hurokban fordult vissza a kertváros utcáin
(ez volt a ma is meglévő szabótelepi hurok). Majd ez 1909ben kiegészült a Baross utcai hurokkal, majd a BHÉV is
bevezetett Erzsébetfalvára egy szintén hurokban végződő
szárnyvonalat („kishurok), ami a Dunaharaszti felé menő HÉVvonalból kiágazva a mai Ónodi és Ady Endre utcán keresztül a
Pacsirtatelepig ment, és a Vörösmarty valamint a Csík István
utcán keresztül ment vissza Erzsébetfalva állomásig. Így a két
közlekedési
vállalat
versengésének
köszönhetően
Erzsébetfalván 1914-ig három
keresztező hurok alakult ki.

egymást

keresztül-kasul

13. ábra: Vágányhálózat 1925-ben

A kialakuló csepeli ipari központ (Weiss Manfréd Művek) kiszolgálására megépült a Csepelt
Erzsébetfalvával összekötő szárnyvonal. A MÁV vasúti fővonalát a szintbeli keresztezés
elkerülése végett ekkor 6 méterrel kellett lesüllyeszteni. Kezdetben a vonatok a Gubacsi
zárógáton át közlekedtek, mert a hidat csak 1919 és 1924 között építették meg.
A BHÉV 1918-ban beleolvadt a Budapesti Egyesített Városi Vasutakba (BEVV). Így a BHÉV
vonalai és tartozékai az újjászervezett részvénytársaság kezelésébe kerületek. 1925-ben a
Pacsirtatelepre vezető hurokvágány azonban újra a BHÉV kezelése alá került.
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VÁROSI LEGENDA – JOBBOLDALI KÖZLEKEDÉS MAGYARORSZÁGON
A közlekedési kormányzat 1939 júniusában döntött a jobboldali
közlekedésre való áttérésről. A második világháború kitörése miatt az
áttérést két évvel elhalasztották. Az 1941. június 26-án kiadott 187
000/1941-es BM rendelet kimondta, hogy az áttérést két lépésben kell
végrehajtani. Július 6-án hajnali három órakor Budapest és
környékének kivételével az egész országban, november 9-én hajnali 3órakor pedig Budapesten és környékén tértek át a jobboldali
közlekedésre. Az előmunkálatok már áprilisban elkezdődtek. A
rádióban figyelmeztették a hallgatóságot az áttérésre, az újságokban
tájékoztató cikkek jelentek meg. Az iskolákban tanították a gyerekeket az új közlekedési rendre. Budapest
környékén július 6-ától a kijelölt határon útburkolati jelekkel, táblákkal terelték a járműveket a megfelelő
sávokba. Budapesten a közlekedési vállalatok és a hatóság is felkészült a váltásra. November 8-án 23 órakor
leállt a tömegközlekedés és hajnali 3-óráig a szükséges műszaki átalakításokat elvégezték. Az előkészületek és
a szervezés sikeres volt, a baleseti statisztika alig romlott. 1941. november 9-én hajnal 3 órától hazánkban
jobboldali közúti közlekedés van.
(forrás: http://www.urbanlegends.hu/2005/09/jobboldali-kozlekedes-magyarorszagon/)

Az áttekinthetetlen pesterzsébeti hálózatot a ’40-es évek
elején némileg ésszerűsítették a BHÉV és a Budapesti
Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaság (BSZKRT)
vonalainak összevonásával, ami lehetővé tette egy-két
párhuzamos vonalszakasz megszüntetését. Ekkor szűnt meg
a villamosközlekedés a Vörösmarty utca belváros felé eső
szakaszán és a mai Csík István utcában. Ugyanekkor
megfordították a szabótelepi és a pacsirtatelepi hurok
irányát, aminek az oka az volt, hogy 1941 tavaszáig baloldali
közlekedés volt Magyarországon. Valamint ezután a
villamosok is kimentek Pacsirtatelepig, a HÉV-vel közös
vágányon. A villamosok a belváros felé nyújtottak
összeköttetést, a HÉV-ek pedig ettől kezdve a Vágóhíd
helyett Csepel és Pacsirtatelep között közlekedtek, a
Gubacsi hídon át.

14. ábra: Vágányhálózat 1941-ben

Amikor Erzsébetfalvát Budapesthez csatolták, nem sokkal
később megszűnt a HÉV-közlekedés a pacsirtatelepi
hurokban, ezzel teljes egészében átadva a helyet a
villamosoknak. 1951-ben a Határ úton keresztül
összeköttetés épült Kőbánya felé, ez lehetővé tette, hogy
a 13-as villamos bejöjjön Pesterzsébetre.
A ’70-es években a hálózatot megcsonkították. 1974
október 4-én a Baross utcai, majd 1979-ben a belső Ady
Endre utcai vonalszakaszt szüntették meg, azóta a
villamosok kerülő útvonalon közlekednek, hosszabb
menetidővel.
15. ábra: Vágányhálózat 1974-ben és 1979-ben
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I.1.4.3. Tömegközlekedés ma
Pesterzsébetnek a II. világháború végéig gyakorlatilag csak villamosközlekedése volt. Az
1938. júliusban indított 23-as autóbusz 1940-ben benzinhiány miatt leállt és csak 1948
szeptemberében indult újra, kezdetben a Boráros tértől a Kossuth Lajos utcán át a Jókai Mór
utcáig. 1949-ben indították el a Pesterzsébetet Csepellel összekötő 48-as buszjáratot és a 51es járatot, ami Kőbányával kötötte össze a kerületet. A BHÉV 1951-ig járt Csepelre, utasait
később az 59-es, majd a 19-es autóbuszjárat vette át. Soroksárt 1954 óta a 66-os busz
kapcsolja össze a kerülettel. Kezdetben a végállomása a Szent Erzsébet téren volt, majd az
1980-as évek elején útvonalát meghosszabbították a metró Kispest-Határ úti állomásáig. A
Mártírok útjának aszfaltozásával 1963-ban megindult a 99-es buszjárat, amely a Szabótelepet, Kossuthfalvát és a Gubacsipuszta városrészt kapcsolja össze a belvárossal (Blaha
Lujza tér). A 123-as autóbusz a Vécsey lakótelepet köti össze a metró Határ úti állomásával. A
Dél-Pesti kórház megépítésével egy új autóbuszvonal-csomópont alakult ki, amely
Pestszentlőrinccel, Pestszentimrével, a főváros központi részével, Csepellel és a metróval tart
fenn közvetlen kapcsolatot. A Nagykőrösi úton Pestszentimrére járó autóbuszok érintik a
kerület határát.

16. ábra: A kerület tömegközlekedési hálózata és lefedettsége
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A kerületnek ma tehát összesen 3 érintő és 13 átszelő autóbusz-viszonylata van, amelyek a
szomszéd kerületek elérését biztosítják. Ezen kívül három villamos jár a kerületben, amiből
kettő a Határ úton éri el a kerületet és onnantól kezdve részben azonos nyomvonalon halad.
A kerületet jól átszövő buszhálózat, helyenként a villamossal párhuzamosan, azonos
útvonalon halad. Sok az egyirányú szakasza, ami többlet utat jelent és forgalmi szempontból
kedvezőtlen.
Látszólag a kerület közlekedésileg jól lefedett, sok járattal kapcsolódik a főváros déli
részének fontosabb csomópontjaihoz. Ugyanakkor a központi rész építésekor, mint már
említettük a Baross utcán és az Ady Endre utcán megszűntették a villamosforgalmat, így a
városközpont nagylétszámú lakosságát kizárólag autóbuszok szállítják a belsőbb kerületekbe.
A kerület tömegközlekedési eszközeinek egyharmada az ÉD-i metróvonalhoz csatlakozva
„ráhordó” szerepet tölt be. A nagy befogadóképességű csuklós buszok forgalomba
állításával ritkultak a járatok, és állandósult a tömeg rajtuk. Különösen rossz a közlekedés
munka- és iskolaszüneti napokon, valamint az esti és az éjjeli órákban. Mindezt tetézi még a
metróval kapcsolatot tartó buszok és villamosok összehangolatlan működése.
I.1.4.4. Vasút és elővárosi vasút
Ahogy már említettük, a kerületen keresztül halad a MÁV kelebiai vonala, amely a Helsinki
úttal párhuzamosan húzódik. A pesterzsébeti vasúti megálló a Kossuth Lajos utca vonalában
van. A megállót gyalogos aluljárón keresztül lehet megközelíteni.
Szintén a Helsinki úttal párhuzamosan húzódik a HÉV Ráckevei vonala, amelynek a kerületet
érintő szakaszán két megállója van. Az egyik Pesterzsébet felső, amely a Csepeli átjárótól
kicsit északabbra esik, a másik a Torontál utcai megálló. Mindkettő gyalogos
megközelíthetősége nehézkes. A HÉV ritkán jár és a megállók is távol vannak egymástól,
emiatt a kerületi lakosok nem igazán veszik igénybe ezt a közlekedési formát.
I.1.4.5. Közúti közlekedés
Pesterzsébet úthálózata mintegy fél évszázadon keresztül rendkívül kiépítetlen, elmaradott
volt. A szántóföldek felparcellázása tervek hiányában történt (Kossuthfalva és Szabó-telep
kivételével). Az úthálózat a régi dűlőutakat követte. A Kossuth Lajos utcát már 1906-ban
leburkolták (sárga keramitburkolat), majd az 1990-es évek végén sétálóutcává alakították.
Napjainkban ez a gyalogos tengely végén a főplébánia templommal a kerület jelképévé vált.
A legtöbb homokos, poros, kavicsos utca rendezésére és rendes burkolására csak 1947 után
került sor.
A kerület ma legfontosabb főútvonala a Nagykőrösi út, az M5-ös autópálya bevezető
szakasza. Másik fontos főútja a Soroksári út, amit az 1970-es évek elején a HÉV-pálya
építésével együtt több építési ütemben építettek ki. Sajnos az út a Duna partot teljesen
elszakítja a kerület többi részétől. Másodrendű főút a Nagysándor József utca, amely
kiépítettsége a forgalmi igényeknek nem felel meg, valamint az Alsóhatár út, amely a kerület
déli részén húzódik, forgalmi kapcsolatai azonban hiányoznak.
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A kerület belső útjai telítettek, szűk keresztmetszetűek. A jelenlegi belső gépjárműforgalom
elsősorban a Jókai, Kossuth Lajos és Mártírok útját terheli, de bővítésük csak jelentős
épületbontások árán lehetséges.
A Duna-parti terület a Gubacsi híd alatt a Helsinki útról közelíthető meg, a HÉV szintbeli
keresztezésével. A következő kapcsolat a Meddőhányó úti csomópont a Helsinki útról. A
csomópont minden irányú kapcsolatot biztosít, a MÁV vágányokat külön szintben keresztezi,
a forgalmi igényeknek azonban a Mediterrán lakópark megépülése óta már nem felel meg
teljes mértékben.
I.1.4.6. Kerékpáros közlekedés
A kerületnek kiépített kerékpárútja jelenleg csak a Topánka utca és az Ady Endre utca és a
Helsinki út közötti szakaszán van. Ez gyalogúton haladó, kevésbé megkülönböztetett
kerékpárúttal csatlakozik a 2011 decemberében elkészült a Gubacsi hidat magába foglaló
csepeli kerékpárúthoz, amely fontos, és eddig hiányzó kapcsolatot teremtett meg Csepel és
Pesterzsébet között. Az út Csepel Kossuth Lajos utcai csomópontjában csatlakozik a másik,
2012 tavaszán elkészült Weiss Manfréd úti kerékpárúthoz. Az út mentén utcai
kerékpártárolókat, a lakóházak, üzletek elé pedig parkolás gátló korlátsort telepítettek.

17. ábra: Kerékpárút Pesterzsébeten

A Duna menti területek kerékpárút hálózatának fejlesztése csak a környező kerületekkel
együttműködve képzelhető el. Az EURO-VELO (Európai Kerékpárút Hálózat az Európai
Kerékpáros Szövetség) hálózat tervei alapján lehetséges, hogy ezek a beruházások fővárosi
megvalósításúak lesznek, amelyek összefüggenek a Duna menti területek fejlesztésével.
Azt a célt szem előtt tartva, hogy kerékpárutak kössék össze a kerületeket, további fejlesztési
irány Pesterzsébeten a meglévő Topánka utcai kerékpárút folytatása a Vas Gereben utcán a
Nagykőrösi út irányába.
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I.2. PESTERZSÉBET VÁROSRÉSZEINEK BEMUTATÁSA
A kerület ma hivatalosan – Fővárosi Közgyűlési határozatok alapján – hat városrészre
osztható. Ezek Erzsébetfalva, Kossuthfalva, Szabótelep, Pacsirtatelep, Gubacs és
Gubacsipuszta. A kerületre készült építészeti karaktervizsgálatok alapján azonban a
városrészek némelyike további területekre osztható.

18. ábra: A kerület hivatalos városrészei
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I.2.1. ÉPÍTÉSZETI KARAKTERVIZSGÁLATOK
I.2.1.1. Előzmények
Az Építész Stúdió Kft. 1992-ben elkészítette Budapest Karaktertérképét. Az értékkataszter
analitikus - vagyis elemző - alapvizsgálatainak összegzéséből kirajzolódtak az analitikus
szempontok alapján homogén karakterű területrészek Budapest térképén. Ennek a XX.
kerületre vonatkozó eredményét jelen vizsgálat előzményeként mutatjuk be (I.1. ábra a
mellékletben). Az egész fővárost felölelő Karaktertérkép, melynek készítésekor egyszerűsítő
peremfeltételek garantálták az adatbázis kezelhetőségét, természetesen finomításra
szorultak a kerület-léptékű értelmezésben, illetve az eltelt 20 év változásai miatt is
aktualizálandók voltak.
AZ 1992-ES BUDAPEST KARAKTERTÉRKÉP ALAPVIZSGÁLATAINAK KATEGÓRIÁI
Beépítés típusa:
Zártsorú, szabadonálló és telepszerű beépítési típusok
Magasságok vizsgálata:
- 1-3 szint, 4-8 szint és 8 szint feletti beépítési magasságok
Funkcióvizsgálat:
lakó-közintézményi, ipari-mezőgazdasági, és közlekedési-kommunális terület
felhasználás.

A vizsgálat pontosan lehatárolta a telepszerű területeket, de nem különböztette meg a
kerület nagy részére jellemző kertvárosban a szabadonállótól a zártsorú felé tendáló
beépítés –valóságban is érzékelhető- átmeneteit. A magassági és területhasználati
kategóriákat tekintve azonban az alapvizsgálat eredménye –kerület léptékben is- precíz és
megfelelő volt.
I.2.1.2. Terület léptékű analitikus vizsgálatok
A beépítés típusának vizsgálata
Helyszíni felmérések alapján újra előállítottuk -az
analitikus vizsgálatok közül elsőként- a beépítés
típusának részletes vizsgálatát, melynek kategóriái a
szabadonálló, kvázi-szabadonálló, kvázi-zártsorú és
telepszerű beépítési típusok (a ’kvázi’ kategóriák két
lépcsős átmenetek a szabadonálló és a zártsorú típus
között).
A vizsgálati térképen (I.2. ábra a mellékletben) a
telepszerű beépítésű „Városközpont” mellett
kirajzolódik, a Török Flóris u. és Jókai u. közötti
terület érzékelhetően sűrűbb, de még szabadonálló
beépítési karaktere, valamint a főbb közlekedési
19. ábra: A beépítés típusának vizsgálata
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útvonalak mentén és a piactérnél megjelenő házsorok csaknem zártsorúvá alakuló képe.
A nyilvánvaló karakterbeli különbözőségek miatt, Erzsébetfalva e kettő területét
Pesterzsébet- Városközpontnak, illetve Belső-Erzsébetfalvának javasoljuk elnevezni. A Jókai
utcától északkeletre eső kertvárosi rész pedig a Külső-Erzsébetfalva nevet kaphatná (a
továbbiakban a leírásoknál ezeket az elnevezéseket használjuk).
A beépítés magasságának vizsgálata
A beépítés magassági vizsgálatát (I.3. ábra a
mellékletben) „rávetítve” a beépítés típusának
vizsgálatára, a városközpont lakótelepe két
magassági zónára osztható. Ezeken túl nem jött létre
új, eltérő homogén karakterű területegység, mivel a
szabadonálló
beépítés
egységesen
alacsony
szintszámú. A többi telepszerű beépítés esetében, az
ipartelepek alacsony-, a kisebb lakótelepek közepes
vagy magas besorolást kaptak.

20. ábra: A beépítés magasságának vizsgálata

Jelenlegi funkciók vizsgálata

21. ábra: Funkciók vizsgálata

A vizsgálat (I.4. ábra a mellékletben) lakó-,
intézményi-, kereskedelem-szolgáltatás-, gazdasági-,
különleges-, sport és rekreációs-, zöld-, erdő-,
használaton kívüli mezőgazdasági-, közlekedésikommunálisés
használaton
kívüli
területfelhasználási kategóriákat különböztet meg.
Az eddigi eredményekkel történő összegzés alapján,
itt sem határolódott le újabb, eltérő homogén
karakterű területegység, mert a terület túlnyomó
része homogénen lakó-közintézményi besorolású, az
ipari területek lehatárolását pedig már a telepszerű
beépítés és az alacsony szintszám „halmazmetszete”
a térképre rajzolta.

I.2.1.3. Terület léptékű analogikus vizsgálat
A területen érzékelhető további karakterbeli különbségeket úgynevezett analogikus
vizsgálattal lehetett megragadni (22. ábra és I.5. ábra a mellékletben). Ez a vizsgálati
módszer az épített környezet jellege alapján von le következtetéseket és osztályozza a
vizsgált területet. Az analogikus vizsgálat kertvárosias hatás; kertvárosias-kisvárosias hatás;
kertvárosias-falusias hatás; és nagyvárosias hatás kategóriákat különböztet meg.
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Ezek alapján ismét kirajzolódik a Városközpont
nagyvárosias területe, Belső-Erzsébetfalva ma is
érzékelhető kisvárosi jellege, illetve KülsőErzsébetfalva tisztán kertvárosi karaktere. Ezek
mellett azonban egy újabb homogén karakterű
terület is kirajzolódik a kertvárosi részen, mely
megegyezik a történeti Kossuthfalvával, ahol az
eredeti gazdálkodásra szánt parcellázásból adódóan
a falusias hatás máig tetten érhető.

22. ábra: Analogikus vizsgálat

I.2.1.4. A vizsgálatok összegzése, vagyis a „szumma-térkép”
A fent leírt vizsgálatok összevetéséből alakult ki az úgynevezett „szumma-térkép”, amely
gyakorlatilag a felmérésekből adódó információk összegzése (I.6. ábra a mellékletben).
A vizsgálatok alapján tehát a ma hivatalosan Erzsébetfalvának nevezett területen belül tehát
kirajzolódott három, egymástól eltérő karakterű városrész: Pesterzsébet-Városközpont,
Belső-Erzsébetfalva, és Külső-Erzsébetfalva.
Az összegzés Kossuthfalvát is „rárajzolta” a térképre, mint a kerület szívében lévő
kertvárosias-falusias terület.
Szabótelep esetében a lehatárolás csak történeti okokból indokolható, hisz
karakterjegyeiben igen hasonlít Külső-Erzsébetfalvára.
Gubacsipuszta észak-nyugati része is a Külső-Erzsébetfalváéhoz hasonló karakterjegyeket
mutat, de a városrész sajátossága a - Kispestéhez hasonló átlós-főutas - kertvárosba
beékelődött több kisebb telepszerű tömb. A városrész dél-keleti része szinte beépítetlen.
Ezért ezt a városrészt további két részre osztottuk: a jelenleg beépített kertvárosias rész
továbbra is a Gubacsipuszta nevet viselné (annak ellenére, hogy korántsem puszta), a délkeleti területek pedig a Pesterzsébet-Újtelep nevet kaphatnák, az itt található Újtelepiparkerdő, valamint az „új telepesek” (Tesco, Aldi) tiszteletére.
Pacsirtatelepet a kertvárosi karakter és a Helsinki út menti iparterületek kettőssége jellemzi.
Gubacs a kerület sajátos része, amely a Helsinki út és a Duna között terül el. A városrészt a
forgalmas főútvonal teljesen elválasztja a kerület többi részétől. A területen lakó-, sport-és
szabadidős-, és gazdasági funkciójú területek vannak.
Tehát elmondható, hogy a városrészek közül vannak olyanok, amelyek egységes, homogén
karakterű területegységnek tekinthetők (pl. Kossuthfalva, Szabótelep és KülsőErzsébetfalva), de egy-egy városrészen belül megjelenhetnek más-más karakterű „foltok” is,
mint például Gubacsipuszta kettőssége és szigetszerű lakótelepei, vagy a Városközpont
„kétféle” magasságú lakótelepei és a teljesen más jellegű zárványszerűen megmaradt kvázi
szabadonálló épületei. Így a továbbiakban a városrészeket a fenti javasolt felosztás alapján
mutatjuk be.
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I.2.2. A KERÜLET VÁROSRÉSZEINEK LEÍRÁSA
I.2.2.1. Erzsébetfalva
A városrész a Nagykőrösi út – Nagysándor József utca – Szent Imre herceg utca – Knézits utca
– Székelyhíd utca – Klapka köz – Atléta utca – Vörösmarty utca – Tinódi utca – Helsinki út –
Határ út által határolt területen helyezkedik el.
Erzsébetfalva városrészen belül a karaktervizsgálatok alapján további három, jól
elhatárolható terület különböztethető meg. Ezek a Pesterzsébet-Városközpont, BelsőErzsébetfalva és Külső-Erzsébetfalva elnevezést kapták.

23. ábra: Erzsébetfalva városrész karakter szerinti felosztása
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Pesterzsébet – Városközpont
A Török Flóris utca – Nagysándor József utca – Helsinki út – Határ út között helyezkedik el a
központi rész. Ez a terület mindig a falu és a város, illetve a kerület közigazgatási centruma
volt. Az 1960-as évektől végrehajtott városrekonstrukció keretében itt eltűnt a régi, jobbára
földszintes beépítettség, helyébe 4-10 emeltes, lakótelepi jellegű házak emelkedtek. Néhány
főbb utca – Kossuth Lajos utca, Baross utca, Nagy Győry István utca, János utca, Erzsébet (ma
Ady Endre) utca nyomvonalát meghagyták,
de alapjában megváltozott a régi
Pesterzsébetre jellemző utcarendszer .
A Városközpont magja a Városháza előtt
elterülő Kossuth Lajos teret, valamint a
Kossuth Lajos utca forgalom elől elzárt, a
Baross utcától a Szent Erzsébet térig terjedő
szakaszát, a sétáló utcát a régebbi elnevezés
szerinti „Nagykosuti”-t (ma már csak
„Kosuti”) és környékét foglalja magában. Itt
található a kerületi Polgármesteri Hivatal,
több áruház, a zálogház, a pesterzsébeti
„nagy” posta, a Csili Művelődési Központ, a
kerületi
Szabó
Ervin
könyvtár,
a
Pesterzsébeti Múzeum, a Gaál Imre Galéria.
A Török Flóris utcában van a rendőrség
épülete, a Nagysándor József utcában pedig
a tűzoltóságé. Az igazgatási és kulturális
24. ábra: Pesterzsébet központ - építés ideje: 1962-1985
központ mellett itt van a szakorvosi
rendelőintézet, több általános iskola, a református, az evangélikus és a baptista egyház
temploma, valamint több párt kerületi irodája.
MIÉRT CSILI A CSILI…
„Hogy miért Csili?! Azért, mert Erzsébeten – becézék a Csillag utcát is, egy „l”-el. És ott a
Csillag utca 2-ben nyílt meg 1918. március 2-án a Vas- és Fémmunkások Otthona. Az utca
beceneve átszállt az új intézményre is, később már csak azt illette, az Otthont, mert a
Csillag utca egyszer csak Nagy Győry István utca lett.” – Dalos László

Nagysándor József utca és a Pacsirtatelep közötti rész a volt Erzsébetfalva külső részei közé
tartozott. Ez a városrész főleg az 1890-es években épült be. A városképet jellemzően
alakítják a régi utcafrontra épülő zárt sorú többlakásos házak közé ékelődött kisebb ipari
létesítmények és az „újabb” építésű családi házak. Nyugati határán, a Helsinki út vonalában
ipari üzemek alakultak ki.
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Belső – Erzsébetfalva
A városközponttól észak-keletre, a Török Flóris és a Jókai Mór utca közötti részen található,
az utcafrontra épülő kvázi zártsorú, több lakásos házakkal beépített „Belső-Erzsébetfalva”,
amelynek közepén, a Kossuth Lajos utca („Kiskosuti” a Jókai Mór utcáig) tengelyében – a
Szent Erzsébet téren (régi Piac tér) át a mai régi és új vásárcsarnokig – a Tártra téri piacig
folytatódik a városközpont kereskedelmi övezete. A piac mögött épültek fel a Tátra téri
lakótelep kétemeletes épületei az 50-es években. A városrész Erzsébetfalva belső részéhez
tartozott, de napjainkban a Kossuth Lajos utca és a Határ út közötti részre az nyomja rá a
bélyegét, hogy a rekonstrukciós tervek keretében bontásra volt ítélve, majd három évtizeden
át építési tilalom alatt volt, így természetes módon nem tudott megújulni.

25. ábra: Erzsébetfalva egy 1905-ös térképen

Külső – Erzsébetfalva
Az Erzsébetfalva nevű városrész harmadik,
szerkezetileg elkülöníthető egysége a Jókai Mór
utca és a Nagykőrösi út (kerülethatár) közötti
rész. A hajdani Erzsébetfalva kertes része volt ez
a terület, amely nagyjából az 1900-as évek
elején kezdett kiépülni. Az utcák vonala
rendezettebb, beépítettségére pedig a nagyobb
kerttel rendelkező családi házas jelleg a
jellemző. A területet észak-nyugat felől a Határ
út határolja, amely mentén a családi házas
beépítést kisebb üzemek, telepek, intézmények
váltják fel a Balassa és a Határ út közötti
26. ábra: Erszébetfalva 1923-ban. Jól látszik, hogy „Külsőterületsávban. A Nagykőrösi út (M5-ös
Erzsébetfalva” még szinte beépítetlen.
autópálya
bevezető
szakasza) mentén
megépült zajvédő-fal az itt élő lakosok életét azonban mára már teljesen ellehetetlenítette.
A nagy zajhatás miatt a házak lakhatatlanok, és a területen működő kisvállalkozások is lassan
csődbe mennek. Ezért ez a terület a jövőben fontos helyszíne lehet egy új, a körülményekhez
megfelelően alkalmazkodó funkció kialakításának.
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I.2.2.2. Kossuthfalva
A Mártírok útja – Magyar utca – Vécsey utca – Székelyhíd utca – Knézits utca – Szent Imre
herceg utca – Nagysándor József utca által határolt terület.

27. ábra: Kossuthfalva lehatárolása légifotón

Magyarország területén harmadikként Pesterzsébeten alakult ki “Kossuthfalva” 1870-ben.
Ahogy azt a történelmi áttekintésben is már leírtuk, a városrész tudatos parcellázás
következtében alakult ki, és ennek a tudatosságnak a jegyeit ma is őrzi. A kerület többi
kertvárosi beépítésétől eltérően itt a telekosztás ma is a régi falusias jellegről tanúskodik.
Eltérő utcahálózata van, nagyobb tömbökkel, hosszú-keskeny telkekkel.

28. ábra: Kossuthfalva utcahálózata 1870-ben és 2003-ban
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I.2.2.3. Szabótelep
A Nagykőrösi út – Magyar utca – Mártírok útja a Nagysándor József utca által határolt
terület.

29. ábra: Szabótelep lehatárolása légifotón

Kossuthfalva területén belül, annak északkeleti részén létesült a Szabótelep. Egy 1848-as
honvéd, Szabó József (1830 - 1911) tímármester 1895-ben felparcelláztatta és 300
négyszögöles telkenként eladta 104 holdas földjét. Az így kialakult lakóterület az ő nevét
viseli.
A városrésznek (a tudatos és egységes parcellázások következtében) rendezett, hálós
utcarendszere van, közel azonos méretű tömbökkel, szabadon álló családi házas beépítéssel.
A napjainkban forgalomban levő térképek rossz terület fölé írják ennek a városrésznek a
nevét. Sajnos ez a térképi elhelyezés tévedésen alapul. A terület megjelölését évtizedeken
keresztül a BKV és jogelődei, a római katolikus egyház és nem utolsósorban Pesterzsébet
lakosai használják, helyesen.
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KOSSUTHFALVA VAGY SZABÓTELEP – A TÉVEDÉS

A tévedéshez valószínűleg az szolgáltatta az alapot, hogy a fővárossal és Soroksárral való egyesítés során
számos pesterzsébeti utcának a nevét megváltoztatták, így Szabó-telep „főterét” és „főutcáját”, a korábbi
Szabadság tér és Pázmány utca elnevezését is Kossuthfalva utcára- és térre változtatták.

I.2.2.4. Pacsirtatelep
A kerület városrésze a Köztársaság tér Székelyhíd utca és Szondi utca közötti része – Vécsey
utca – Wesselényi utca – Orsolya utca – Pacsirta utca – Ritka utca – Ábrahám Géza utca –
Ritka köz – Alsóhatár út – Vágóhíd utca – Bolyai János utca – Hilsinki út – Tinódi utca –
Vörösmarty utca – Atléta utca – Klapka köz – Székelyhíd utca által határolt terület.

30. ábra: Pacsirtatelep, a sokszínű városrész
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A telepet eredetileg nagyon kispénzű emberek építették az 1910-es években. Központi része
a Magyarok Nagyasszonya téren lévő templom, illetve a Vörösmarty téren lévő „kis” piac. A
telep délnyugati sarkában található a ma használatos XX. kerületi temető.
A városrész jellemzően kertes családi házas beépítésű, az Alsó határ út – Török Flóris utca –
Előd utca – Fészekrakó utca által határol tömbön a 2002-2004 között épült fel a Pacsirta
lakópark.
A Helsinki út menti beépítés a legsokszínűbb. A kertvárosias környezetbe ékelődött régi
gyárak helyén ma telephelyek működnek. Itt volt az egykori Juta gyár, amely 1905-ben
alakult, és az akkori nagyközség legnagyobb üzeme volt. A gyár észak-keleti oldalában, a
Vágóhíd utca mentén építették fel a gyár munkástelepét, amelyet Jutagyári kolónia néven
emlegettek. A telep épületei még ma is állnak. A gyár közvetlen szomszédságában volt a
Juta-domb, amely az 1956-os forradalom egyik fontos helyszíne volt.

31. ábra: Jutagyári kolónia régen és ma

A JUTA-DOMB ÉS AZ 1956-OS FORRADALOM
A Juta-domb Budapest határában volt, a mai pesterzsébeti
Helsinki út közelében. Arra haladt át a fővárosba délről érkező
országút. 1956. november 3-án délben a Parlamentben
megkezdődtek
a
magyar–szovjet
tárgyalások
a
csapatkivonások részleteiről. A szovjet tárgyalók ígéretet
tettek a megszállás leállítására. Budapest körül újabb magyar
alakulatok foglalták el állásaikat a Juta-dombnál, a Nagykőrösi
útnál, a Határ útnál, Soroksár határában, a Jászberényi útnál, a
Kőbányai útnál, a Zalka Máté téren, az Éles saroknál, a
Csajkovszkij parkban, és felkészültek a védelemre.
„Minket november 2-án reggel vittek a Juta-dombra. A
jéggyár és a jutagyár közt volt egy homokbánya, itt foglaltunk tüzelőállást.” – Dobrosi Lajos.
A Juta-domb térségében 1956. november 4-én Maléter Pál utasítására az Esztergomi Tüzérezred katonái
lezárták a Soroksári utat, hogy az esetleges katonai mozgások ne zavarják a Tökölön folytatott tárgyalásokat.
Maléter Pált és a magyar katonai küldöttséget azonban a szovjetek letartóztatták és a szovjet katonai konvoj
az ávósok kíséretében elindult velük Soroksár irányába. Miután azonban az ávósok észrevették az esztergomi
tüzéreket, tüzet nyitottak rájuk. A magyar honvédek viszonozták a tüzet. Dél körül többen elmentek, lövegeik
Soroksáron a Templom térre és Kőbányára kerültek. Az itt maradók november 5-ig kitartottak. A történtek
miatt Maléter Pált és társait délután helikopterrel vitték Tökölről Mátyásföldre. A forradalom után, az
egyébként stratégiailag fontos helyen található Juta-dombot eltüntették, hogy még az emlékét is kitöröljék
az itt élők lelkéből, és nehogy még egyszer a hősies magyar ellenállásra emlékeztessen.
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A kerület ezen városrészében volt a
Hangyatelep,
az
egykori
pesterzsébeti
bódéváros, amely a bódéépítési hullámok
időszakában keletkezett. A pesterzsébeti
bódévárosról az első források 1928-ból
származnak. Ebben az évben két helyi lap is
beszámolt a telep „felfedezéséről”. A cikkekből
– az egyik 1928. januárjában már 60 bódéról írt
– arra lehet következtetni, hogy a telep már egy
ideje fennállhatott. Az elkövetkező években
mind a helyi, mind a budapesti lapok időnként
tudósítottak a hangyatelepi eseményekről,
32. ábra: A Hangyatelepről kilakoltatott család
egészen 1934 őszéig, amikor is a telepet több
sikertelen
próbálkozás
után
végleg
felszámolták. Ma a helyén kertes házak állnak.
Az egykori teleptől délre, a Wesselényi utca és az Alsóteleki út közötti részén ma a
Wesselényi „színes” lakótelep található.

I.2.2.5. Gubacs
A Helsinki út és a Ráckevei-Duna (helyi névhasználattal a Kis-Duna) közötti területen a
ferencvárosi határtól a Segítő Mária kápolnáig a Gubacsi lakótelep és környéke terül el.

33. ábra: Gubacs városrész
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Az 1900-as évek elején a nyugati gyártelepek mintájára a
csepeli ipari negyedhez hasonló gyárvárost képzeltek ide az
elődök. Az I. világháború gátat vetett a terv
megvalósításának, s mára mindössze a villanytelep, a
közműhelytelep fennmaradt része, továbbá a Csepeli átjáró
és a ferencvárosi határ között található néhány ipari üzem
utal e gondolatra. A területen zajló egykori tevékenységek
emlékét utcanevek őrzik: Közműhelytelep utca, Téglagyártó
utca, Téglaégető utca.
34. ábra: Régi gyárak, melyek emlékét már
csak az utcanevek őrzik

A Gubacsi lakótelep 1955-ben épült, már szelídebb szocreál stílusban, mely tükrözi az akkori
építészeti felfogás változását. A telep belső folyosós téglaházakból áll, gázkonvektoros
fűtéssel, elég jó az ellátása, és kis sétával elérhető a Duna-part.

A lakóteleptől délre, a lebontott gubacsi
téglagyár (Drasche, majd Kőszénbánya és
Téglagyár Rt.) helyén ma a Mediterrán 2
lakópark többnyire ötszintes épületei állnak (az
utolsó házat 2008-ban adták át, a 27 tervezett
lakóegységből 20 épült meg az ütemterv
szerint). A beruházó időközben csődbe ment, és
több befejezetlen épületet hagyott maga után.
35. ábra: A Mediterrán lakópark félkész és kész épületei

A több, mint egy évszázadon át tartó agyagbányászatnak
nagyrészt áldozatul esett Tatárdomb területén keletkező,
ma jobbára salakkal feltöltött téglagyári tavak – amit
hívtak „Téglási”-nak illetve „Tegaj”-nak - helyén ma egy
kialakulóban lévő szabadidőpark található az új uszodával
és a Jégcsarnokkal, továbbá itt található a Jódos-Sós
Gyógy- és Strandfürdő is.

36. ábra: A téglási tavak egy 1941-es térképen
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A PESTERZSÉBETI GYÓGYFÜRDŐ

1932-ben kutat fúrtak a Kis-Duna mellett, amelyből jódos - brómos és konyhasót tartalmazó gyógyvíz tört a
felszínre. 1939. január 1-től Vitéz Földváry János 30 éves földhasználati bérlet mellett gyógyfürdőt és strandot
építtetett a területre. A gyógyhatás igazolását külön munka volt megszerezni. Később, a fürdő bővítésére kád
és medence fürdőket, és egy 12 szobás szállodát építtetett. A II. világháborút követő államosítás után a fürdő
a Fővárosi Fürdőigazgatóság kezelésébe került. 1956-ban felújították a kutakat. Ezzel egy időben a fürdőt
tovább fejlesztették, az új épületbe három gyógyvizes medence, forró hőlég- és gőzkamra került. A termálkút
664,5 méter mélyről, percenként 600 liter 43 Celsius fokú vizet ad. 1996-tól a Budapest Gyógyfürdői Zrt.
kezelésébe került. A fürdőt 2000-es évek elején felújították, majd nemsokára bezárták és azóta sem üzemel.
A fürdő mozgásszervi, ízületi gyulladások, porckorongsérv, nőgyógyászati idült, gyulladásos folyamatok,
vérszegénység, vérzési rendellenességek, légúti nyálkahártya-gyulladás gyógyítására lenne képes ha
üzemelne.

A Kis-Duna partját vízi-sporttelepek foglalják el. Eredetileg Somody Ödön Weekend telepe
volt itt. A Soroksári Duna szabályozásával, és a Gubacsi híd felépítésével lassan kialakult az
Erzsébeti oldalon a vízpart. A gyógyfürdő felépülése és a vízpart fejlesztése során
kialakították a Cserkész utcát. A fejlődés következő fokát Somody Ödön beruházása
jelentette a harmincas években. A telepet a Kis-Duna partja és a téglagyár között felépült
csónakházak és bérelhető nyaraló szobák együttese alkotta (ma fővárosi védelem alatt áll).
Jelenleg a korábban lebontott I-es számú csónakház helyén formahű kialakításban épült
Duna Garden szálloda áll. A csónakházak és a bungalók felújítás alatt állnak. A később épült
bungalók lebontásra kerültek, a helyén sportpályák üzemelnek.

37. ábra: A Somody-csónakház ma (balra) és a Duna Garden (jobbra)
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I.2.2.6. Gubacsipuszta
A Nagykőrösi út – Szentlőrinci út – Köves út – Alsóhatár út – Ritka köz – Ábrahám Géza utca –
Ritka utca – Pacsirta utca – Orsolya utca – Wesselényi utca – Vécsey utca – Köztársaság térVécsey utca - Magyar utca által határolt terület.

38. ábra: Gubacsipuszta a javasolt városrész felosztással

A kerület délkeleti sarkában helyezkedik el a Gubacsipuszta névre „keresztelt” városrész.
Nevében őrzi a régi Soroksárhoz tartozó Gubacs-pusztának az emlékét, amely egykor az
egész mai XX. kerület területét magában foglalta. A puszta évtizedről évtizedre zsugorodott,
helyet adva az épülő Pesterzsébet házainak, de mint e városrészhez tartozó külterületi lakott
hely, máig fennmaradt. Az építészeti karaktervizsgálatban a városrészt két nagyobb
szerkezeti egységre: Gubacspusztára (beépített terület) és Pesterzsébet-Újtelepre osztottuk.
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Gubacsipuszta
A beépített belterületi rész több, egymástól eltérő beépítettségű és infrastrukturális
szempontból megkülönböztethető területből áll. A kertes, családi házas övezetet két nagy
lakótelep, a Vécsey utcai és a Mártírok útjai szakítja meg. A Vécsey-lakótelepet 1992-ig KISZlakótelepnek nevezték - a lakóközösség ekkor döntött úgy, hogy lakótelepük a jövőben az
1848-as honvéd tábornok Vécsey Károly nevét fogja viselni. A Fiuemi út mentén található
Erzsébetváros „emberbarát” lakótelepe, ami a mai lakótelepekhez (sőt az erzsébeti
lakótelepekhez) viszonyítva is inkább klasszikus „lakóparknak” nevezhető a maga kétszintes,
nyeregtetős épületeivel és zöldterületeivel.
A Magyar utca déli házsora mögött a Lázár utca, Eperjes utca által határolt területen volt a
napjainkra már feledés homályába merült Dühöngőtelep, amelyet a Kakas-tó mocsaras,
ingoványos, zömében szeméttel feltöltött területén parcellázott telkek alkottak. Nevét azért
kapta, mert lakói sokat „dühöngtek” a telekspekuláció, a megígért, de sokáig el nem készített
utak, vízvezeték, csatornahálózat miatt.
Pesterzsébet-Újtelep
A fent említett, rendkívül jó levegőjű Fiumei úti lakótelepet keletről az Újtelepi parkerdő
határolja, amelynek déli szegletében az Alsó Határ út és Köves út sarkánál a Jahn Ferenc DélPesti Kórház kiemelkedő épülettömbje található. Az egykori puszta „maradékát” kisebb
nagyobb telephelyek, és bevásárlóközpontok (TESCO, ALDI) foglalják el. A terület ma igen
értékes fejlesztési terület.
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I.3. PESTERZSÉBET ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI
I.3.1. ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEK NYOMÁBAN
Ami már nincs…
Pesterzsébet
nem
tartozik
a
főváros
műemlékekben gazdag kerületei közé. A
városrekonstrukció keretében a legrégebbi rész
került lebontásra. Ma már csak néhány fotó
emlékeztet a legrégebbi épületre, a Helsinki út
és a Határ út sarkán álló Gubacsi Határcsárda
épületére, amely 1683 óta fogadta a Pestre
igyekvőket. A Csárdát 1936-ban bontották le,
ma benzinkút áll a helyén.
39. ábra: A Gubacsi Határcsárda 1910 körül

A Határcsárdához hasonló sorsra jutott
Erzsébetfalva vasútállomása is, amit 191718-ban építettek. Az épület a fővonal és a
kitérő vágány között helyezkedett el, és
tornyos lépcsőjéről volt híres. 1993-94
környékén, a látványos lépcső torony
tetőszerkezetét szépen felújították, de 1-2
év múlva felgyújtották. A károk ugyan
nagyok voltak, de az egykori épületszerkezet
még megmaradt. 1997 végén engedély
nélkül lebontották lépcsős torony részt,
majd 2000-ben a pályarekonstrukciót
40. ábra: Erzsébetfalva régi vasútállomása
megelőzően, a különálló váróterem és
pénztár épület-rész kerület bontásra. Az állomásépület fővárosi védettség alatt állt, ezért
bontását csak a Fővárosi Közgyűlés engedélyével lehetett volna megkezdeni, de a MÁV a
döntést nem várta meg. Ezzel az erzsébetiek amúgy is kevés építészeti örökségének egy
patinás darabja tűnt el. 2010. szeptember 17-én emléktáblát helyeztek el az egykori
vasútállomás helyén.
Ami lehetett volna…
Megmaradt még a legrégebbi épületek közül
a János utca végén Suda János egykori
villája, vadászháza. Az épület az államosítás
után úttörőházként működött, majd a
vendéglátóipari
vállalat
használta.
Vezetősége ahelyett, hogy az épületet
eredeti állapotában felújíttatta volna, mellé
raktárakat építtetett, az ősfák többségét
kivágatta, és a kert nagy részét
lebetonoztatta. Az 1990-es évek végén,

41. ábra: A Suda-villa annó
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tulajdonosváltás után a házat kijavították, de sajnos nem az eredeti állapotot állították
vissza, így a műemlékekben hiányt szenvedő kerület nem lett gazdagabb az egyik alapító,
Suda János és a több generáción keresztül a városért sokat tevő Suda család még
megmenthető otthonával.
A Bíró Mihály utca elején, szinte felismerhetetlenségig átépítve áll a Scholtz testvérek által
1901-ben épített, egykor kupolákkal díszített, neoromán stílusú zsinagóga „torzója”. A
zsinagógát a háború alatt bombatalálat érte, tornyai megsemmisültek. 1970 körül a
budapesti hitközség vezetői eladták az épületet, eredeti díszeitől megfosztva ma
raktározásra használják.

42. ábra: A pesterzsébeti zsinagóga egykor és ma

TÖRTÉNELMI TÉGLÁK - NEM VÉSZ EL, CSAK ÁTALAKUL
Ma még található néhány téglaoszlopos, nyitott tornácú, a szobakonyhás lakások sorozatából álló, a szomszéd telekre tűzfallal
támaszkodó jellegzetes pesterzsébeti ház a János utca, Török Flóris
utca, Határ út szegletében, valamint Kossuthfalva központjában. Az
építők nem voltak gazdag emberek, és ezért elhozták házaik
építéséhez a fejlődő Pest lebontásra ítélt házainak még
hasznosítható anyagait. Az Erdő utca 6. számú házat az 1895-ben
lebontott Neugebäude börtön köveiből és tégláiból építették. A Csányi utca 20. számú családi ház az 1912ben lebontott Nemzeti Színház tégláit őrzi.

Magyarszéki Rédeky Alajos, 48-as honvédtiszt villája.
1882-ben vásárolta az akkor még csak kiparcellázott 5
kataszteri hold méretű telket Erzsébetfalván (a mai
Szent Imre herceg utca- Nagysándor József utca –
Kende Kanuth utca – kb. Rezeda utca által határolt
területen) ahol építkezésbe kezdett. A Rédeky család
1905-12 között Pesten is lakott, de az év nagy részét
(tavasztól őszig) itt töltötte. A család romló anyagi
43. ábra: Régi képeslap: "Rédeky ház a Nagy Sándor helyzetéből adódóan kénytelen volt fokozatosan
utcában 1870-80 körül"
eladni a birtokot (birtokrészenként). A villa utolsó
maradványait 1926-ban adták el. Ma több kisebb-nagyobb telek, utcák és számos épület van
az egykori birtok helyén. A népnyelv szerint a Szent Imre herceg és a Dobos utca sarkán lévő
két hatalmas fa volt a Rédeky birtok bejárata.
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I.3.2. HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK, ÉPÜLETEGYÜTTESEK
1. Az egykori Községháza, ma Városháza
A mai városháza 1905-1906 között
épült Hegedűs Ármin és Bőhm Henrik
tervei szerint, szecessziós stílusban.
Eredetileg kisebb alapterülettel épült
meg a mai Kossuth utcával
párhuzamos
gerinccel,
kisség
hátrahúzódva, teret engedve maga
előtt. Az igényeknek megfelelően
később „U” alakúra bővítették. A
bővítés az eredeti szellemben történt,
harmonikusan kapcsolódott az eredeti
épülethez. A második világháború
44. ábra: A községháza az 1910-es években
során bombatámadás érte, tetőszerkezete súlyosan megsérült, tornyai leomlottak. A tetőt
leegyszerűsítették, eltűntek róla a finom részletek, hiányzik a két tornya, díszes tetőfedése,
órája és a főbejárat két oldaláról az építők és építtetők emléktáblája. Mai megjelenése csak
sejteti eredeti szépségét.
2. Árpád-házi Szent Erzsébet Főplébániatemplom
Az első római katolikus templom 1876-ban épült fel
Erzsébeten, de a hívek számának növekedésével a
templom később kicsinek bizonyult, ezért 1897-ben
elhatározták, hogy újat építenek. A nagy lelkesedés
ellenére egy évtizedet kellett várni az építkezés
megkezdésére. 1913-ban az első templomot lebontották,
mert a HÉV vonalának útjában volt. A szemközti ház
kertjében helyeztek el emlékére egy keresztet. A község
1907-ben az akkori piactéren 700 négyszögöles telket
adományozott az új templom számára. A tervek
elkészítésére szűk körű pályázatot hirdettek, melyet
Bánszky Mihály fővárosi építész nyert el, majd az ő tervei
alapján épült fel a templom neogót stílusban. 1908.
június 29-én tették le az alapkövét és 1910. július 11-én
szentelték fel. A templom szecessziós freskóit a gödöllői
műhely mestere, Nagy Sándor festette 1937 és 1941
között.

45. ábra: A Főplébániatemplom 1910 körül

3. Magyarok Nagyasszonya római katolikus plébánia és kegytemplom
A kerület második legnagyobb temploma a neogótikus stílusra emlékeztető pacsirtatelepi
templom, amely 1930 és 1936 között épült, a helybeli Diebold Hermann építőmester
alkotása. Fő látnivalója a Nagy Sándor által tervezett és Johan Hugó által kivitelezett
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üvegfestmény-együttes. A templom egyedi fémoltárát Iván István készítette, a belső festést
pedig Vandrák Irén tervezte.

46. ábra: A Magyarok Nagyasszonya templom az 1930-as években és ma

NAGY SÁNDOR FESTŐ
Nagy Sándor (1869. május 18. Németbány - 1950. március 14.
Gödöllő) magyar festő és grafikus. Annak a művésztípusnak a
megtestesítője volt, aki az anakronizmust is vállalva, hűséggel
kitartott az ifjúkorában megtalált eszmények mellett.
A szecesszióprogramjának megfelelően a művészet több ágát is
művelte. Körösfői-Kriesch Aladárral a gödöllői művésztelep egyik
alapítója. A művésztelep az angol Arts and Crafts Movement
(„művészetek és mesterségek mozgalma”) szellemisége nyomán
hozták létre a gödöllői művésztelepet, amelynek működése a
művészetek és a mesterségek tradicionális egységén alapult.
Kettejük erőfeszítései és művészeti elképzelései alakították ki
ennek a magyar szecesszió szellemében létrejött egyetlen szervezett társulásnak az arculatát. Ruskin nyomán
vallották, hogy „az élet minden megnyilatkozásának művészi tartalmat kell adni", s hittek a művészet
életújító, megtisztító szerepében.

4. Régi baptista imaház
A régi baptista imaház a Ferenc utcában épült 1905-1906 között, Pflum György építész tervei
alapján. Az egyszerű, tégla architektúrájú épületet pilaszterek tagolják. Az 1989. évi
rendszerváltás után a gyülekezet ezt az épületet eladta, hogy új templomot emelhessen. Az
új imaház A János utca és az Ady Endre utca sarkán 1993-1998 között épült fel.

47. ábra: A régi és az új baptista imaház ma
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5. A volt Pflum mozi, ma üzletház
A XIX. sz. utolsó évtizedében vendéglátósként megtelepedő Pflumék az 1920-as évekre
valóságos szórakoztató komplexumot, hoztak létre Pesterzsébet szívében, a Kossuth Lajos és
Török Flóris utca sarkán. Színpaddal rendelkező, rendszeres kulturális rendezvényeknek és
mozi vetítéseknek helyt adó többtermes vendéglőjük mellé a mai Vidámparkhoz hasonló
„Pflum-parkot” létesítettek körhintával, dodzsem pályával. Területén még csillagvizsgáló
távcsövet is felállítottak. A komplexum koronája mégis az 1200 főt befogadni képes kertmozi
volt, amely építészetileg Közép-Európában a maga korában egyedülálló volt. Télen a
területet jégpályaként hasznosították a lakosság nem kis örömére. A család munkája során a
kor helyi kulturális életének egyik legjelentősebb iránymutatójává vált.
Magából az épületkomplexumból az államosítást és a 70-es évek városrendezését követően
sajnos csak a városvédelem alatt álló Pflum-ház ma banknak otthont adó főépülete maradt
meg.

48. ábra: A Pflum mozi épülete egykor és ma

PESTERZSÉBET A MOZIVÁROS
Az 1940-es években Pesterzsébet a főváros után a második „moziváros”
volt az országos ranglistán, megelőzve ezzel Szegedet, Debrecent és
Pécset is. Erzsébetfalván először 1901-ben a Pflum Vendéglő
nagytermében vetítettek mozgóképet, majd 1910-re felépült a
többfunkciós Pflum-ház, és 1920-ra elkészült hozzá a kertmozi is. A
Pauntz, Elysium, később Erzsébet filmszínház egy pékség udvarán
kezdte meg működését, de ott volt még az Intim (később Széchenyi), az
Árpád, a Pósa (később Corvin) és a pacsirtatelepi Forum. Majd 1940-ben
felépült a Tátra, ami a Pflum mellett Pesterzsébet vezető mozijává vált.
Az 1940-es évek elejére tehát 7 filmszínház működött Erzsébeten. Negyven évvel ezelőtt egy-egy előadáson
átlagosan 252 néző vett részt. 1945 nyarán a mozik a pártok fennhatósága alá kerültek. Az Árpádból lett
Világosság a szociáldemokratákhoz, a Tátra a kisgazdákhoz, a Pflumból avanzsált Kossuth pedig a
kommunistákhoz tartozott. A Corvint - megkülönböztetendő belvárosi névrokonától - szintén átnevezték,
Bocskayra. 1948-ban az összes filmszínház állami kézbe került. Az 1980-as évekre mindössze 3 mozi maradt.
1987-ben hosszas huzavona után megszűnt a Kossuth. 1989-ben bezárt a Világosság is, s az épületben rövid
ideig egészen új élvezetek kaptak helyet. Kulturális szerepét a Rátkay - Átlók Galéria 2006-os megnyitásával
nyerte vissza. A Tátra tartott ki a legtovább, de 1992-ben a kerület utolsó filmszínháza is becsukta kapuit.
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6. Pesterzsébeti Múzeum, az egykori Bocsák villa
A múzeum épülete a hajdani Bocsák villa, amelynek mind építészeti stílusában, mind az
ornamentikájában sok az eklektikus és a neogótikus elem. Az épület a század elején készült,
Bocsák Sándor építész tervei szerint. (A múzeum eredetileg, 1989-ig a Kossuth Lajos u. 39.
alatt működött).

49. ábra: A Bocsák villa ma

7. A volt Suda-ház, ma Gaál Imre Galéria
Az egykori Suda-ház épülete (Kossuth Lajos u. 39.). A városalapító ügyvéd, Suda János
családjának egykori polgárháza 1951-től adott otthont Budapest első peremkerületi
múzeumának. Az intézmény több mint két évtizedig a Budapesti Történeti Múzeum
szervezetében működött. 1972-től a helyi tanács, 1990-től az önkormányzat fenntartásába
került. A nyolcvanas évek közepén a múzeum átköltözött a Baross utca 53. szám alá, a régi
épületét 1989-re újították fel, azóta a Pesterzsébeti Múzeum Gaál Imre Galériája működik
itt.

50. ábra: A Suda-ház, ma Gaál Imre Galéria
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8. Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola
Az eredetileg Kossuth Lajos Gimnázium épülete 1929-ben épült, Jánszky Béla és Szivessy
Tibor tervei alapján, székely-magyar stílusban. Az épület homlokzatát a fiatal és az öreg
Kossuth Lajos, valamint a tanulók életéből vett jelenetek reliefje díszíti.
A Fővárosi Közgyűlés korábbi határozata értelmében az iskolában meglévő csarnok
rendszerű tanműhelyt és a fölötte lévő tantermeket 1999. február végén el kezdték
lebontani, amely helyére a tornaterem, új műhelyek, laborok és tantermek kerültek.

51. ábra:Az iskola épülete napjainkban

9. Pesterzsébeti régi rendőrség épülete, ma lakóház
Török Flóris utca 72.

52. ábra: Az egykori rendőrség épülete annó és napjainkban

10. Ékszerbolt-ház, ma bank
Kossuth Lajos tér 37/B.

53. ábra: Az egykor ékszerboltkén működő épület ma bank
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11. Pesterzsébeti csónakházak
A Vízisport utca és a Duna között húzódó területsávot csónakházak és üdülők foglalják el. Ez
volt az egykori Somody Weekend telep. Az épületek rossz állapotban vannak. A területen
jelenleg a Magyar Evező Szövetség vízibázisa működik.

54. ábra: A Somody csónakház egykor és ma

55. ábra: Csónakházak

12. Népi Mesterségek és Művészetek Szakközépiskolája
Az Ónodi utca 14. alatti épületben népi mesterségekre oktatják a tanulókat, ebben a
törekvésben valószínűleg egyedülálló a városban.

56. ábra: Az 1919-ben és ma
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13. Vásárcsarnok
A régi vásárcsarnok 1925-ben nyitotta meg kapuit. Az épületet Orbán Béla vezetése mellett a
Stabil Építő Rt. Vermes Jószef műépítész tervei szerint építette fel. A vasbeton szerkezetek
Gergely Jenő tervei alapján készültek.

57. ábra: A pesterzsébeti vásárcsarnok régen és ma

14. Védett utcakép
Az Ady Endre utca 69-79. épületei fővárosi védelem alatt állnak. A házsor, változó állapotban
lévő, szép villaépületekből és egy neogótikus ablakokkal díszített földszintes társasházból áll.
Ezek az épületek a régi Erzsébet utolsó tanúi közé tartoznak. Az Ady utca egyik oldalán a
védett házsor, a másik oldalán ma modern lakópark és panelházak állnak.

58. ábra: A védett utcakép épületei
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15. Pesterzsébeti evangélikus „Béke” templom együttese
A templomot 1926-ban építették Óváry Artúr tervei alapján a Mikulás-dombon. Evangélikus
templomoknál szokatlan módon, a háború, a Trianon utáni békevágy és az összes többi
felekezet adakozásának emlékére Béke templomnak nevezték el.
A parókia 1927-ben épült fel. Mikor a kerület lakótelepe részére elhordták a földet
körülöttük, az épületek magasabb dombra emelkedtek.
A templom neoromán stílusú, görögkereszt alaprajzú, kiugró kereszthajóval. A
harangtoronyhoz kétoldali karzati lépcsőház csatlakozik. Támpillérei gótikus, az ablakformák
román jellegűek. A bejárat fölött, a torony rozettás ablaka alatt köralakú keretben Krisztus
fej látható. A szentély alá kripta épült.

59. ábra: A templom és a parókia a lakótelep építések idején

60. ábra: A templom és a parókia ma

16. Lakóépület
Ady Endre utca 82.

61. ábra: A lakóház ma
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I.3.3. PESTERZSÉBET KÜLÖNLEGES ÉPÜLETEI
1. Kossuth Lajos utca 18. – Lehr Frigyes családi háza (Óváry Arthur)*
2. Mártonffy utca 29. – Zyzda családi háza (1930, Óváry Arthur)
3. Szent Lajos tér 1. – Szent Lajos plébániatemplom (1926-1930, Óváry Arthur)
4. Csoma utca 15. – Szabótelepi Jézus Szíve Plébániatemplom (1930-1935, Rupp Géza)
5. Kossuth Lajos utca 49. – Ipartestületi Székház (1936, Óváry Arthur)
6. Alkotmány utca 41. – „székely-ház” (1931, Óváry Arthur)
7. Kossuth Lajos utca 33. – Polgári leányiskola
8. Kende Knauth utca 65/B. – Háromemeletes bérlakás (Óváry Arthur)
9. Baross utca 78. – Kuncz Tivadar terveztette (1928, Óváry Arthur)
10. Kossuth Lajos utca 35. – Erzsébetfalva első patikája
11. Lázár utca 12. – Lázár utcai iskola (1920)
12. Török Flóris utca 77. – Népi kollégium (1937)
13. Török Flóris utca 84. – háromemeletes épület (Jánszky Béla, Szivessy Tibor)
14. Vörösmarty utca 30. – volt fiúárvaház (Rupp Géza)
15. Kossuth Lajos utca 88a. – Landauer Villa (1870-es évek)

62. ábra: Pesterzsébet első patikája régen és ma

* A listában szereplő első nyolc (vastagon szedett) épületet a következő oldalon bemutatjuk a listában
szereplő sorszámoknak megfelelően, a könnyebb azonosíthatóság végett.

A fenti listát Óváry Arthur unokájától, Óváry Gábortól kaptuk, a Landauer Villára pedig Ettvel
Zoltán hívta fel a figyelmünket.
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I.4. PESTERZSÉBET URBANISZTIKAI ÉS ÉPÍTÉSZETI KARAKTERVIZSGÁLATÁN
TERÜLETEGYSÉG ALAPÚ ÖSSZEGZÉSE
ERZSÉBETFALVA
Pesterzsébet-Városközpont
A városközpont nagyrészt telepszerű beépítésű, középmagas-, illetve magas, lakó- és
közintézményi rendeltetésű épületállománnyal rendelkező, nagyvárosias jellegű terület –a
korábban már említett- kvázi szabadonálló beépítésű, régebbi épületeivel. A városközpont
talán a leginkább inhomogén karakterű területegység. Különösképpen igaz ez, ha a történeti
lehatárolást követve a központ részének tekintjük a Pacsirtateleppel határos ipari és
kertvárosi tömböket is.
Lakótelepek
A lakótelepes beépítésű terület épületei kétféle magasságúak: 4-6, illetve 8-10 szintesek. A
beépítési mód negatívan hat ki a központ arculatára, a terület értéke viszont a központi
elhelyezkedés. A lakótelepek avulása veszélyeztető tényező. A teljes karakterváltást itt
irreális lenne javasolni, azonban, a magasabb szintszámú épületek humanizálása (esetleges
átépítése) reális várospolitikai irányelv lehetne. Mindezek alapján a részterület
változtathatósági indexe: 3 (az 1-5 skálán, ahol a változtatás szükségessége és lehetősége a
számok növekedésével egybeeső).
A Topánka utca és a Török Flóris utca közötti területek
A zárványban megmaradt régebbi épületek, illetve a központ nem telepszerű beépítésű
épületei között több értékes, védelmet élvező vagy arra javasolható ingatlan található. A
terület értéke a központi fekvése és a fő utca – sétáló utca („Kosuti”) potenciálja. Reális
veszélyforrás, hogy egységes érték-koncepció nélkül az alacsonyabb minőségű épületek is
megújulnak, ’bebetonozva’ a mai karakter- és értékbeli heterogenitást. A területre
értelmezett változtathatósági index: 2, azaz csak kismértékű, átgondolt változások
kívánatosak.
A Helsinki út déli része menti területek
A városrész „déli sarkánál”, a Helsinki út mentén, párhuzamosan van jelen a felhagyott és
megújított üzemi tevékenység, illetve megindult a városias „lakótömbös” ingatlan beruházás
is. A terület értéke, hogy a központ fejlesztési területévé válhat. Veszélyforrás lehet, ha a
területhasználatot és a beépítést szabályozó rendelet hiányában a spontán folyamatok
válnak jellemzővé. Ezen részterület változtathatósági indexe: 5, azaz valamilyen akcióterv
szükségeltetik a terület heterogenitását fokozó, különböző irányú tendenciák megállítására.
A Nagysándor József utca és Pacsirtatelep közötti terület
A Nagysándor utcától délre eső, beljebb fekvő kertvárosias lakónegyed karaktere sem
egységes. A Pacsirtateleppel határos részen beékelődött ipari- és lakóparkos beépítésű
tömbök találhatóak, és az Atléta utcai oktatási- és sport funkció is más léptékű, mint a
környék családiházas világa. A terület jövőjével kapcsolatban –annak karakterét tekintve- két
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eltérő út lehetséges. Ha azt a városközpont fejlesztési zónájának tekintjük, ebben látva a
terület értékét, akkor a fokozatos léptékváltás támogatandó, és annak koordinálására van
szükség, mert veszélyforrások lehetnek a spontán beruházások, rövidtávú célokkal. Ha –
valamilyen okból- távlatilag sem érdemes ilyen fejlesztési szándék létjogosultságát
feltételezni, akkor a kertvárosias karakter, mint jelenlegi érték, őrizendő meg. Ebben az
esetben a területrész inkább Belső-Erzsébetfalvához tartozna. A fentiek figyelembevételével
tehát a terület változtathatósági indexe: 3.
Belső-Erzsébetfalva
Belső-Erzsébetfalva épületállománya kvázi (azaz sűrű) szabadonálló beépítésű, ami a
határoló főutak és a Kossuth Lajos u. mentén kvázi (azaz majdnem) zártsorúvá sűrűsödik. A
szintszám: alacsony, a funkció: lakó- és közintézményi, a jelleg: kertvárosi, kisvárosias
hatásokkal. Ez a terület – beépítésének lokális sűrűsödéseivel együtt is - alapvetően
homogén karakterű. A városrész településszerkezeti értéke, a homogén kertvárosi-kisvárosi
jelleg, sajátos sűrűsödéseivel. A piac mögötti ötvenes években épült telepszerű beépítés,
azóta „parkká feljődött” környezetétől nem idegen elem ebben a városészben.
Karakteridegen elem viszont a Tátra tér sarkán álló magasházas modernista épület-páros.
Veszélyforrás lehet minden túl magas vagy beépítésében idegen karakterű épület
megjelenése. A Határ út menti „kereskedelmi-sáv” humanizálása és igényesebbé tétele
kerületszintű irányelv lehet. Azon területeken, ahol a – városközponti lakótelep bővítési
terve miatti - évtizedes építési tilalom miatt az épületállomány állaga leromlott, a felújítások
és új építések során a városrész eredeti karaktere tartandó meg. Összességében, a
veszélyforrások kiküszöbölhetők érték-szemléletű szabályozással. A városrész egységes
változtathatósági indexe: 2.
Külső-Erzsébetfalva
Külső-Erzsébetfalva szabadonálló beépítésű, alacsony szintszámú, zömmel lakófunkciójú,
tisztán kertvárosias terület. Belső-Erzsébetfalvához hasonlóan itt is jellemzőek a főutak
melletti „sűrűsödések”, azzal a lényeges különbséggel, hogy maga a beépítési alapstruktúra
sokkal tágasabb, szellősebb. A városrész településszerkezeti értéke, a veszélyforrások és azok
elkerülésének módja megegyezik a Belső-Erzsébetfalvánál leírtakkal. A „kereskedelmi-sáv”
problematikája itt nem csak a Határ útnál jelentkezik, hanem a M5-ös mentén is. A városrész
egységes változtathatósági indexe: 2.
KOSSUTHFALVA
Kossuthfalva szintén szabadonálló beépítésű, alacsony szintszámú, lakófunkciójú terület. A
kertvárosi jelleg mellett érzékelhető falusias hatás is, ugyanis az eredeti, hosszú,
nadrágszíjparcellás telekosztás a mai napig fennmaradt, és a tömbbelsőkben ma is
beépítetlen, zöld foltként jelennek meg az eredetileg gazdálkodásra szánt területek, a telkek
végeiben. Ez a sajátosság településszerkezeti és környezeti érték. Ezen területek
alkalmasabbak lennének a divatba jövő „városi-gazdálkodás” céljára, minthogy utcanyitással
feltárva, új építési telkek létesüljenek. A veszélyforrások és azok kezelésének módja
megegyezik a Külső-Erzsébetfalvánál leírtakkal. A városrész egységes változtathatósági
indexe: 1.
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SZABÓTELEP
Szabótelep karakterében Külső-Erzsébetfalvával azonos terület, hasonló értékekkel és
veszélyforrásokkal. A városrész egységes változtathatósági indexe: 2.
GUBACSIPUSZTA
Gubacsipuszta jelenleg alapvetően két, a beépített északi (a továbbiakban Gubacsipuszta) és
a gyakorlatilag üres déli (a továbbiakban Pesterzsébet-Újtelep) területre osztható.
Gubacsipuszta
A beépített rész alapkaraktere itt is szabadonálló beépítésű, alacsony szintszámú, nagyrészt
lakófunkciójú, kertvárosias terület. A tömbstruktúrára jellemző az átlós főútvonal vezetés. Az
eddig leírtak tekinthetők a terület településszerkezeti értékének. A kerületrészbe három
kisebb lakótelep is beékelődik, az eredetileg homogén kertvárosi alapkaraktert
megváltoztatva. A Mártírok úti lakótelep, bár nem illeszkedik a kertvárosi beépítéshez,
léptéke (kiterjedése és F+3 szintszáma) miatt humánus, ellenben a nagyobb területet
elfoglaló és magasházakat is tartalmazó Vécsey lakóteleppel. A Mártírok úti lakótelep
mellett létesült egy zártsorúan körbeépített belsőudvaros négyszintes új lakótömb. Ez a
beépítési mód és sűrűség szintén karakteridegen elem. A Fiumei út menti alacsony
szintszámú sorházas beépítés viszont még a kertvárosi karakterbe is illeszkedik. A városrész
településszerkezete, tehát már nem egységes, és veszélyforrás, hogy újabb tömbökben
jelenhet meg telepszerű- vagy intenzív-zártsorú-többszintes beépítés. A kertvárosias
területrész és a „humánus” lakótelepek változtathatósági indexe: 2. A Vécsey lakótelep és a
zártsorú tömb változtathatósági indexe: 3.
Pesterzsébet-Újtelep
A városrész déli része nyilvánvalóan fejlesztési területnek tekinthető. Zöldfelületi vizsgálat
alapján eldöntendő, hogy mely területrész maradjon meg „aktív-zöldfelületként”. Értéke is e
két tényezőben rejlik. Veszélyforrás az autópálya menti „dobozépítészet” továbbterjedése.
Irányelvként az M5-ös autópálya melletti sávra kereskedelmi területfelhasználást javasolunk,
a belső oldalra pedig lakó-funkciót. A területrész változtathatósági indexe: 5.
PACSIRTATELEP
Helsinki út menti területek
A Helsinki út mellett ipari telephelyeket, valamint lakótelepes és családiházas beépítés
található vegyesen, ezen területrész értéke, hogy fejlesztési zónaként funkcionálhat a
jövőben. Veszélyforrásként a folyamat szabályozatlansága merülhet fel. A területrész
változtathatósági indexe: 5.
Belső, kertvárosias beépítésű területek
Pacsirtatelep belső részein homogén, kertvárosi, családiházas lakóterület fekszik. A városrész
településszerkezeti értéke, a veszélyforrások és azok elkerülésének módja megegyezik a
többi kertvárosi területnél leírtakkal. A beállt kertvárosi rész változtathatósági indexe: 2.
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GUBACS
Gubacs több eltérő karakterű területrészre bontható.
A Gubacsi-hídtól északra eső területek
Jelenleg elhanyagolt iparterület, amely összefügg a Ferencvárosi ipari zónával, így az
esetleges változások túlmutatnak a kerület határain is. A területrész változtathatósági
indexe: 5.
Gubacsi lakótelep és környéke
A Gubacsi lakótelep és a Mediterrán lakópark fekszik ezen a területrészen. A szocreál
lakótelep városépítészeti értéket képvisel, megfelelő korszerűsítést követően fekvéséből
adódóan, kis alapterületű lakásaival a fiatalok beköltözését serkentő tényezője lehet a
kerületnek. Az újonnan megépült lakópark pedig korából adódóan jelenleg nagy
beavatkozásokat nem igényel (a beruházó által otthagyott félkész épületek sorsáról
gondoskodni kell). A területrész változtathatósági indexe: 2.
Duna-part
A Duna menti rekreációs terület értéke a zöldövezeti és vízparti fekvés. Veszélyforrás lehet
éppúgy a leromlás (Jódos fürdő), mint a túlzott léptékű fejlesztés. A területrész
változtathatósági indexe: 2.
Helsinki út menti sport-és rekreációs területek
A területek ilyen irányú további fejlesztésének lehetősége adott. Veszély a szabályozatlan
folyamatok megindulása. Javasolt a koordinált, az egységes fejlődést szolgáló szabályozás
alapján történő fejlesztés. A területrész változtathatósági indexe: 3.
Helsinki út menti egyéb (gazdasági, „erdő”) területek
Itt található a Hungaro Casing üzeme, ami igen értékes munkahelyi terület. Veszély azonban
ezeknek a funkcióknak a szabályozás nélküli továbbterjeszkedése az értékes Duna közeli
területek rovására. A területrész egységes változtathatósági indexe: 5.
Az egyes területek változtathatósági indexét grafikusan az I.7. számú melléklet térképe, a
fent leírtak összefoglalását pedig az I.8. melléklet táblázata tartalmazza.
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II. TÁRSADALOM
II.1. AKIK A KERÜLETBEN LAKTAK - LAKNAK
Egy kerület sokszínűségét nem csak az épített vagy természeti környezet adhatja, hanem
azok az emberek akik itt laknak. Pesterzsébet történelme és az itt élők társadalomtörténete
is igen színes, és olyan hagyományokkal gazdag, melyeket érdemes a lakóknak megismerni,
átvenni, illetve a várostervezés, városfejlesztés során készülő programokba beépíteni.
II.1.1. A LAKÓNÉPESSÉG SZÁMÁNAK VÁLTOZÁSA ÉS DEMOGRÁFIAI ÖSSZETÉTELE

64. ábra: A Zeppelin érkezésére várakozók 1931. március
29-én

Pesterzsébet az 1869-es népszámláláson még nem
szerepelt önálló településként, ekkor még
Soroksár része volt. Ebben az időben Soroksár 691
házában 1.079 családot számoltak össze. Összesen
5.677 lakost, melynek csak 48,8% volt nő. Vallás
alapján a lakosok 94,3% katolikus volt.
Más források azonban Pestszenterzsébetre
vonatkozóan is közölnek korábbi adatokat is.
Lakossága 1830 és 1900 között ugrásszerűen
megnőtt, aminek következtében 1900-ban már
15.732 fő volt, ami 10 év leforgása alatt 1910-re
majdnem megduplázódott, 30.970 főre nőtt.

A NÉPSZÁMLÁLÁSOK TÖRTÉNETE
Arról, hogy egy-egy településen hányan laknak megbízható adataink csak
a XIX. század végétől vannak. Az első hivatalos népszámlálásnak az 1869.
évi népszámlálás tekinthető. A korábbi népszámlálásokat (1784–87.,
1850., 1857) az adatok megbízhatatlansága (passzív rezisztencia) miatt
nem tekinthetjük pontos forrásnak. A kiegyezés utáni légkörben azonban
már sikerült pontos összeírást készíteni.

1930-ra az agglomeráció legnagyobb települése lett Pesterzsébet a közel 70 ezer fős
lakosságával. Az itt élők számának növekedése a bevándorlással magyarázható, a
természetes szaporodás csak kis mértékben járult hozzá.
Az 1930-as években jobb élet reményében ideköltözők azonban tovább nehezítették a
település helyzetét, illetve növelték a szegények, hajléktalanok, és a bódékban élők számát.
1950-ben Pesterzsébet és Soroksár egyesítésre került és ettől kezdve mint Budapest XX.
kerülete szerepelt a statisztikákban: 1960-ban a kerületnek 100.830, 1970-ben 107.528,
1980-ban 100.637 lakója volt.
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65. ábra: Népességszám változás 1830-1930

Az 1970-es évek végétől Pesterzsébeten, ahogyan az ország más részén is a csökkenő
születésszámmal párhuzamosan nőtt a halandóság. Ez - párosulva a központi rész
átépítésével az őslakosság jelentős részének elvándorlását eredményezte. A népességszám
további csökkenése oda vezetett, hogy a 2001-es népszámlálás szerint 65.295 fő lakott a
kerületben, és a lakosság száma további néhány évig folyamatosan csökkent. A csökkenéshez
nem csak a csökkenő születésszám, hanem a munkahelyek megszűnése miatti elvándorlás is
jelentős mértékben hozzájárult. Az ezredforduló után a kerület népessége 2006-ig tovább
csökkent, majd lassú emelkedésnek indult, és 2000-ben 65.182 lakosa volt a kerületnek,
2006-ra ez a szám 63.161-re csökkent, ám 2010-re kissé, 63.707 főre növekedett.

66. ábra: Lakónépesség az év végén (2010)

A demográfusok előreszámításai szerint a főváros belső kerületeinek népessége csökkenni,
míg a külső kerületeké növekedni fog. Ide tartozik Pesterzsébet is.
Ez a tendencia már most is látszik, hiszen a kerületből elköltözők és a beköltözők száma
között 2003-2010 között minden évben egy kicsivel a beköltözők javára billent a mérleg.
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67. ábra: A be- és kiköltözők száma (2010)

A becslések szerint a népesség kor szerinti összetétele is jelentős átalakuláson megy majd
keresztül. A fővárosban 2011-2031 közötti időszakban kissé csökkenni fog a 0-14 évesek,
valamivel jobban a 15-24 évesek aránya, és ezzel párhuzamosan kicsit emelkedni fog a 25-64
évesek és erősebben a 65-X évesek aránya.
Mivel jelenleg még nem rendelkezünk teljes körű publikált adatokkal a 2011-es
népszámlálásból, ezért a korábbi népszámlálásra támaszkodva tudunk némi képet adni a
városrészek népességének demográfiai és társadalmi összetételéről.
Pesterzsébet egyes területegységei nem egyforma sűrűségben lakottak. A legnépesebb
városrész Erzsébetfalva, 2001-ben itt élt a kerület lakosságának 55,4%-a. A legkevesebb
ember (a népesség 2,6%-a ) pedig Gubacson lakott. Az egy hektárra jutó lakó, vagyis a
népsűrűség is azt jelzi, hogy Szabótelep esetében beszélhetünk kedvezőtlenebb helyzetről,
és a Pacsirtatelep, illetve Gubacs esetében kedvezőbbről.
A kerület különböző részeiről rendelkezésre álló ismeretek alapján feltehető, hogy a
népességszám egy ideig a kerület minden városrészében csökkent, majd az utóbbi néhány
évben, főleg az új építkezések, lakóparkok benépesülése miatt nőni kezdett, s ez az
egymáshoz viszonyított arányokat egy kissé megváltoztathatta, ám a változás nem lehet
túlzottan jelentős.
Pesterzsébet városrészeinek néhány népességre vonatkozó adata, 2001.
Városrész
Terület (ha)
Népesség (fő)
Népsűrűség (fő/ha)
Erzsébetfalva
416,30
36 226
87,02
Gubacs
85,77
1 680
19,58
Gubacsipuszta
365,54
11 285
30,87
Kossuthfalva
81,58
5 741
70,34
Pacsirtatelep
231,19
6 475
28,00
Szabótelep
37,65
3 888
103,26
Forrás: IVS, 2009:55.

Pesterzsébet a lakótelep-építések miatt a külső kerületek közül mindig is a „fiatal” népességű
kerületek közé tartozott. A fővárosi átlagnál magasabb volt a fiatalok, és alacsonyabb az
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idősek aránya. 2001-ben a Pacsirtatelep volt a legfiatalabb városrész, ahol a 0-14 éves korú
népesség aránya a legmagasabb volt. Ennek okát az IVS készítői a roma kisebbség domináns
jelenlétében jelölték meg. A „legöregebb” városrész Gubacs volt, ahol főleg a kerület
legrégebbi szocreál lakótelepének elöregedő népessége állt e mögött. Ebben azonban
vélhetőleg az utóbbi 10 évben változás történt, és a városrész kissé fiatalodni kezdett, a
„Mediterrán lakópark” megépítésével például a városrészbe költöző fiatal-középkorú
családok javítják Gubacs átlagos korösszetételét.
A Városrészek demográfiai adatai, 2001.
PesterzsébetMutató megnevezése
Gubacs
Gubacsipuszta
Erzsébetfalva
Lakónépesség száma(fő)
36 226
1 680
11 285
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
13,1
9,5
14,4
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
65,9
57,2
64,3
Lakónépességen belül 60- x évesek aránya
21,0
33,3
21,3
Állandó népesség száma
35 684
1 551
11 051
PesterzsébetMutató megnevezése
Kossuthfalva Pacsirtatelep
Szabótelep
Lakónépesség száma(fő)
5 741
6 475
3 888
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
14,1
15,8
15,0
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
61,0
59,1
61,3
Lakónépességen belül 60- x évesek aránya
24,9
25,1
23,7
Állandó népesség száma
5 653
6 332
3 818
Forrás: IVS, 2009.

Fővárosi szinten látható tendencia, hogy az elmúlt évtizedben a gyermekkorúak száma kissé
csökkent, az időskorúaké pedig kissé emelkedett.
A 0-14 éves népesség száma a 2001-es 8.955 főhöz képest lényegében nem változott,
miközben a 60 éves és annál idősebb népességé a 2001-es 14.546-ról 2010-re 15.606-ra
nőtt .

68. ábra: A fiatalok és az idősek számának változása
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II.1.2. IDŐSÖDŐ TÁRSADALOM
A fejlett országokra jellemző, hogy a társadalom korösszetétele az idősek irányába tolódik el.
Megjelentek az ún. öregedő társadalmak. A demográfusok előrejelzése szerint
Magyarországon a 65 éven felüliek aránya a következő néhány évtizedben még gyorsabban
fog növekedni: 2050-re a népesség megközelítőleg egyharmada 65 éves vagy idősebb lesz.
Az idősödő társadalom egyrészt feladatokat ró az ellátórendszerre (egészségügyi
szolgáltatások, nyugdíjrendszer, munkahelyek, stb.) másrészt azonban lehetőségeket is kínál,
hiszen a nyugdíjasok jelentős része fogyasztóként is megjelenik a piacon (silver economy).
Nyugat-Európai kutatók szerint a 10-20 év múlva nyugdíjas korúvá váló generáció már más,
átalakult igényekkel és fogyasztói struktúrával jelenik meg a piacon, és nem kiszolgálandó
rétegként, hanem a mindennapi életben aktívan részt vevő csoportként fogja magát
definiálni. Mindezek a változások magukkal hozhatják a szolgáltatásoknak az új igények
szerinti átalakulását.
SILVER ECONOMY
A ‘silver economy’-ban rejlő lehetőségek kihasználására egyre több ország
készít terveket. Alapja a kutatók azon előrejelzése, miszerint a baby boom
generáció tagjai a korábbi generációknál sokkal iskolázottabbak, gazdagabbak
és aktívabbak lesznek nyugdíjas korukra, és ennek megfelelően a korábbitól
eltérő összetételű és minőségű szolgáltatásokra tartanak igényt, illetve lesznek
képesek azokat megfizetni. Mindez egy új gazdasági szektor, az időseket
kiszolgáló ’silver economy’ megjelenését eredményezheti.

Természetesen minden kerületnek más és más lehetőségei, tartalékai vannak arra, hogy
nyugdíjasainak igényeit kiszolgálja. A kiépítendő infrastruktúra és szolgáltatások rendszere
függ az itt élők anyagi helyzetétől és iskolai végzettségétől is.
A szolgáltatások kiépítése mellett talán sokkal nagyobb lehetőség található az aktív, jó
egészségi állapotban lévő nyugdíjasok energiáinak kihasználásban. Mivel az utóbbi időben
jelentős mértékben fellazultak a családi kapcsolatok, megnőtt az egyszemélyes háztartások,
a csonkacsaládok aránya, talán a korábbinál még nagyobb szükség lenne a nyugdíjasok
közreműködőként történő bevonására a gyermeknevelés, szociális gondozás, stb. terén.
Segítő hálózatok, civil szervezetek létrehozásával az önkormányzat terhei csökkenthetők
lennének. Bár feladatait nem háríthatja teljes egészében külső szervezetekre, de annak
ellátását könnyítheti, ha más szervezeteket is bevon a munkába.
Mindezek pedig hosszabb távon hozzájárulhatnak az idősekről hazánkban kialakult negatív
kép lazításához, a velük szemben egyre erősebbé váló diszkrimináció csökkentéséhez.

PESTERZSÉBET ÉRTÉKALAPÚ KONCEPCIÓJA 2012

78

AZ IDŐSEKRŐL ALKOTOTT KÉP
Mai rohanó világunkban nem sikk idősnek lenni. Az általánosan
elterjedt vélemény szerint a fiatalok mozgatják a világot, az idősek
Magyarországon nehezen találják a helyüket. Ezzel szemben NyugatEurópa országaiban az öregedés nem valami rosszat (szegénységet,
elhagyatottságot, stb.) jelent, hanem más életstílust.
Magyarországon 1982-2001 között a társadalom ugyan toleránsabbá
vált, miközben az idősek társadalmi elismertsége csökkent:
kétszeresére nőtt azok aránya, akik szerint az idősödő munkavállalókat
egyáltalán nem becsülik meg a munkahelyükön, és másfélszeresére
azok, akik úgy érzik, hogy az idősek munkája, tapasztalatuk miatt
többet érne, mint a fiataloké. Csökkent viszont azok aránya, akik úgy
érzik, hogy a gyerekek kötelessége lenne az, hogy idős szüleiket
támogassák.
(Forrás: Monostori J: Öregedés. Demográfia)

II.1.3. LAKÁSOK- BÉRLAKÁSOK
Pesterzsébet lakásállománya a kétezres évek közepétől kezdve folyamatosan nőtt: míg 2001ben 28.375 lakás volt a kerületben, addig 2010-re ez a szám 30.755-re emelkedett.

69. ábra: Lakásállomány

2001-ben az alacsony komfortfokozatú lakások aránya a Pacsirtatelepen Kossuthfalván és
Szabótelepen volt magas (21,1%, illetve 19-19,7 %). A legkomfortosabb lakásokat pedig
Erzsébetfalván találtuk, hiszen itt igen magas az összkomfortos paneles lakások aránya. Az
egy lakásra jutó lakónépesség mutatója is Pacsirtatelepen volt a legmagasabb, 2,44 fő/lakás,
ezt követte a Gubacsi városrésze szocreál lakótelepi 1,76 fő/lakás értéke.
A demográfiai változások és az életstílus változásának együttes következményeként az
utóbbi húsz évben jelentős átalakulásban van a háztartás szerkezet is.
Az egyszemélyes háztartások aránya már most is magas, fővárosi szinten 35%, ami
valószínűsíthetően tovább fog emelkedni, hiszen tovább nő az idősek (és ezen belül az
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egyedülállók aránya), és a fiatalok is szívesen önállósodnak tovább növelve az ilyen
háztartások számát.

70. ábra: A lakásszám szobaszám szerinti megoszlása 2010-ben

A lakások szobaszám szerinti összetételét nézve Pesterzsébeten a külső kerületek között
viszonylag magas az egyszobás lakások aránya, ami kedvez az egyszemélyes – gyakran
kevéssé tőkeerős - háztartásoknak.
Bérlakások
A rendszerváltás után – ahogyan más kerületekben, úgy – Pesterzsébeten is megindult az
önkormányzati bérlakások értékesítése, a lakásprivatizáció. A folyamat eredményeként az
önkormányzati bérlakás szektor minimálisra zsugorodott. (Lásd: II.1. ábra a mellékletben)

71. ábra: Önkormányzati tulajdonú lakások száma

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások száma a KSH statisztikája szerint 2000 óta kissé,
2009-től jobban csökkent: a 2000-s 976 lakásról 2010-re 728 lakásra. 2010-ben tehát a teljes
lakásállománynak már csak 2,4%-a volt önkormányzati bérlakás. Az önkormányzati
nyilvántartásban 2011-ben 710 db bérlakás szerepelt, tehát a lakások száma még tovább
csökken. A lakások jelentős része, több mint 70%-a 50nm alatti területű. Jelentős része a
paneles lakótelepeken található, közepes állapotú, összkomfortos (40%) és komfortos
(37,6%) lakás. A fennmaradó rész azonban avult állagú komfort nélküli és szükséglakás.
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A fővárosban sok olyan fiatal vagy idősebb háztartás van, amely életkezdése vagy éppen a
nyugdíjas évek nehézségei miatt nem tud saját tulajdonú lakást vásárolni, ezért szüksége
lenne kedvező konstrukcióban bérelhető lakásra. A megfizethető lakás azonban nem
elegendő, annak olcsó fenntartásúnak is kell lennie, sajnos az önkormányzat tulajdonában
álló lakások nem ilyenek, hiszen nagy részük távfűtéses, mely fűtési mód jelentősen
megemeli a havi rezsit. Ebben a helyzetben tehát az optimális szegmens a kis alapterületű és
olcsó rezsijű lakás lenne.
II.1.4. GAZDAGOK ÉS SZEGÉNYEK
Egy-egy város, kerület területe soha nem homogén; a házakat, a beépítést és az ott lakók
társadalmi összetételét tekintve sem. Vannak szegényebb és gazdagabb részek, és ezek
területe, elhelyezkedése az idők folyamán változhat, átalakulhat. Korábbi szegény telepek
helyén lakótelepek nőhetnek ki a földből, de jól szituált családi házas környék is leromolhat.
Az önkormányzatnak fejlesztési terveinél szem előtt érdemes tartania az egyes
területegységek, városrészek nem csak a fizikai, hanem a társadalmi összetételét is, és ennek
megfelelően kellene fejlesztési terveket készítenie.
II.1.4.1. Leszakadó rétegek
Azt, hogy a kerületnek milyen a pontos társadalmi összetétele sajnos pontos statisztikai
adatok (a 2011-es népszámlálás kis területi részletezettségű adatai) hiányában nem tudjuk
felvázolni. Azonban néhány hosszabb távon is rendelkezésre álló mutató és az önkormányzat
segélyezési adatbázisa segítségével némi képet kaphatunk arról, hogy mekkora a leszakadó,
szociálisan egyre hátrányosabb helyzetbe kerülő rétegek aránya.
Az utóbbi néhány évben – a válság hatására – jelentősen megnőtt a munkanélküliek, és ezen
belül a tartós munkanélküliek száma is, melyet a nyilvántartott álláskeresők számának
változásával mérhetünk.
A 2000 és 2007 között eltelt időszakban a nyilvántartott álláskeresők száma Pesterzsébeten
többé-kevésbé állandó szinten állt (830-1019 fő között ingadozott). A gazdasági válság
hatásaként 2008 után ez a szám megugrott, és a KSH 2010-ben már 2365 főt jelzett.

72. ábra: Nyilvántartott álláskeresők
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Az utóbbi években jelentősen megnőtt a nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma is.
Jóllehet az ő számukban korábban is jelentősebb hullámzás volt, mint az összes
nyilvántartott álláskereső számában, ám hasonlóan az utóbbi 4 évben számuk ugrásszerűen
megnőtt. Míg 2000-ben a KSH statisztikában 26 főt, 2010-ben 133 főt tartottak nyilván.

73. ábra: Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők

A tartós munkanélküliségnek sajnos hosszútávon a család szociális helyzetére negatív hatása
van. Eredményezheti a lakás elvesztését, az életkörülmények olyan mértékű megromlását,
mely a gyermekek fejlődését is veszélyeztetheti.
Ezekben a helyzetekben az önkormányzatnak és a karitatív szervezeteknek kikerülhetetlen
szerepe van nem csak a megelőzésben, de a helyzet mielőbbi kezelésében is. Ehhez a
segélyezési rendszer passzív eszközeiről, az aktív eszközökre kell a hangsúlyt helyezni.
A népesség városrészenkénti gazdasági aktivitását, iskolai végzettség és foglalkozás szerinti
összetételét a friss adatok nélkül sajnos lehetetlen felrajzolni. A korábbi 2001-es
népszámlálás természetesen jelezte, hogy az egyes városrészek az aktivitási, foglalkoztatási
és munkanélküliségi mutatók mentén jelentősen eltérnek egymástól.
Kiindulópontként a változásokhoz a 2001-es adatok szolgálhatnak, melyet a 2011-es
népszámlálás adatainak közzététele után korrigálni lehet majd.
A rendszeres munkajövedelemmel rendelkezők számát vizsgálva a legjobb helyzetben a
Pacsirta telep, a legrosszabban Gubacsipuszta volt. Ugyanakkor a foglalkoztatott nélküli
háztartások száma Gubacson volt a legmagasabb. Ám ez az érték nem a magas
munkanélküliségből, hanem a nyugdíjasok magas számából fakadt. A másik rossz helyzetben
lévő városrész Pacsirta telep volt. Hasonló képet kapunk az aktivitási és foglalkozási adatok
vizsgálatával is.
Az iskolai végzettség alapján jobb helyzetben volt Gubacsipuszta és Erzsébetfalva, rosszabb
helyzetű Pacsirtatelep és Szabótelep. Ugyanezt találjuk, ha a szellemi-fizikai és a fizikai
munkások csoportján belül az alacsony presztízsű munkát végzők arányát vizsgáljuk.
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A városrészek közötti ilyen irányú eltérés vélhetően jelenleg is fennáll, a nyugdíjba vonulás,
és az új beépítések miatt bizonyos városrészekben azonban kisebb mértékben
módosulhatott.
2009-ben úgy látszott, hogy a legalacsonyabb státuszú társadalmi csoportok Pacsirtatelepen,
Gubacson és Szabótelepen viszonylag szegregáltan élnek (ezekben a városrészekben él a
lakosság 18,4%-a), illetve Kossuthfalván, ahol az IVS készítői mérsékeltebbnek találták a
relatív koncentrációt. Ezeket a területek azonban nem kerültek be a szegregátumok közé.
A leghátrányosabb helyzetű városrészként a dokumentum egyértelműen Pacsirtatelepet
jelölte meg, mivel a városrész kilenc problémamutatóból öt esetében is az „első helyre”
került: alacsony a foglalkoztatottság, magas az alacsony végzettségűek aránya, a lakások
egyötöde pedig alacsony komfortfokozatú.
A Városrészek iskolai végzettségi és foglalkoztatási adatai, 2001.
PesterzsébetErzsébetfalva

Mutató megnevezése

Gubacs

Gubacsipuszta

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

22,7

24,0

19,6

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség
arányában

13,3

10,2

14,6

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

36,5

37,8

36,4

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

12,6

13,4

11,3

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

59,1

57,3

58,9

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

37,4

50,3

35,6

Mutató megnevezése

Kossuthfalva

Pacsirtatelep

PesterzsébetSzabótelep

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

20,5

28,8

27,6

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség
arányában

12,3

10,1

10,5

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

37,5

40,5

40,1

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

12,0

17,5

15,9

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

57,6

55,0

54,7

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

40,7

42,2

41,3

Forrás: IVS, 2009.
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A lakások fenntartása az utóbbi időben – különösen 2008 óta – a családok jelentős részének
okoz havi gondokat. Ezen az önkormányzat a lakásfenntartási támogatás nyújtásával tud
enyhíteni, ezzel a hajléktalanná válás megelőzésében is közreműködve.

74. ábra: Egy főre jutó lakásfenntartási támogatás

A lakásfenntartási támogatás évi átlagos összege is évről évre emelkedik. A legmagasabb
értéket a válság első évében 2008-ban érte el, azóta egy kissé csökkent, majd 2010-ben
ismét emelkedett.
A szociálisan nehéz helyzetben élők egyik jelzőszáma a lakásfenntartási támogatásban
részesülés.
Az egy főre jutó rendszeres és átmeneti szociális segély havi átlagos összegében is 2008 óta
történt jelentős változás.

75. ábra: Egy főre jutó segély havi átlagos összege

A rendszeres szociális segély esetében ez növekedést jelnet: 2000-ben az egy főre jutó havi
segély összege 17.000 Ft volt. Ez az összeg 2008-ra 24.500 Ft-ra, 2010-re pedig 27.175 Ft-ra
emelkedett. Az átmeneti szociális segély összege viszont a 2000. évi szintre csökkent vissza.
2010-ben fele akkora volt, mind a rendszeres szociális segély összege.
A segélyezettek aránya – az összes segélyezetten belül – 2011-ben Erzsébetfalván (ezen belül
Belső-Erzsébetfalván) volt a legmagasabb, ezt követte Pesterzsébet-Városközpont és
Pacsirtatelep. (Lásd: II.2. ábra melléklet)
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II.1.4.2. Telepek
Előfordul, hogy ezek a rosszabb szociális helyzetben lévő, leszakadó rétegek a város terében
koncentráltan fordulnak elő, egy-egy városrészben vagy telepen koncentrálódnak.
Régi szegény telepek - Hangyatelep
Budapesten az 1920-as évektől kezdve több bódéváros
épült, köztük a pesterzsébeti Hangyatelep. Pesterzsébet
lakosságának jelentős részét az 1920-as években a
környékbeli üzemekben dolgozó főként ipari munkások
tették ki. A korszak súlyos gazdasági problémái
Pesterzsébeten is érezhetőek voltak, a helyi ipar csak a
munkaerő kis részét tudta foglalkoztatni. A munkanélküliek
száma jelentősen megnőtt, a szegények még az alacsony
bérleti díjakat sem tudták fizetni, hajléktalanná váltak. Az
76. ábra: Hangyatelepi család az 1920-as
években
utcára került családok bódékat építettek maguknak.
A telep a város peremén épült fel a Pacsirtatelepen,
ahol
"ládahulladékokból,
bádogdarabokból,
gyeptéglákból áll egy-egy ház". (Forrás: Pesterzsébeti
Újság, 1928. 02. 25.)

A telep a következő években folyamatosan
növekedett. A városban élők a kezdeti együttérzés
után hamarosan veszélyesnek, megszüntetendőnek
ítélték a területet. Az itt élők pontos számáról nincs
adat, a becslések szerint 1934-ben legalább 1.400 fő
lakott
a
nyomortelepen.
Végül
1934-ben
megtisztították a területet, a Hangyatelep megszűnt,
az itt lakóknak el kellett hagyniuk a területet.

77. ábra: Hangyatelepi csecsemők

Lakótelepek
A második világháború után, egészen a rendszerváltásig a szocialista nagyberuházásban
elkészült lakótelepek uralták a lakásépítést és ez által a városképet is a fővárosban. A
lakótelepek társadalmi összetételét jelentősen meghatározta, hogy az első kiutaláskor
milyen társadalmi státuszú csoportok kaptak ott lakást. A célcsoport természetesen nem volt
független a telepek városszerkezeti helyétől, építési technológiájától és a lakások
tulajdonviszonyától sem. Az első kiutaláskor (beköltözéskor) kialakult lakótelepi státuszban a
rendszerváltás utáni két évtized sem hozott jelentős változást. Annyi azonban történt, hogy
megjelentek azok a lakótelepek, melyek esetében a szociálisan hátrányos helyzetű rétegek
aránya olyan mértékűre emelkedett, melynek nyomán a helyzet kezelését nem lehet tovább
halogatni.
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MI A LAKÓTELEP?
A lakótelep olyan lakóterület, amelyet önmagában funkcionális egységként
terveztek és hoztak létre. 4 illetve több emeletes házaiban legalább 500 lakás
található. Túlnyomórészt a 60-as évek után épült és a fellépő igen magas
lakáshiány csökkentését szolgálta. Jellemzői közé tartozik még a sűrű
beépítettség, meghatározott számú ház, illetve lakástípus megléte. A fogalom alá
nem csak a lakások tartoznak, hanem az ezekkel egyidőben kiépített
infrastruktúra hálózat is, és a zöld területek. A homogén építési mód miatt a
környezetétől könnyen elkülöníthető egységet alkot. Lakossága gyakran megközelíti egy kisebb város
lakóinak számát.

A paneles lakótelepek azok, melyek esetében a legtöbb fizikai és társadalmi problémával
találkozunk. A lakótelepek felújításának több évtizedre visszamenő gyakorlata van NyugatEurópában. Magyarországon csak a kétezres évek vége felé terjedt el a panel szerkezetek
tömeges megújítása. Azonban még mindig tisztázatlan az a kérdés, hogy egy sikeres
rehabilitációhoz milyen arányban kell figyelembe venni a fizikai (műszaki) és a társadalmi
tényezőt. Elég csak a műszaki kérdések és az ehhez szükséges anyagi források körét tisztázni,
vagy ennél bonyolultabb és komplexebb problémáról van szó?
A lakótelepek fizikai felújítása manapság elsősorban a műszaki hibák, hiányosságok
megoldását jelenti. A kialakult helyzet azonban nem olyan egyszerű, hogy azt
gondolhatnánk, a fizikai problémák megoldása egymagában jelenthetné a rekonstrukciót és
jelenthetné a lakótelepek körül kialakult problémahalmaz teljes körű rendezését. A jól
látható fizikai problémák mellé kevésbé látható, ámde egyre súlyosbodó gazdasági és
társadalmi problémák társulnak. A három tényező között olyan szoros a kölcsönhatás, hogy
egyáltalán nem triviális hol is található a probléma gyökere. Azért van-e „baj” a
lakótelepekkel, mert az ott élők jelentős része nem fizeti ki a számláit, olyan helyzetbe
került, hogy anyagilag nem tud hozzájárulni a felújítási költségekhez, ezért a felújítást meg
sem lehet kezdeni? Vagy pedig a lakótelepek megépítésüktől kezdve, vagy a rendszerváltás
traumájaként, önmagukban hordozták a szociális csapda lehetőségét, ahonnan a bekerült
népesség nem talál kiutat, és egy önmagát gerjesztő lefelé húzó spirálba kerül.
Pesterzsébeten 6 „szocialista lakótelep” épült,
melyek közül egy jelentősen meghatározta a
kerület arculatát, hiszen a városközpont
lebontásával egy paneles „városközpont” jött létre,
ahol még ma is közel 20.000 ember él. A többi
lakótelep ennél sokkal kisebb léptékű, a néhány
ezer lakostól a néhány száz lakosig terjedő méretű.
A lakótelepek első kiutalásakor a Gubacsi út és a
Tátra tér a legrosszabb, Pesterzsébet városközpont
a rossz, a Vágóhíd utcai közepes, a Mártírok útjai,
78. ábra: "Panel-látkép" a Topánka utcáról
és a Vécsey úti telepek a jobb társadalmi
helyzetűek közé tartoztak. A Gubacsi út és a Tátra
tér az elöregedő lakótelepek közé tartozik, míg a Vágóhíd utca inkább fiatalosabb. (Lásd: II.3.
ábra a mellékletben)
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Lakóparkok
Míg a hatvanas-nyolcvanas évek között a lakótelepek gyors terjedése és városszerkezet
formáló erejével, illetve az általuk okozott szegregációs és egyéb társadalmi problémákkal
kellett számolni, addig az ezredfordulótól a lakótelepek mellett új típusú telepek, a
lakóparkok jelentek meg, a hozzájuk kapcsolódó új problémával, az elit szegregációval. Míg
korábban spontán szegregátumok alakultak ki, az új trend nyomán előre tervezettek nőttek
ki a földből. A környék „egészséges működésének” feltétele, vagyis az, hogy a területen élő,
különböző jövedelmi és etnikai csoporthoz tartozó lakók „érintkezzenek” egymással
megszűnni látszik. Nemzetközi szinten a slumosodás látványosan felgyorsult: a bezárkózás
hatására, azok a környező területek, melynek lakói kint rekedtek, lemaradtak, és fizikailag
még jobban leromlottak, így jöttek létre „a stabilitás szigetei a hanyatlás tengerében”. A
bezárkózás mögötti elsőrendű ok általában a biztonság és a helyi közösség keresése.
MI A LAKÓPARK?
Klasszikus értelemben véve a lakópark olyan házak együttese
melyeket kerítéssel, fallal vesznek körül, a környékhez csatlakozó
utcákat pedig kapukkal zárják le, melyek lehetnek elektronikusak,
vagy személyzet által őrzöttek. A házak között belső utcahálózat
van, az átmenő forgalom kiküszöbölésére gyakori a zsákutca. A
lakók különböző kényelmi szolgáltatások vehetnek igénybe (mint
pl. az őrszolgálat, karbantartók, iskola, játszótér, szabadidő
eltöltésére szolgáló intézmények, stb.), melyek elősegítik a
környezettől történő teljes izoláltságot. Az itt élők gyakran autóval
járnak munkahelyükre, így életük tulajdonképpen csak két
színtérre korlátozódik, a munkahelyre, a lakóparkra és a kettő
között az autóra.

Pesterzsébeten – ahogyan a főváros jelentős részén – a kétezres évek elején szintén
megindult a lakóparkok építése, bár lakópark alatt már nem csak a klasszikus, vagy ahhoz
közelítő definíciónak megfelelő beruházásokat értették, hanem minden olyan
épületcsoportot, melyet a beruházó ezzel a hangzatos elnevezéssel, és a hozzá társult
életstílussal eladni kívánt. A kerületben több lakópark is épült, a teljesség igénye nélkül
felsorolunk néhányat:
Ady ház
Mediterrán Lakópark
Sissy Lakópark
Vigo Ház

Dunagyöngye Lakópark
Mediterrán Lakópark 2
Napraforgó Lakópark
Pacsirta Lakópark

Sajnos a 2011-es népszámlálási adatok
hiányában még nem tudjuk pontosan
meghatározni, hogy az elkészült parkok
milyen
összetételű
népességnek
nyújtanak
lakóhelyet,
de
feltételezhető, hogy jelentős részük
79. ábra: A Pacsirta Lakópark helyszínrajza
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középosztályba tartozik. Míg a budai hegyvidéken a lakópark modern, zárt – és talán ezért
különösen vágyott – világa csak a magasabb státuszúak számára elérhető, addig a külső pesti
kerületekben a középosztály talált magának lakást a felsőközéposztály életstílusával és
könnyedségével kapcsolt marketinggel értékesített telepeken. A cél ebben az esetben nem
annyira a biztonság – gyakran a telep körbekerítése és zártság is elmaradt – hanem a
hozzájuk hasonló, azonos értékeket valló emberekkel társasága, és egy olyan életstílus és
közösség keresése, mely a kisvárosias meghittségre hasonlít a legjobban.
DUNAGYÖNGYE LAKÓPARK
“Budapest XX. kerületének (Pesterzsébet) legszebb, leghangulatosabb részén,
dinamikusan fejlődő, parkos, zöld környezetben, jó közlekedési lehetőségek
mellett, a Dunától mindössze néhányszáz méterre épül a mediterrán
hangulatú Dunagyöngye Lakópark. A 132 lakásos lakóparkban modern, minden
igényt kielégítő, hangulatos lakásokat építünk. A kis alapterületű másfél
szobástól a családok részére alkalmas, nagyobb méretű otthonokon át a Penthouse-ig számos különféle
lakástípus kerül kialakításra. A jó elhelyezkedésű és tájolású lakások valódi otthont nyújtanak majd leendő
lakóiknak.” (Duna House) Lakások száma: 132. A parkban 36 - 82 m² közötti nagyságú lakásokat építettek. Az
átadás 2008-ban volt.

A lakóparkok Pesterzsébeten kevéssé zártak, ezért nem is kell attól tartani, hogy a város
terét szétszabdalják, a kevésbé privilegizált rétegeket ezzel megakadályozva a megszokott
közlekedési utak használatában, és végső soron az emberek érintkezését akadályozva.
Ügyelni kell azonban arra, hogy az új beruházásoknál az elzárkózás ne legyen jelentős
mértékű. Előnye ezeknek a telepeknek az, hogy a közösség fontos szempontként jelent meg
a beköltözés pillanatában, és az itt élők jelentős része a közösség létrehozásán, fenntartásán
fáradozik.
Új potenciális szegény telepek - szegregáció
Szegregátumok, 2001.
Az IVS-ben azonosított
városrészek és
szegregátumok neve1

Lakónépesség
száma
(jelenlegi
népességnyilvántartási
adatok alapján)

Lakások száma
(jelenlegi
népességnyilvántartási
adatok
alapján)

LFT2 –ben
részesülők
aránya a
lakások
számához
viszonyítva

Rendszeres
szociális
segélyben
részesülők
aránya a lakások
számához
viszonyítva

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülők
aránya a lakások
számához
viszonyítva

Határ út - Török F. u.-János
utca-Lajtha L. u.
Határ út-Nyáry Pál u.- Hitel
M. u. - Jókai- Kossuth L. u. Szent Imre h. u.- Rákóczi u.Erdő u.–István u.-Ősz u.
Rákóczi u. -Szent Imre h. u.
–Mária u. –Emilia u.

3574

1315

0.020 %

0,006 %

0,05 %

4133

1872

0.030 %

0,03 %

0,1 %

76

26

0.015 %

0,1 %

0,5 %

(Forrás: IVS, 2009)
1

Az integrált városfejlesztési stratégiában és az Anti-szegregációs tervben meghatározott városrészekre, illetve
szegregátumokra.
2
LFT-be beletartozik a normatív, helyi és adósságkezelési LFT egyaránt.
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Napjainkban újabb, nagy kiterjedésű szegregált területekről nem beszélhetünk
Pesterzsébeten. Az Antiszegregációs Terv-hez a KSH által szolgáltatott adatok és a helyi
adatok alapján 2009-ben az önkormányzat három olyan területet jelölt ki, mely fizikailag és a
népesség összetételét tekintve is veszélyeztetettnek tekinthető (lásd Szegregátumok c.
táblázat fent). A területek kiterjedése és népességszáma is eltérő. Két nagyobb népességű,
és ez által jelentősebb problémákkal küzdő terület mellett, egy kisebb tömb méretű terület
is kijelölésre került.

80. ábra: Veszélyeztetett területek, szegregátumok
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Az önkormányzat a Határ út - Török Flóris - János utca - Lajtha
László utcák által határolt tömbökre szociális (panel)
városrehabilitációs programot készített elő.

81. ábra: A városrehabilitációs
program akcióterületi térképe
(forrás: ATT)

A területen három és fél ezer ember életkörülményeit lakóépület
és közterület rehabilitációval kívánják javítani. A pályázati
kiírásnak megfelelően ún. ESZA programok is megvalósításra
kerülnek: Közösségi terek fejlesztése, négy különböző korosztály
részére játszótér építése, parképítés, egy klub- és szolgáltatóház
építése lett tervbe véve. Illetve a munkanélküliek és az ún.
csellengő gyerekek helyzetén kívánnak javítani.

A Pesterzsébet szociális rehabilitációs akcióterület SWOT analízise






Erősségek
Az akcióterület jelen társadalmi állapota
még nem mutatja a teljes leszakadást
Az akcióterület elérhetősége jó
Az akcióterület intézményi és
kereskedelmi ellátása megfelelő
Az akcióterületen a közműellátás teljes
körű
















Lehetőségek
Az akcióterület társadalma partner a
fejlesztésekben és a helyzet javításában
EU programok teszik lehetővé az
önerőből megvalósíthatatlan
fejlesztéseket
A helyi fiatalok társadalma elindítható a
tanulás-munka-társadalmi érvényesülés
útján





Gyengeségek
Romló tendenciák a helyi társadalom
állapotában és gazdasági helyzetében
Magas a munkanélküliség, alacsony a
foglalkoztatottság szintje
Magas az alacsony presztízsű állásokban
foglalkoztatottak aránya
A közterületek állapota leromló,
rendezetlen
Az akcióterület lakótelepi
épületállománya műszakilag elavult,
rossz állapotú, energiapazarló
A parkolási helyzet rendezetlen
A közbiztonság helyzete nem kielégítő
A köztéri sportpályák, eszközök állapota
és mennyisége nem támogatja a fiatalok
egészséges fejlődését
Veszélyek
A terület megindult a társadalmigazdasági lecsúszás, szegregálódás,
gettósodás veszélyes útján
A lakótelepi lakások iránti igény csökken,
az elértéktelenedő lakásokban deviáns
elemek jelenhetnek meg

Forrás: Akcióterületi Terv, 2009
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II.2. KULTURÁLIS ÉRTÉKEK, HAGYOMÁNYOK ÉS CIVIL AKTIVITÁS,
LOKÁLPATRIÓTÁK
Pesterzsébet történetében sok színes és érdekes példát találunk a civil szerveződésekre, a
hagyományőrző egyesületekre. Régen és mai is több egylet, sportklub és civil szervezet
működik a területen, ki aktívabban, ki kevésbé aktívan.
Erzsébetfalva
legkorábbi
civil
szervezetei
(önszerveződései) az 1890-es évek elején alakultak
betegsegélyezésre, és temetkezési segélyezésre.
Ekkorra tehető az önkéntes tűzoltó egylet
megalapítása is. De a civil szerveződések körébe
tartoztak a kisiparosok érdekképviseleti szervezetei,
az ipartestületek is, melyek alapítását az 1884. Évi
törvény rendelte el, és Erzsébetfalván 1898-ban jött
létre az Erzsébet-Kossuthfalvi Ipartestület. Majd a XX.
82. ábra: A Turul Cserkészcsapat a Pesterzsébeti Vízi
század elején ingyen-ebédet osztó konyha alakult.
telepen
Hasonló civil kezdeményezéseken alapult a cserkész
mozgalom. A II. világháború előtt itt szervezték meg az ország nyolcadik cserkészcsapatát, 8as Turul néven. Ettől kezdve tehát Pesterzsébetnek saját cserkészcsapata volt, a Turul
Cserkészcsapat.
Cserkész mozgalom
A cserkészet Magyarországon a 20. század elejétől terjedő nevelési
koncepció. Célja, hogy a fiatalokat a társadalomban helyt álló, tudatos
emberekké formálja. Magyarországon is hamar népszerűvé vált a mozgalom,
1912-ben alakult meg a Magyar Cserkész Szövetség. A cserkészet kezdetben
a fiúkat célozta meg, de később lány csapatokat is létrehoztak, ez azonban
nem vált olyan jelentőssé. Magyarországon az első cserkészcsapatokat a
katolikus és református egyházak hozták létre. A két világháború között élénk
cserkészélet zajlott. A II. világháború után a szövetséget feloszlatták, és
helyét az úttörő mozgalom vette át. A rendszerváltással egyidőben, 1989
elején az elsők között jegyezték be a civil szervezetek sorába a Magyar
Cserkész Szövetség-et.

A II. Világháború alatt a civil aktivitást az egyházi tevékenység jelentette, majd az 1940-es
évek végétől a civil mozgalom visszaszorult, mivel azt „kispolgári csökevénynek” tekintették.
Ennek ellenére 1972-ben – a kor szellemének megfelelő köntösben, XX. kerületi Hazafias
Népfront 13-as alapszervezete néven – a kerületben alakult egy civil szervezet, mely a
Vécsey lakótelepen élőket kívánta összefogni. A szervezet 1990-ben felvette a Vécsey
Lakóközösségi Kör nevet, és ma is aktívan tevékenykedik.
A civil szervezetek száma már 1937-ben is több mint százra rúgott, ma pedig 285 szervezetet
tartanak nyilván.
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Lokálpatrióták
A lokálpatrióták számára a Pflum név máig ismert, hiszen a gazdag és
korában híres család nagy szerepet töltött be a helyi közösségi
életben. Ifj. Pflum György építész iparos volt, 1909-ben vette meg a
Kossuth Lajos és a Török Flóris utca sarkán álló kocsmaüzemet, amit
innentől ő maga vezetett. 1922-ben az általa tervezett Pflum-ház a
város szórakoztató központja lett, ahol nem csak filmeket vetíttetek,
hanem színielőadásokat és kulturális rendezvényeket is tartottak.
Pflum György más erzsébeti mozikat is az érdekkörébe vont
tulajdonosként vagy bérlőként.
Pflum Ilona szintén részese volt a helyi közösségi élet szervezésének,
szalonja különböző ízlésű, nézetű művészeket és művészpártolókat
vonzott. A szalon színvonala felvette a versenyt a korabeli pesti
szalonokkal.
György fia Tibor továbbvitte az üzletet, filmkölcsönzőt nyitott a
belvárosban.
83. ábra: Pflum György

II.2.1. HAGYOMÁNYŐRZÉS
A közösségszervezés, segélyezés és a hagyományok őrzése szintén nem gyökér nélküli
tevékenység a kerületben. Csak néhány példát ragadnánk ki a közelmúlt történetéből: a XX.
század elején itt működött a Pesterzsébeti Iparos Dalkör. A hagyományok ápolására itt
alakult meg a Kossuth Társaság. Sőt Pesterzsébetről indult a vegetáriánusok mozgalma is
(Bicsérdy Béla Előd utcai otthonából).
II.2.1.1. Tradicionális szokások – élő hagyományok
Pesterzsébet egyik meghatározó tömegmozgalma a zenéhez köthető. Az első és
legsikeresebb dalárda 1891-ben alakult Erzsébetfalvi Polgári Dalkör néven (ám 1945-ben
megszűnt). Mellette további Dalkörök és Dalárdák, Zene egyesületek
működtek.
Napjainkban a zenei élet egyik központja a Lajtha László Zene- és Művészeti Iskola és a
Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar. (Részletesen lásd a 3. fejezetben!)
Kossuth Társaság
Kossuth Lajos születésének 190. évfordulóján 1992ben alakult meg a társaság azzal a céllal, hogy az 184849-es hagyományokat ápolják, Kossuth emlékét
fenntartsák.
Történelemtanárok és városi vezetőségi tagok
határozták el a társaság megszervezését, amiből
hamarosan országos szövetség lett. A szövetség
egyrészt a szabadságharc helytörténeti vonatkozásait
igyekszik feltárni, másrészt a reformkori mindennapi
élettel foglalkozik. Hangsúlyt helyeznek a reformkori

84. ábra: Felvonulás korhű ruhákban a Reformkori
Napon
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nők világának megismerésére és bemutatására (ez azért érdekes, mert a
történelemkönyvekben inkább férfiakkal találkozunk). 2012-ben negyedik alkalommal
szervezték meg a Reformkori Napot.
A szervezet kerületi gyermek szónokversenyt tart, ezzel segítve őket országos versenyekre
való bekerülésre.
Helytörténeti Klub
Várhalmi András (a Csili igazgatója) ötletéből született meg 2004-ben a Helytörténeti Klub,
melynek előadásai a mai napig minden hónapban megrendezésre kerülnek.
Az előadók elsősorban helyi lakosok, akik
személyes emlékeik vagy saját kutatásaik
alapján tarják meg előadásaikat, melyekkel
szeretnék a fiatalok érdeklődését is
felkelteni, bevonni őket is a város
történetének megismerésébe. 2010-től minden előadást rögzítenek azért, hogy a
későbbiekben elérhetővé tegyék. A tagok száma folyamatosan nőtt az évek során, míg
kezdetben 20 fő, addig 2010-ben már 70 fő vett részt az előadásokon. A program, az
előadások témái hónapokkal előbb meghirdetésre kerülnek. Tevékenységével a
Helytörténeti Klub a helyi lakosságot ösztönzi emlékeik felelevenítésére, illetve a kerület
történelmének megismerésére, ezzel erősítve vagy alakítva ki a helyiek pesterzsébeti
identitását.
II.2.1.2. Feledésbe merül(ő)t hagyományok
A hagyományok közé olyanok is tartoznak, melyek a hétköznapi élethez kötődve lassan a
feledés homályába vesznek és már csak az idősebbek emlékeznek rájuk nosztalgiával. Ezek
életben tartására, ismételt életre hívására a civil erőfeszítések önmagukban nem alkalmasak,
önkormányzati, befektetői akarat és tőke is szükséges hozzájuk.
A Duna parti élet
A pesterzsébeti Duna parton már az 1920-as
évektől kezdve igen nagy élet folyt. A
visszaemlékezések szerint 1938-ban már 2 km
hosszan húzódott a part mentén a Somody
csónakház, és a Somody vendéglő mellett
további 6 üzemelt a soron.
Az idősek még jól emlékeznek a hétvégi
délutánok hangulatára: A Somody csónakház
adott helyet a csónakoknak, a parti vendéglők
pedig a csónakázás után pihenni vágyóknak. A
Földvári Fürdő pedig a strandolni vágyókat
várta. Sajnos az ezredfordulóra ez a hangulat
85. ábra: Serény munkálkodás a csónakházaknál az 1900-as
évek derekán
megszűnt, a terület romlani kezdett, ma már
megközelíteni is egyre nehezebb. Az utóbbi két évben azonban úgy tűnik valami változik a
parton, és talán a lakosok néhány év múlva ismét itt tölthetik szabadidejüket.
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A régi csónakházak felújítását megkezdte az evezős szövetség, bár a munkálatok anyagi okok
miatt jelenleg állnak. A Duna Korzó kiépítését vetítheti elő a Duna Garden Hotel, mely
éttermi és Jacht kikötői szolgáltatásokkal színesíti a kínálatot. Elegáns miliőt varázsolva a part
egy részére.
Korzózás
A Kossuth utca régen a helyiek egyik kedvelt főutcája volt, melyet két oldalt boltok, kirakatok
tarkítottak. A fiatalabb és idősebb generáció itt sétált „Kosutizott”.
Az idő múlásával a „Kosutiból” két „Kosuti” lett:
A „Nagykosuti” a Soroksáritól a Templom térig, a
„Kiskosuti” a Templom tértől a Jókai utcáig
tartott. Mára sajnos a terület elvesztette korábbi
képét és funkcióját is. Üzletek, kávézók
hiányában a helyiek nem itt vásárolnak, és a
korzózás is végleg megszűnni látszik. Ma már a
két rész is erősen különbözik egymástól. Az egyik
a kisvárosias hangulatot árasztó, díszburkolatos
sétálóutca, a másik forgalmas, zajos terület.
86. ábra: A Kosuti annó

EMLÉKEK A KOSUTI-RÓL

A Kossuth Lajos utcát és a Szent Erzsébet tér útjait 1907ben burkolták le sárga keramittal. A környék lakói ma így
emlékezne az elveszett hangulatra:
„Nagyon sokszor végigmentem a Kosutinak ezen a részén
és nagyon sok embert ismertem itt.” “Suliba menet nap
mint nap mentem ezen a részen az Attilába. Nem
emlékszem fűszeresre. A Kosuti és Attila sarkán volt egy
Patyolat később egy gumi vulkanizálló.” - Pénzes Gyuri
bácsi.
„Na és hol van az üvegtartóban lévő cukorkák, amit
kimérve adtak, de volt olyan is amit darabra lehetett
venni. A finom kolbászszag most is bennem van, na és a
2.70 kenyér, később lett csak 3 Ft, én úgy emlékszem.”
„Összefutott a nyál a számban mert eszembe jutott a fradi kolbász amit ebben a hentesben főztek. Mikor
beleharapott az ember lespriccelte a szemben állót.” (Forrás: forum.index.hu)

II.2.1.3. Új hagyományok teremtése
Rohanó világunk néha megkívánja, hogy megálljunk egy pillanatra és körülnézzünk,
megismerjük a mellettünk élőket, vagy újra rátaláljunk a körülöttünk lakókra, és közelebb
kerüljünk egymáshoz. Ezt szolgálják azok a civil kezdeményezések, melyek a szomszédságban
rejlő erőt kívánják kihasználni arra, hogy a szétaprózódott családok, nehéz sorsú
élethelyzetekben élők a mindennapi problémák megoldásához segítséget kapjanak. Ezek a
kezdeményezések gyakran külföldről indulnak el, és vernek gyökeret Magyarországon is.
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Szomszédünnep
Ilyen rendezvények például a szomszédünnep, melyhez 2012-ben 17 kerület csatlakozott, de
Pesterzsébet még nem volt közöttük. A cél a szomszédokkal közös szabadidő eltöltése, mely
jelentheti közös főzés után a közös asztalhoz ülést, közös játékokat, sportolást vagy
kertészkedést. A lényeg, hogy a szomszédok egy kicsit jobban megismerjék egymást, és ez az
ismeretség a hétköznapokra is megmaradjon.
SZOMSZÉDÜNNEP
Az első Szomszédünnepet 1999-ben
Párizs 17. kerületben rendezték meg
azzal a céllal, hogy nehéz szociális
helyzetben vagy egyedül élő időseket,
családokat megismerjék, bekapcsolják
őket a szomszédsági körbe, és ezen keresztül folyamatosan segítséget nyújtsanak. A rendezvényhez 800
lakóépületből több mint 10.000 résztvevő csatlakozott. Egy évvel később már országos méretűvé vált az
esemény, és közel félmillióan ünnepeltek egy időben. 2010-re már 29 európai országban közel 10 millió
résztvevő és 1300 város és partnerszervezet csatlakozott az Ünnephez az egész világon, köztük
Magyarországról elsőként Pécs is. 2012. szeptember 22.-én Magyarországon is több mint 40 településen
legalább 100 helyszínen rendezték meg a Szomszédünnepet, amelyen a helyi közösségek látták vendégül
egymást. (Forrás: www.szomszedunnep.hu)

Átalakuló Városok Mozgalom
Tartósabb együttműködésre épül az Átalakuló Városok Mozgalom, mely nem csak évente
egyszer, hanem folyamatosan erősíti a szomszédsági köteléket. Pesterzsébeten az Átalakuló
Duna-part civil szervezet célja, hogy családbarát, önállóbb, élhetőbb és működő és
együttműködő közösségeken alapuló városrészt teremtsen. Ennek érdekében facebook
oldalt üzemeltetnek és folyamatos rendezvényekkel várják a lakókat, ahol a ruhabörzétől a
komposztálási tanácsadáson át, a kerület városrészeinek átalakulásáig mindennel
foglalkoznak, ami a helyieket érdekelheti. Első rendezvényüket 2012. szeptember 15.-én
tartották.
ÁTALAKULÓ VÁROSOK MOZGALOM
Az Átalakuló Városok Mozgalom Nagy-Britanniából indult és mára közel ezer települést
és lakóközösséget fog össze. Célja az, hogy az aktív lakóközösségekben rejlő kreativitást
és tudást mozgósítsa, a helyi közösségek összefogása és megerősítése érdekében. Az
összefogás elsősorban a helyi gazdaság megerősítését, a helyi élelmiszerellátás
fellendítését, az energiahasználat csökkentését és egy szolidárisabb közösséget próbál
meg elérni társadalmi-gazdasági újra-lokalizációval, ami egyúttal a klímaváltozás
enyhítését is szolgálja és felpezsdíti a helyi közösségi életet.

Garázsvásárok
Pesterzsébeten is egyre gyakoribb az ún. garázsvásár rendezése, mely arra szolgál, hogy
megunt, de még hasznosítható tárgyainkat olcsón, vagy akár ingyen továbbadjuk
olyanoknak, akik még használni tudják őket, vagy máshogy nem jutnának hozzá. Az ötlet
mindenki számára „hasznot hoz” és emellett szomszédsági kapcsolatok erősödését is
elősegítheti.
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GARÁZSVÁSÁR
Az Egyesült Államokból terjedt el ez a magánszemélyek, baráti társaságok által
szervezett kerti piac, melyet általában családi házak kertjében, garázsokban
tartanak. Jórészt a háztartásokban felgyülemlett, feleslegessé vált tárgyakat
árulják. Adózni nem kell az eladott holmik után, hiszen jócskán alatta marad az
adózási
kötelezettségnek.
Bejelenteni
sem
szükséges,
mivel
magánrendezvénynek számít.

II.2.2. CIVIL SZERVEZETEK
A civil szervezetek, egyházak nem csak a hagyományőrzés, érdekképviselet terén vállalnak
feladatot, hanem jelentős szerepet töltenek be ma is a szociálisan hátrányos helyzetűek
segítésében és a hajléktalan ellátásban, mely utóbbi tevékenységet az önkormányzattal
kötött szolgáltatási szerződés keretei között végzik/végezték az elmúlt években (pl.
Keresztény Advent Közösség, Anyaoltalmazó Alapítvány, SOS Krízis Alapítvány).
II.2.2.1. Társadalmi felzárkózást segítő civil szervezetek
A civil szervezetek egyik típusa segítséget nyújt a kerületben élő hátrányos helyzetű
családok, fiatalok vagy idősek társadalmi felzárkóztatásához, mindennapi életvitelük
megkönnyítéséhez. A szervezetek egyik fajtája segítséget nyújt a bajba került szociálisan
hátrányos helyzetben lévő családoknak támogatással és tanácsadással. A 1996-ban alakult
Hálózat Alapítvány, illetve az 1997-ben alakult Létminimum Alatt Élők Társasága az
önkormányzattal együttműködve segíti, hogy a lakásfenntartási támogatások azokhoz
jussanak el, akiknek erre a legnagyobb szükségük van.
Másik fajtája a hátrányos helyzetű gyermekek tanulását, szabadidejének eltöltését,
integrációjukat, illetve a felnőttek felzárkózását segíti.
"ZÖLD ÚT" CARITAS
A "Zöld Út" Caritas 1992-ben kezdte meg működését Pesterzsébeten, azzal a céllal,
hogy az ország határain túl élő súlyos gondokkal küzdő magyarokat segítse, illetve
hazai közösségi feladatokat végezzenek. Együttműködnek egyházakkal, iskolákkal,
önkormányzatokkal, civil szervezetekkel és egyéb intézményekkel. Foglalkoznak a
kultúra ápolásával, hagyományok őrzésével, támogatások nyújtásával, táborok
szervezésével. Kapcsolattatot tartanak például a székelykeresztúti önkormányzattal, így az ott élőket is
tudták már támogatni. Emellett aktívan részt vesznek a helyi közösség életében is. A gyerekekre nagy
figyelmet fordítanak, szervezetek már óvodásoknak gyereknapi programot és iskolásoknak rajzversenyt.
Ezenkívül tartottak könyvbemutatót, és egyéb közösségi programokat.
BIZALOM” ERZSÉBETI – SOROKSÁRI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE

A BENE a Nagycsaládosok Országos Egyesületének helyi szervezete, 1991-ben alakult meg.
Nem csak a pesterzsébeti, hanem a soroksári nagycsaládosokat is képviseli, így Dél-Pest
meghatározó egyesületévé vált. 2012-ben a tagcsaládok száma 155. Mint a NOE szervezete,
ők is a következő célokat követik: "az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és
a jövő generációért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselete
és szolgálata, a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése".
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PESTERZSÉBETI MŰVÉSZETI STÚDIÓ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGE
Pesterzsébeti Művészeti Stúdió - megalakulása óta (2002. szeptember 27.) ingyenes táncművészeti képzés keretében segíti azokat a peremkerületi
hátrányos helyzetű tehetséges gyermekeket (általános és szakközép iskolai
tanulók), akik tehetségük és lelkesedésük miatt választották a szabadidő ilyen
formájú hasznos eltöltését. A 2004-es évben programunkban részt vevők
száma 60 fő volt, amelyet 2009-re 120 főre nőtt, mivel tevékenységünket nem
csak Dél-Budapesten végezzük már, hanem kiterjesztettük 6 budapesti
kerületre és vonzáskörzetére.
SZÍRIUSZ KULTURÁLIS EGYESÜLET
Az egyesület 2005-ben alakult, annak felismerése nyomán, hogy a
tanulási részképesség-hiányos, de élénk fantáziával és kreativitással
rendelkező fiatalok fejlesztésére nagyon jól alkalmazható a
fantasztikum világa. Olyan rendezvények szervezését vállalták fel,
amiknek központi eleme a kreativitás és a fantasztikum. 2007-óta
nyári táborozásokat, 2009-től pedig a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
megbízásából
beszélgetéseket,
író-olvasó
találkozókat,
játékbemutatókat szerveznek a könyvtárban, 2010-től pedig a Magyar
Társasjátékos Egyesülettel közösen tartottak több helyszínen
játékbemutatót. Tevékenységükben nagy hangsúlyt kap a
közösségépítés, és a környezetvédelem.

II.2.2.2. Közös lakókörnyezetben élők érdekeit védő szervezetek
A civil szervezetek másik típusa a lakóhely értékeit, az ott lakók érdekeit védi. Tevékenységük
egyrészt a lakóhely közvetlen épített és természeti környezetének, vagyon tárgyainak, a
lakók biztonságának védelmére terjed ki. Másrészt saját lakóinak és a Pesterzsébeten élők
érdekeinek védelmét, kapcsolatok ápolását és rendezvények szervezését is magában foglalja.
MEDITERRÁN LAKÓPARKÉRT EGYESÜLET

CÉLJA

Az Egyesület célja Budapest XX. kerületében, Pesterzsébeten, az úgynevezett Mediterrán
lakópark területén élők érdekeinek képviselete, a terület lakóparki működésének
fenntartása, különös tekintettel a közösségi terekre. Lehetőség biztosítása arra, hogy az
itt lakók tevékeny résztvevői legyenek Pesterzsébet társadalmi, gazdasági életének,
ezáltal segítve egy egymást kölcsönösen tisztelő és segítő, Pesterzsébet érdekeit előtérbe
helyező közösség kialakítását.

II.2.2.3. Nemzetközi hálózatokhoz, akciókhoz kapcsolódó civil szervezetek
A civil szervezetek egy része vagy nemzetközi szervezetek hazai csoportjaként jön létre, vagy
keresi a lehetőségeket, amelyek révén bekapcsolódhat az európai civilek munkájába. A
bekapcsolódásra az egyik lehetőség az, hogy a szervezet a Central and Eastern European
Citizens Network tagjává váljon. CEE Citizens Network olyan 20 országot összefogó
társadalomfejlesztő szerveződés, melynek elsődleges célja, hogy tudatosítsa a
közvéleményben az állampolgári kezdeményezések fontosságát és azok lehetséges hatásait.
E mellett segítséget nyújtson a kezdeményezések hatékonyságának növelésében, és
támogassa az alulról induló közösségi kezdeményezéseket. A Network első konferenciáját
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2005. május 12-15-én Belgrádban tartotta, ahol úgy döntött, hogy szervezetének 17
tagországa minden év szeptemberében megrendezi az Állampolgári részvétel hetét.
ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL HETE
“Az ÁRH-hoz mindenki csatlakozhat, aki fontosnak érzi az emberi
kezdeményezés, cselekvés és részvétel fejlesztését, a demokrácia és a civil
társadalom erősítését. Örömmel fogadjuk olyanok érdeklődését, akik szívesen
szerveznének az állampolgári részvételhez kapcsolódó programokat, de olyan
szervezeteket is, amelyek az ÁRH-t hozzákapcsolnák meglévő, vagy futó
kezdeményezéseikhez. Mindenki más is hozzájárulhat a program sikeréhez,
aki ellátogat az ÁRH eseményeire, vagyis ha részt vesz a részvétel hetén.”
(forrás: http://arh.kozossegfejlesztes.hu/)

II.2.3. EGYHÁZAK KARITATÍV TEVÉKENYSÉGE
A történelem viharai során a civil aktivitás valamilyen külső ok (pl. hárború) miatti háttérbe
szorulásával a civil szervezetek karitatív munkáját átvették az egyházak. Nem volt ez másként
Pesterzsébeten sem.
Szent Erzsébet Plébánia és Szent Lajos Plébánia

87. ábra: A Szent Erzsébet
Plébánia templom
főhomlokzata

1870-ben alakult meg a Szent Erzsébet Plébánia, mely a legnagyobb
katolikus egyházközség Pesterzsébeten. A plébániához kb. tízezer
ember tartozik. A főplébánia szervezi a 28-as fiú, és 128-as lány
cserkészcsapatot. Az idősek gondozásában is részt vesznek, a Szent
Erzsébet Charitas Mozgalom több mint száz idős ember gondozását
végzi. Ünnepeken szeretetcsomagokat
ajándékoznak, ruhákat osztanak,
gyógyszereket váltanak ki, így segítik a
rászorulókat.

Az 1885-ben létrejött Szent Lajos
Plébániához főleg a kossuthfalviak tartoznak. A Jézus szíve
szeretetszolgálat évente több száz emberhez jut el. A
kultúra ápolására 1994-ben létrehozták a Munkás Szent
József Keresztény Kultúrcentrumot.

88. ábra: A Szent Lajos Plébánia
madártávlatból

CARITAS HUNGARICA
A rendszerváltás után az egyházaknak lehetőségük nyílt régebbi tevékenységeik
felélesztésére. Ilyen a Magyar Karitász is, mely 1991-től működik ismét, része a nemzetközi
Caritas International’s hálózatnak, amit 166 ország alkot. Magyarországon 1996-ra már
kiépült az országos hálózat, több mint hatezer önkéntessel, saját szociális és egészségügyi
intézményekkel. Tevékenységük a katasztrófák sújtotta területre is kiterjed. 2001-ben a
szervezet nevét a ma is használatos Caritas Hungarica-ra változtatták. Segítenek a válságba
került családoknak, hajléktalanoknak, és más rászorulóknak. Bekapcsolódtak
EU
Élelmiszersegély programjába is.
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Központi református egyházközség
Erzsébetfalván az első református istentiszteletet 1885-ben tartották. A következő években a város népességszám növekedésével - a
református hívők száma is növekedésnek indult:
míg 1869-ben 3 fő vallotta magát
reformátusnak, addig 1900-ban már 2114.
1902-ben választották meg az első lelkipásztort
(Molnár János), aki nekilátott a saját templom
építését előkészíteni. Az imaház 1915-ben épült
fel, melyet 1922-ben bővítettek torony és
karzatok hozzáépítésével. Szinok Zoltán - aki
1911-től volt a református közösség
lelkipásztora - szolgálati ideje alatt szervezték
89. ábra: A Pesterzsébeti-Központi református templom
meg az ország nyolcadik cserkészcsapatát, 8-as
Turul néven. Létrehozták a Kálvin Szövetséget (1916), mely főleg szociális tevékenységgel
foglalkozott, ezek közé tartozott a szegénygondozás és a közétkeztetés. A közösségnek ma
mintegy 3 ezer tagja van, így a kerület legnagyobb protestáns gyülekezete. Jelentős
diakóniai-szeretetszolgálati tevékenységet végeznek, ilyen például a Fővárosi Önkormányzat
Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthonának pesterzsébeti intézményében való munkájuk. Itt
a magukra hagyott idősek lelki egészségének ápolásával foglalkoznak. 2010-ben hozták létre
a Kapunyitás Közhasznú Alapítványt, mely első sorban a hátrányos helyzetű gyermekek
életszínvonalának javítása a feladata, foglalkoznak például táboroztatással, és kulturális
programok szervezésével. A jövőben szeretnének egy szabadidős központot kialakítani, ahol
a gyerekek testi és lelki fejlődését segítenék. A közösség nemzetközileg elismert kórusának
kb. száz tagja van.
Pesterzsébet-Szabó-telepi református gyülekezet
A szabó-telepi református gyülekezet 1937 október 10-től kezdve élt önálló közösségi életet,
majd 1941-ben vált intézményileg is függetlenné. Az önállósulás után hamar a közösség
szolgálatába álltak, foglalkoztak szegénygondozással és különböző programok szervezésével.
’Keresztyén Ifjúsági Egyesület’-et és énekkart
alapítottak, és ’Keresztyén Család’ címen
elindították az újságukat is. A programok közt
szerepelt a ’Vallásos esték’, ahol színdarabok,
előadások voltak láthatók, hallhatók.
A közösség túlélte a háborút és a rendszerváltás
előtti időszakot. Napjainkban is aktív szerepet
vállal a kerület közösségének vallási életében.
Igyekeznek minden korosztály elérni, így a
legfiatalabbakat is, három óvodában és két
90. ábra: A Szabó-telepi református imaház régen
általános iskolában tartanak hittan oktatást.
Emellett vasárnap reggelenként gyermek-istentiszteletet tartanak, ezután pedig játékokat
szerveznek a gyerekeknek. A főként fiatalokból álló Józsué zenekar is a gyülekezethez
kötődik. 2003-ban és 2004-ben több koncertjük volt hallható, köztük jótékonysági is.
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Klapka téri Református Egyházközség
Az egyházközség története 1936-ig nyúlik vissza, ekkor
fogalmazták meg a gyülekezet célját, és ugyanebben az
évben rögzítették a templomépítési szándékot is. Helyét a
Klapka téren jelölték ki. Ebben az évben hagyták jóvá az
egyházrész anyásítását, vagyis önálló gyülekezetté váltak,
kezdetben a Vörösmarty utcai iskola volt a székhelyük. Az
egyházközség
megalakulása
óta
végeznek
szegénységgondozást. 1947-ben Asszony-, Leány-, és
Ifjúsági kör alakult, ekkorra tehető az ifjúsági színjátszás
virágkora is, mely ma, mint szeretetvendégség működik
téri református templom
tovább. Az 1994-ben megalakult Női Kör a kiemelkedő 91. ábra: A Klapka"torzója"
egyházi, illetve magyar személyekről tartott előadásait
"Klapka téri füzetek" című sorozatban jelentették meg. 2006-ban mintegy 464 család és 1200
lélek tartozott a közösséghez.
Baptista gyülekezet
Erzsébetfalva első baptista családja a Csete család volt. A kezdeti nehézségek ellenére
sikerült a környékbeli lakosok érdeklődését felkelteni, és gyülekezetté fejlődni. 1906-ban
nyílt meg a Ferenc utcai imaház, mely a szegény munkások segítségével épült fel. Az
imaházban ének- és zenekar működött, leány-, és fiúkör, nőegylet alakult, és létrehozták a
vasárnapi iskolát is. A második világháború végén a pesterzsébeti gyermekkórházban
dolgoztak a gyülekezet tagjai.
A háború utáni rendszerben az egyházak nagyon nehéz helyzetbe kerültek, ennek ellenére a
közösség létszáma nőtt, azonban az '56-os események után sok tag elhagyta az országot.
Jelenleg is sokszínű tevékenységet folytat az egyház, helyi képviselete azon dolgozik, hogy a
fiatalok szabadidejüket értelmesen tölthessék el. A hagyományos énekkar mellett
szerveznek játékokat, beszélgetéseket, kirándulásokat, mozi látogatást, táborozást, továbbá
kedvelt program a fiatalok körében az előszilveszter.
A baptista szeretetszolgálat a kerületben is végzi társadalmat szolgáló tevékenységét.
BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT
A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 1996-óta létezik. Azzal a céllal
alapította meg Szenczy Sándor, hogy itthon és a világ más tájain is segíteni
tudjanak a rászorulókon. Ma már 2300-an végzik a segítő tevékenységet
főállásban, így hazánk kiemelkedő közhasznú szervezetei közé tartozik. Az
alapítvány munkáját önkéntesek is segítik: 18 országban tud a szervezet segíteni a társadalom perifériájára
kerülteknek. A tevékenység széleskörű, a fogyatékos emberek rehabilitációja, vagy a romák integrációjának
segítése mellett olyan feladatok ellátásában is részt vesznek, mint a katasztrófamentés.

Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség
Erzsébetfalván az első önálló evangélikus presbitérium 1900-ban alakult meg, majd 22 évvel
később vált anyaegyházzá. Templomépítésre a várostól kapott telket, amin 1926-ban el is
kezdődött az építkezés, és még ezen év karácsonyára el is készült. A templom különleges
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neve - "Béke" - a háború utáni békevágyra és a felekezetek adakozására emlékeztet. 1970ben az egész épületet felújították, majd 2006-ban építettek fel egy
gyülekezeti épületet, mely az emberek felé való nyitottságot tükröz.
Az épületegyüttesben lehetőség nem csak gyerekeket célzó
programok vannak, a kismamákat várják a baba-mama körben.
Pesten egykoron szép számmal működtek kávéházak, melyek
sajátságos hangulata hiányzik az utóbbi időkben. Ebből a
gondolatból született meg az elhatározás, hogy létrehozzák a Ifi
Coffee-t (vagy Ificafé-t), ami a mindennapi gyülekezeti élet
otthonaként szolgálhat. A gyülekezethez tartozik egy nem
mindennapi intézmény, a keresztény filmek vetítésével foglalkozó
Zákeus Média Centrum, melyet 1988-ban alapítottak, és azóta is sikeresen működik.
92. ábra: A Béke templom
főbejárata

ZÁKEUS MÉDIA CENTRUM
A Zákeus Média Centrum a rendszerváltás előtt jött létre,
és foglalkozik azóta is keresztény filmek készítésével.
Három célt fogalmaztak meg: tanítás, misszió
(evangelizáció) és dokumentáció. Úgy gondolták, hogy
szükség van vallásuk képi megjelenésére, láthatóvá
tételére. Készítenek videófilmeket, rögzítik a nagyobb egyházi eseményeket, híranyagokat vesznek fel, illetve
készülnek egyháztörténeti anyagok is. Nem csak a gyülekezetek, hanem az óvodák, iskolák és más egyházi
intézmények előtt is nyitva állnak szolgáltatásaik. 1996-ban alakult meg a Protestáns Média Alapítvány,
ennek keretében igyekeznek bekapcsolódni a kábeltévék hálózatába, hogy országos szolgáltatást
nyújthassanak.

A Rozetta Gyülekezet-működtető Közhasznú Alapítvány szintén a pesterzsébeti evangélikus
gyülekezethez tartozik, a hitükkel kapcsolatos tevékenységek támogatásán túl, különféle
szolgáltatásokat nyújtanak a kerületben élőknek. A hagyományosan hátrányos helyzetűnek
nevezett csoportok (pl.: idősek, nagycsaládosok) megsegítése fontos számukra. Támogatják a
hagyományőrző alkalmak szervezését, megrendezését, illetve a fentebb említett Zákeus
Média Centrum munkáját.
A zsidó kultúra múltja és jelene
Az erzsébeti hitközség az 1870-es években tíz család részvételével alakult. 1901-ben
szentelték fel a román stílusú zsinagógát, majd a zsidó közösség számának emelkedésével
imaházat is építettek.
Karitatív tevékenységük már a XIX. század végén megindult: a településre beköltöző
szegények, nehéz sorsú munkások megsegítésére 1872-ben létrehozták a Chevra Kadisát
vagyis a Szent Egyletet.
Az 1900-as népszámlálás szerint több mint 1000 állandó zsidó lakost, az 1910. évi
népszámlálás szerint több mint 3000 állandó zsidó lakos számoltak össze. Ez a szám tíz év
múlva tovább emelkedett.
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1901-ben Gráner Sándor kezdeményezése nyomán elkészült a zsinagóga. A zsidó közösség
élénk vallási és kulturális életet teremtett. 1902-től kulturális egyesület működött, 1903-tól a
gyermekek körében Talmud-Tóra oktatást vezettek be, később a leány- és nőegylet folytatott
sokoldalú tevékenységet.
GRÁNER SÁNDOR
„A hitközség egyik első elnöke Gráner Sándor volt, aki három évtizeden át vezette nagy
lelkesedéssel és hozzáértéssel a hitközséget. Az ő kezdeményezésére épült fel 1901. a
hitközség impozáns két tornyos, románstílű szép temploma, ezen kívül is sok más alkotás
és alapítvány fűződik a nevéhez. Nagy filantróp volt, aki végrendeletében egy milliárdot
érő házát a hitközségre hagyta zsidó kórház céljaira." (Forrás: Pesterzsébeti zsidók
históriája 1927)

A második világháború időszaka fekete korszak: 1944. májusában gettót alakítottak ki, a
táborokból csak 620 túlélő érkezett vissza Pesterzsébetre. A túlélők 1945-ben létrehozták a
helyi Izraelita Hitközséget, melynek vezetője és a főrabbi Kriszháber Béla volt.
DR. KRISZHÁBER BÉLA

Kriszháber Béla 1866-ban született a Bács megyei Kulában. 1893-ban kapott rabbi diplomát,
és ezután apja, az előző rabbi helyére lépett. Mielőtt 1900-ban Erzsébetfalvára érkezett
volna, az ország más részein is élt. Erzsébetfalván az ő nevéhez fűződik a helyi zsidóság
közösségé szervezése, a zsidó közösség vallási és kulturális élet megszervezése.

1948-ban még helyreállították a zsinagógát, ám már nem sokáig
működhetett, mert a helyi közösség tagjainak házai is áldozatul
estek a szanálásnak. A lakókat szép lassan elköltöztették, a
zsinagógát pedig fenntartási problémák miatt 1965 táján eladták.
Sajnos a zsinagóga bár még falai ma is állnak sem külsejében,
sem belsejével nem emlékeztet már a múltnak erre a
93. ábra: A volt zsinagóga falán lévő
emléktábla

darabkájára.

A helyi hitközségi élet egy időre megszakadt, ám 2002-ben új imaházat alapítottak, amit
azóta is működtetnek.

94. ábra: Az új imaház madártávlatból
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II.3. INTÉZMÉNYI SPECIALITÁSOK – SPECIÁLIS INTÉZMÉNYEK
II.3.1. OKTATÁS, NEVELÉS
Pesterzsébeten a gyermekek és az ifjúság nevelésére és oktatására több intézmény is
rendelkezésre áll. A 2010/2011-es tanévben a KSH tájékoztatása szerint óvodába 2124
gyermek, általános iskolába 3588, szakiskolába 1993 és középfokú tanintézménybe 3055
tanuló járt. Ebben a fejezetben, csak a különleges, valamilyen módon kiemelt értéket
képviselő intézményeket emeljük ki külön. (Lásd: II.4. ábra melléklet)
II.3.1.1. Óvodák
A főváros lépést tartva az európai fejlődési trendekkel a XIX. század elején megnyitotta az
első óvodákat. Az óvodák létesítésének igénye összekapcsolódott az ipar fejlődésével, a
megnövekedett munkaerőigénnyel, amely miatt a városi családoknak, ahol az apa és az anya
egyaránt munkát vállalt problémát kezdett jelenteni a kisgyermekek napközbeni gondozása,
nevelése.
Brunszvik Teréz 1828-ban Krisztinavárosban megnyílt intézete (és az azt követők is) a mai
értelemben véve nem óvodának, hanem – kisgyermek iskolának számítottak, ahol az
őrzésen, gondozáson kívül sokféle hasznos ismeretre is megtanították a gyerekeket:
betűismeret, olvasás, ami vallástani ismeretek. A foglalkozások ekkor még német nyelven
folytak.
1836-ban alakult meg a "Kisdedóvó Intézeteket Magyarországban Terjesztő Egyesület", mely
a nevében foglaltaknak megfelelően, hozzájárult az ilyen intézmények széleskörű
elterjedéséhez.
A II. világháború után a rendszerváltásig a közoktatást, így az óvodák működését is három
törvény határozta meg, az 1953. évi III. törvény, 1961. évi III. törvény és az 1985. évi I.
törvény. Erre az időszakra a centralizáltság volt jellemző az oktatás területén is, ezen az
utolsó 1985. évi I. törvény enyhített, majd a rendszerváltás után az 1993. évi LXXIX. törvény
nagyobb autonómiát biztosított az intézményeknek. 1999 szeptemberétől az óvodák
működését a helyi nevelési program határozta meg, ezzel könnyebbé vált az intézmények
specializálódása, új nevelési programok bevezetése.

95. ábra: A pesterzsébeti óvodák számának változása
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A kerületben a KSH statisztikai adatai szerint az óvodák feladat ellátási helye 2000-2005
között eltelt időben először emelkedett, majd jelentősen lecsökkent, miközben a 0-14 éves
korosztály létszáma kisebb emelkedést mutat.

Baross Ovi (+1 tagóvoda)
Bóbita Óvoda
Gézengúz Óvoda

Pesterzsébet óvodái 2012-ben
Gyöngyszem Óvoda
Kerekerdő Óvoda
Lurkóház Napköziotthonos Óvoda (+1 tagóvoda)

Gyermekkert Óvoda

Mákvirág Óvoda

"Zöld Ovi" Óvoda (+1 tagóvoda)

Benedek Elek Óvoda

Gyermekmosoly Óvoda (+1 tagóvoda)

Nyitnikék Óvoda János Tagóvoda

Bukfenc Magánóvoda

Nyitnikék Óvoda Lila Tagóvoda

Baross ovi
Pesterzsébet óvodái között kiemelkedő a Baross ovi – Kindergarten Baross, mely közel 50
éves múltra tekint vissza. 1965-ben nyílt meg a Baross utca 79. alatt, majd két évvel később a
Baross utca 81-ben kezdte meg működését az újabb óvoda. Ekkor még külön
intézménykényt működtek, majd 1975-ben összevonták, és egy nagyobb óvodát hoztak
létre. 1996 óta működik a Német Nemzetiségi Nevelés program a központi óvodában, a
Baross 81-ben pedig az angol nyelvvel ismerkedhetnek meg a gyerekek. Az óvoda a családias
légkör híve, amit kevert csoportokkal érnek el. A játék mellett hangsúly kerül a környező
világ megismerésére, és az egészséges életmódra is. 1995 óta rendezik meg az Ovi-Bulit, ahol
a nevelők, szülők és gyerekek együtt tölthetik el szabadidejüket. Az intézmény
együttműködik a Vörösmarty Mihály Általános Iskolával, ahol folytatódik a nemzetiségi
oktatás, és környezetismereti foglalkozásokkal egészül ki.
II.3.1.2. Általános iskolák
A XIX. században már minden jelentősebb városban működött latin iskola, a város
polgárgyermekei az elemi osztályokban szerezték meg az alapműveltséget. A
Helytartótanács 1845-ben "Magyarország elemi tanodáinak szabályai" címmel rendeletet
adott ki, mely két tagozatra bontotta az elemi iskolát, és 6-12 éves korig minden gyermek
számára kötelezővé tette az alsó elemi két osztályának elvégzését. Többfajta városi iskola
létezett ebben az időben, a latinos képzést nyújtó elemi a hivatalnoki, a tudományos vagy az
egyházi pálya felé irányulóknak; a latin nélküliek pedig a közvetlenül hasznos ("praktikus")
tananyaggal a polgári pályákra igyekvőknek nyújtott ismereteket.
Pesterzsébet első elemi iskoláját 1878-ban alapították a település központjában az Iskola
utcában. Húsz évvel később, 1899-ben kezdte meg működését a század elejének legnagyobb
létszámú elemi iskolája a Pöltenberg utcában, majd 1901-ben megnyílt a következő iskola is,
a Kálmán utcai állami elemi népiskola, ahová az 1903/04-es tanévre már 530 tanuló
iratkozott be. Szintén 1901-ben létesítették a Gyár utcai állami elemi iskolát is. Majd 1906ban megnyílt a Templom téri állami elemi iskola. 1917-ben épült fel a Vörösmarty utcai
magyar királyi állami elemi iskola. 1922-ben fogadott először tanulókat az Erzsébetfalvi
Izraelita Elemi Iskola.
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Az iskolák jelentős része az alapítás utáni első években bérházakban működött és csak
később kapott önálló épületet. Így volt ez a Vörösmarty utcai intézmény esetében is, amely
több utcában bérelt helyiségeket. Végül Klebersberg Kunó gróf, akkori kultuszminiszter
közbenjárására építették meg 1927-ben az új iskolaépületet. Ezt az építkezést több követte:
még ebben az évben átadták a Ferenc József utcai állami elemi népiskola épületét, majd
1930-ban a Török Flóris utcai állami elemi népiskola nyitotta meg kapuit.
A II. világháború után az iskolákban az oktatás – ahogyan a városban máshol is – társadalmi
segítséggel 1947-ben indulhatott újra. Közben megszűnt az elemi iskolai forma és a helyét a
nyolc évfolyamos általános iskolák vették át.

96. ábra: A pesterzsébeti általános iskolák számának változása

Jelenleg a kerületben a statisztikai adatok szerint a korábbinál kevesebb iskolai feladat
ellátási hely van, míg 2001-ben 13 ilyen intézmény volt, addig számuk 2010-re 10-re
csökkent. Bár az utóbbi évek statisztikai adatainak tanúsága és a demográfiai előrejelzések
szerint a kerületben a gyermekek száma lassan növekszik. Az önkormányzat adatai szerint az
általános iskolák a következőek:
Pesterzsébet általános iskolái 2012-ben
Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Pedagógiai
Intézet
Hajós Alfréd Általános Iskola
József Attila Általános Iskola
Lázár Vilmos Általános Iskola és Központi Műhely
Gyulai István Általános Iskola

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és
Logopédiai Intézet
Tátra Téri Általános Iskola
Zrínyi Miklós Általános Iskola
Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
Nagy László Általános Iskola és Gimnázium

Vörösmarty Mihály Általános Iskola
Az alapfokú oktatási intézmények egyik kiemelkedője a Vörösmarty Mihály Általános Iskola
és Logopédiai Központ. Az iskola 1918-ban kezdte meg önálló működését mindössze három
tanteremmel.
A gyors fejlődés miatt szükséges volt a bővítés, de a korlátozott lehetőségek miatt nem
tudtak egy nagyobb épületet bérelni, hanem három különböző helyen folyt az oktatás. 1926ben Klebelsberg Kunó rendelte el a ma is használatban lévő iskola megépítését, ami 1928
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márciusára készült el. A létszámnövekedés miatt 1985-ben bővítésre került sor, megépült az
emelet, és immár 24 tanteremben folyt az oktatás. 2003-ban az iskola kiegészült a
Logopédiai Intézettel.
Az iskola két területre specializálódott, az egyik 1996 óta
a német nemzetiségi képzés, melyet 2000 óta egy nyelvi
laboratórium is segít. A német mellett angol és olasz
nyelven is tanulhatnak a diákok. A másik speciális terület
a sport: jégkorong, vízilabda és szinkronúszás sportiskolai
osztályok indulnak. Ötödik osztálytól kezdve pedig az
evezés is választható. Így a heti 5 testnevelés órát 3
sportági edzés egészíti ki.
97. ábra: Az iskola a Vörösmarty utca felől

József Attila Általános Iskola
A József Attila Általános Iskola a kerület másik nagy múltú intézménye: 1927-ben nyílt meg,
de ma is használatos nevét csak 1959-ben nyerte el.
A végleges épület 1968-ban készült el, amikor egy
új szárnyat építettek, ezután már csak egy
alkalommal két új tanteremmel bővítették az
iskolát 1982-ben.
1969 óta működik az iskolában ének-zene tagozat,
ahol heti 6 órában tanulnak énekelni a diákok.
Néhány éve kezdődött el a német nemzetiségi
oktatás, ami heti 7 órát jelent, ahol a gyerekek nem
csak
a
nyelvvel,
hanem
a
kultúrával,
hagyományokkal is megismerkedhetnek. Így nem
csak nyelvórákat, hanem hon- és népismeretet,
illetve néptáncot is tanítanak.
Az iskola nem csak az ének-zene vagy a nyelv oktatás miatt különleges, hanem a sajátos
pedagógiai módszerek miatt is.
2000 óta alkalmazzák a múzeumpedagógiai módszert, aminek keretében 2002-ben elindult a
Rózsabogár Lovagrend program.
Ennek célja a közösségi nevelés területén mutatkozó problémák kezelése, olyan értékek
átadása, mint az önfegyelem, mások segítése, vagy a türelem.
A program mind a 8 osztályra kiterjed, minden évfolyamon más témakört dolgoznak fel.
Megismerkednek például nem csak a keresztény, hanem az iszlám kultúrával is. Témáik közé
tartozik a tanulók társadalmi környezetének megismerése is.
98. ábra: A József Attila Általános Iskola főbejárata

Sromfeld Aurél Általános Iskola
Az iskola építése 1952-ben kezdődött meg és egy évvel később már átadásra is került. Az
iskola nem csak az első új iskola volt a háború után a kerületben, de a legjobban felszerelt is.
Modern fűtésrendszer, kétszintes épült, tágas termekkel, készülő tornateremmel. A környék
ekkoriban ritkán beépített volt, így már csak magasságával is kiemelkedett a környezetéből.
Az iskola Állami Általános Iskola néven kezdte meg működését (1959-ben vette fel a
Stromfeld Aurél Általános Iskola nevet), 700 fős kapacitással, tornacsarnokkal, sportiskolai

PESTERZSÉBET ÉRTÉKALAPÚ KONCEPCIÓJA 2012

106

képzéssel (kézilabda, torna, röplabda és labdarúgás), mely 1964-ben véget ért, a
szakosztályokat sportegyesületekhez csatolták. 1971
őszétől ismét sporttagozatos osztály indult el, két
évvel később pedig átadták átadásra került a kerület
egyetlen tanuszodája, mely 2009-ben megszűnt, a
funkciót az Erzsébet uszoda vette át.
1991-ben képzőművészeti tagozatos osztály indult, a
tanulók több versenyen szerepeltek eredményesen.
1996-ban a fővárosban elsőként alakult meg 4H klub,
mely a "SPÓRA" Iskolaszövetkezeti Csoport nevet
99. ábra: Az iskola épülete annó
vette fel.
2009 őszétől lépett életbe az együttműködési
szerződés a Művészetek Palotájával, hogy a művészeti nevelést, oktatást, a gyerekek
fejlesztését eredményesebbé tegyék. A gyerekek ingyenesen, vagy kedvezményesen
vehetnek részt a Művészetek Palotájában a foglalkozásokon.
4H MOZGALOM
A mozgalom az USA-ban született 1896-ban. A 4H jelentése: head (fej) – hands (kezek) –
heart (szív) – health (egészség), melyek kifejezik a mozgalom lényegét. Közös munkát,
gondolkodást és gondoskodást, közös célok megfogalmazását és azok elérését ösztönzi.
Világszerte kb. 100 ország és 10 millió ember tagja a szervezetnek.
1990 óta Magyarországon is jelen van a mozgalom, mely főleg általános iskolások
részvételével működik. A klubok foglalkoznak növénytermesztéssel, állattenyésztéssel,
kézművességgel és egyéb folyamatos munkát, részvételt követelő tevékenységgel.

Lajtha László Zene és Művészeti Iskola
A Lajtha László Zene- és Művészeti Iskola 1968-ban vált önállóvá, ám saját épületet csak
1976-ban a Vas Gerben utcában kapott. Két évtized múlva a Kmetty utcai bírósági épületbe
költözött. Az iskola 1990-ben kapta a zeneszerző Lajtha Jánosról nevét, és ezután hamarosan
az oktatási tevékenységet képzőművészeti oktatással bővítette. Ma az iskola központja az
Ady E. u. 98. szám alatt található.
PESTERZSÉBETI LAJTHA LÁSZLÓ AMI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR
1989-ben alakult meg a zenekar a kerületi zeneiskola 8-10 éves tanulóiból.
Akkor még csak kb. 10 fő volt a tagja, ma már több, mint 50. A zenekar
folyamatosan bővül, új tagok jönnek, de a régi tagok is maradnak, így ma már
12 éves kortól 30-ig vannak a zenészek. A hazai fellépések mellett többször
adtak koncertet külföldön is, így Németországban és Olaszországban. A zenekar
játszik klasszikus zenei átiratokat is, de leginkább szórakoztató zenékkel várják a
közönséget.

II.3.1.3. Középfokú tanintézmények
A XIX. század gimnáziumainak kettős feladata volt: egyrészt a tanulókat felkészíteni az
egyetemi, illetve az akadémiai továbbtanulásra, másrészt a hivatalnoki pályához szükséges
ismeretek elsajátíttatása. Mivel a magyar hivatalos közélet nyelve ekkor még a latin volt, az
itt tanulóknak is jól kellett latinul beszélniük. 1848 márciusa a magyar társadalom polgári
átalakulásával együtt megindította egy új magyar közoktatási rendszer kiépítését is. Az 1848.

PESTERZSÉBET ÉRTÉKALAPÚ KONCEPCIÓJA 2012

107

évi XI. törvény elrendelte, hogy "minden bevett vallásfelekezet egyházi és iskolai szüksége
közálladalmi költségek által fedeztessék", tehát közadóból.
A kerületben működő középiskolák 2012-ben
Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és
Bagi Ilona Leánygimnázium Finommechanikai és
Szakiskola
Műszeripari Szakközépiskola
Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi
Kossuth Lajos Magyar - Német Kéttannyelvű
Szakközép-és Szakiskola
Gimnázium
Budapest Külkereskedelmi Szakközépiskola
Népi Mesterségek és Művészetek Szakközépiskolája
Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola
Nagy László Általános Iskola és Gimnázium
Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium

Pesterzsébet két középfokú tanintézményét a Baross Gábor és a Gróf Széchenyi István
Szakiskolát 2012-ben megszűntették. A két iskola kihasználtsága az utóbbi években
jelentősen lecsökkent, és az önkormányzat ezt a feladatot a Fővárosnak adta át. A Főváros az
oktatási intézmények bezárása mellett döntött. A tanulók nagy része 2012. őszétől a XVI.
kerületi Csonka János, illetve a XIII. kerületi Bánki Donát Műszaki Szakiskola és
Szakközépiskolába járhat.
Pesterzsébet első középiskolája, ma Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola
Erzsébetfalva első középiskolája a Kossuth Lajos
Gimnázium volt. Az iskola története az 1910-es
évben kezdődött, amikor az akkori Erzsébetfalván
felmerült az igény egy gimnázium felállítására,
amely 1919. október 9-én meg is nyílt 1. és 2.
osztályokkal a Posta u. 5. szám alatt egy szerény
udvari épületben. 1920-21-es tanévben már 3. és 4.
osztály is volt az iskola pedig átköltözött a Lázár u.
100. ábra: A régi Kossuth Gimnázium épülete
20. alá az akkori állami elemi iskola épületébe.
1922. március 15-én az iskola felvette Kossuth Lajos nevét.
ISKOLA LEÁNYOK RÉSZÉRE
Ebben az időben még csak fiúk számára volt nyitott az oktatás, ám a XX.
század első harmadában egyre nagyobb igény mutatkozott a
leánygyermekek iskolai neveltetésére is. Jóllehet korábban
magántanulóként felvételt nyerhettek a fiú gimnáziumokba (ami csak
bejárási és vizsgázási lehetőséget jelentett), a mindkét oldalon (családállam) megnőtt igény iskolák alapítása felé mutatott. A kor haladó
szellemét tükrözendő az 1926. évi XXIV. törvénycikk középfokon
leánygimnázium, leánylíceum és leánykollégium szervezését tette lehetővé. Az intézmények feladata és célja
leánygyermeket vallásos, erkölcsös és nemzeti szellemben magasabb általános műveltséghez juttatni, és
ekként az egyetemi és általában a főiskolai tanulmányokhoz szükséges szellemi munkára is képessé tenni.
Erzsébetfalván az első magán leánygimnáziumban - melyet Kalmár Ilona alapított - 1931-ben kezdődött meg
a tanítás.

A jelenlegi, helyi védelem alatt álló iskolaépület 1929-ben épült. Az új épületben még ebben
az évben megkezdődött a tanítás, nyolc osztállyal. Az épület abban az időben Budapest
legmodernebb iskolája volt. Külön ének-, rajz- és fizikaterem állt a tanulók rendelkezésére.
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Hibája az volt, hogy a tornaterem megépítése - bár a tervben szerepelt - nem történt meg és
a központi fűtést sem tudták megoldani.
Az 5. számú Gépipari technikum - később Eötvös Loránd Gépipari Technikum - 1950-ben
kapott helyet a Kossuth Gimnázium épületében, ahol 3 osztály indult gépész szakon. 1951ben már 6 osztállyal működött az iskola, ekkor tértek át az acélszerkezeti szakra is. Az
iskolának diákotthona is volt az Ady Endre utcában 1951-től 1965-ig, erre azért volt szükség
mert csak itt volt acélszerkezeti szak az országban. 1954-ben felépült a régi épület
toldalékaként a modern acélszerkezeti szerelőcsarnok, amely gépparkját első sorban a
különböző gyárak felesleges gépeivel biztosították. A MALÉV kérésére 1960-tól légi
közlekedési gépész képzés is folyt, melynek utolsó évfolyama az 1968/69-es tanévben hagyta
el az iskolát.
Az iskolában meglévő csarnok rendszerű tanműhelyt és fölötte lévő tantermeket 1999.
február végén el kezdték lebontani, amely helyére a tornaterem, új műhelyek, laborok és
tantermek kerültek. Az építkezést követő évek fő jellemzője a szakképzés erősítése, illetve a
szakközépiskolai képzésben a szakmai orientációs, alapozó szakaszok kialakítása, valamint a
nyelvi előkészítő évfolyamos oktatás bevezetése volt.
2007-ben átalakították a szakképzés szerkezetét, és az iskola általános képzést folytató
szakközépiskola lett, szervezetileg a Szily és a Petrik TISZK-el kötött együttműködési
megállapodás alapján szervezi a szakmacsoportos alapozást.
Népi Mesterségek és Művészetek Szakközépiskolája
A Népi Mesterségek és Művészetek Szakközépiskolája egy a
századfordulón épült szintén műemlék-jellegű iskolaépületben
1998 óta működik az Ónodi utca 14. szám alatt, alapítványi
formában. Az oktatás különböző formákban folyik. Nem csak
nappali, hanem esti és levelező képzéseken sajátíthatják el a
tanulók a különböző szakmákat. Többek között bőrtárgykészítő,
fazekas, népi játszóházi foglalkozásvezető, vagy a népijáték és
kismesterségek oktatója szakok között lehet válogatni.
Az iskola célja, hogy : “..népünk hagyományai; a folklór, a tárgyi
népművészet, a népi kismesterségek és kézműves mesterségek
elméleti és gyakorlati ismereteinek átadása”.
Az Országos Népművészeti Kiállításon (ONK) az iskola tanulói hat
alkalommal, az oktatói munka egyszer (1996-ban) érdemelte ki a
legjobbaknak járó Gránátalma Díj-at. A volt diákok egy része sikeres művész lett, és a népi
iparművész, vagy a népművészet ifjú mestere címet is kiérdemelte. Más része saját
vállalkozásba fogott, műhelyt nyitott. Vannak olyanok is, akik a megtanultak oktatóivá váltak,
és például a kerület általános iskoláiban oktatják az itt elsajátított ismeretanyagot.
Az iskola szakképzési kínálatával egyedülálló a városban, és már csak ezért is érdemes lenne
a jövőben több figyelmet szentelni neki.
101. ábra: Az iskola épülete az
udvar felől
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II.3.2. KULTURÁLIS ÉRTÉKEK, MŰVELŐDÉS
A kerületben több kulturális intézmény és lassan hagyománnyá váló kulturális rendezvény
segíti a helyieket abban, hogy lakókörnyezetükben találjanak meg szinte minden lehetőséget
szabadidejük eltöltésére.
A Pesterzsébeti Művészeti Napok nem csak a kerületben, hanem a régióban is
egyedülállónak számít. 2012-ben 43. alkalommal rendezték meg a tavaszi tárlatot, melynek a
Gaál Imre Galéria adott helyet. A tárlat lehetőséget ad a művészeknek , hogy bemutathassák
saját műveiket, illetve megismerhessék kortársaik alkotásait.
Több mint tíz éve szervezik meg a nyári térzenei sorozatot. A program abból a gondolatból
született, hogy akik nem jutnak el nyaralni, azoknak is legyen lehetőségük igényes
programokban kikapcsolódni. A Városháza előtt színes zenei előadásokban lehet részük a
lakóknak. Rendszeres fellépő a pesterzsébeti fúvószenekar.
Az Erzsébet-Napok rendezvénysorozat 1993-ban kezdődött el, azóta minden évben
megszervezik. A fesztivál csaknem egy hónapig tart, a helyi kulturális, oktatási intézmények,
a civil szervezetek és az egyházak is aktív szervezői szoktak lenni. Az elmúlt évek program
kínálata nagyon színes volt, kiállítások, népzenei találkozó, gyermek- és felnőtt koncertek,
Erzsébet-bál, Erzsébet Szépe választás, és sok más szórakoztató rendezvény, melyek mind a
nemzeti, mind a helyi identitás megőrzésében nagy szerepet játszanak.
Csili Művelődési Központ
Az intézmények sorában nagy jelentőségű a Csili Művelődési Központ, mely 1918-as
megalakulása óta szolgálja a terület közösségét. „A Csili is egy elő legenda” – mondta Göncz
Árpád 1994-ben, hiszen az intézmény mindig is központi szerepet játszott a közösségi
életben. Kezdetben munkásotthonként működött, de hamarosan olyan sikeres lett, hogy
szükségessé vált a fejlesztése. Az évek során nőtt az intézmény területe, új épületek
készültek. Bár különböző mértékben, de folyamatosan nagy volt az érdeklődés a Csiliben
működő programok, klubok, stb. iránt.
A szolgáltatás mindig is széleskörű volt, klubok, egyletek, szakkörök,
oktatás, könyvtár, stb.
2002-ben indultak meg a felújítási munkálatok, megszépült az épület,
elkészült a terasz és az udvar. A modern, kívül-belül megújult
épületben minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő
programot. A központban nagy hangsúlyt fektetnek a tanfolyamokra,
a felnőttképzésre.
A programoknak több mint 20 terem ad helyet, emellett a látogatók
rendelkezésére áll a könyvtár internet-használati lehetőséggel.
A programválaszték részei többek között nyelvtanfolyamok, szakkörök, tanfolyamok minden
korosztálynak (pl. tánc, művészeti foglalkozás), és különböző rendezvények, koncertek,
színházi előadások. A Központban még egy étterem is működik.
A Művelődési Központ jelentőségét mutatja az egyre növekvő látogatottság, 2010-ben több
mint 204 ezer látogatója volt. A programok száma ehhez igazodik, átlagosan napi 25 program
közül választhatnak az idelátogatók.
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ERZSÉBETFALVI KULTÚRHAJLÉK - 1917
„Március 2-án, szombaton este nyitottuk meg az erzsébetfalvai
szaktársak új otthonát szép és kedves ünnepség keretében. (…) Az
ügyesen összeállított rövid, műsorban az erzsébetfalvai általános
munkásdalkör énekszámai, kuplék és szavalatok voltak beállítva Maray
Jenő, Mihályi Zoltán, Benyik Nusi és Cseke József előadásaiban, azután
tánc következett a záróráig.
A szép és kedves berendezésű otthonban bizonyára az egyetértés és a
mozgalom iránti szeretet melege fog szétáradni, hogy a munkásság
törekvéseinek előbbrevivője legyen.”( Vas- és Fémmunkások Lapja)

Pesterzsébeti Múzeum és Galéria

102. ábra: A Bocsák villa régen

A múzeum gyűjteménye a Bocsák villában látható, ami
önmagában is egy figyelemre méltó épülete a kerületnek.
A helytörténeti gyűjteménynek köszönhetően a lakosok
megismerkedhetnek a kerület múltjával. A gyűjtemény
folyamatosan bővül, írott dokumentumok, fényképek,
különféle tárgyak segítenek Pesterzsébet megismerésében.
1989-től a Gaál Imre Galériában, 2006 óta pedig a RátkayÁtlók Galériában tekinthetők meg képzőművészeti munkák a
múzeum mellett. A képzőművészeti gyűjteményben több
mint 60 alkotó munkája található meg: festők, grafikusok,
szobrászok, fotóriporterek, textilművészek és egyéb területen
alkotóké is.
A kiállítás mellett zenei rendezvényeknek, irodalmi esteknek
és különféle témájú előadásoknak is otthont ad az épület.

Könyvtár
A kerületben a Fővárosi Szabó Ervin könyvtárnak két fiókja is működik. Az egyik a Bíró Mihály
utcai könyvtár, a másik a Vécsey lakótelepi könyvtár. A könyvtárak nem csak a
könyvkölcsönzést, hanem a fiatalabb és idősebb generáció napközbeni időtöltésének
szervezését is fontos feladatuknak tartják: „Hely, ahol a fiatalok le tudnak ülni, beszélgetni,
keresni valamit, leckét írni. Bővíteni kéne ezeket a tereket, és még közösségibbé tenni.” –
mondta Molnár Éva a pacsirtatelepi könyvtár fiókvezetője.
OLVASÓ KERÜLET MOZGALOM
2011-ben a helyi könyvtárak felhívást tettek közzé ’Olvasott valami jó könyvet?’ címmel. Arra
kérték olvasóikat, hogy ajánlják másoknak is éppen elolvasott könyvüket, és írjanak róla néhány
sort. Az első meghirdetés után meg is jelent a könyvtár honlapján az első ajánló. Azóta azonban
nem találni nyomát annak, hogy ez a mozgalom folytatódna.
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II.3.3. SZABADIDŐ, SPORT, EGÉSZSÉG
Jóllehet Pesterzsébet jó helyet foglal el a kerületek között a sport tevékenységek
kínálatában, hiszen helyben van a jégcsarnok és uszoda. Ugyanakkor a kerület szabadidős és
sport tevékenységének szervezésében az egyik legnagyobb érték a Duna part jelenleg még
nem kellőképpen kihasznált, a fürdő pedig anyagi gondok miatt zárva tart.
Pesterzsébet Jégcsarnok
A Gubacsi híd és a Helsinki út mellett található a 2006-ban átadott Pesterzsébet Jégcsarnok.
A finn tervek alapján készült épület nagyszámú közönség befogadására képes, 1000 ülő, vagy
1500 állóhely biztosítható.
Korcsolyázást oktatnak gyerekeknek és felnőtteknek
egyaránt. Emellett lehetőség van jégtáncot és
szinkronkorcsolyázást tanulni.
Nem csak magánszemélyek, de intézmények számára is
nyitva áll a jégpálya. Óvodai és iskolai csoportos oktatásra
is lehetőség van, így ezzel kiegészülhet az iskolai
testnevelés. A Jégcsarnoknak nagy a népszerűsége az
egyesületek körében is, a pályát használja például a
Pesterzsébeti Hockey Club, a Erzsébeti sztárok (jégtánc,
103. ábra: A Pesterzsébeti Jégcsarnok
szinkron korcsolya) és a Justitia SC (női hockey csapat).
A szervezett programok mellett a fennmaradt időben
lehetőség van közönségkorcsolyázásra, illetve rendszeresen rendeznek jégdiszkót. A nagy
nézőtérnek köszönhetően nem csak a sportolni vágyóknak, hanem a sportot a pálya széléről
szemlélőknek is van módjuk a kikapcsolódásra
Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör
Pesterzsébet nem szűkölködik sportolási lehetőségek tekintetében. Ez a múltban sem volt
másképp, a ma sikeres sport klubok elődei már több évtizeddel ezelőtt is működtek. Ebből
egyet az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör-t
emelnénk ki, mely 1973-ban két klub egyesülésével
létrejött. Az egyesületnek köszönhető, hogy Budapest
területén több iskolákban sporttagozatos osztályok
alakultak. Többek között a Vörösmarty Mihály Általános
Iskolában és a Kossuth Lajos Gimnáziumban is.
Az 1990-es évekig az egyesületnek, több mint tíz
szakosztálya volt, (pl. labdarúgó, judo, lovas) ám a
rendszerváltás után csak a labdarúgás maradt.
Pesterzsébet a football által szerzett hírnevet magának
104. ábra: Az ESMTK pálya bejárata
(1991-ben jogot szereztek az NB II. Nyugati Csoportban
való szereplésre). Nem csak az ismertség volt fontos,
hanem a helyi lakosokra gyakorolt hatása is. "Hétről hétre több ezer embernek adott a
csapat szórakozási lehetőséget, erősítve a lokálpatrióta érzelmeket."
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Hamarosan azonban a külső támogatás hiánya miatt az egyesület eladta jó játékosait,
aminek eredményeként a csapat kikerült az NB II.-ből. Jóllehet az ESMTK még ma is működik,
ám a tevékenység fókusza a versenysport helyett a helyi lakosság tömegsportjának
szervezésére helyeződött át, több új szakosztály létesítésével (birkozó (2006), ritmikus
gimnasztika (2009), jégkorong (2011), judo.)
Pesterzsébeti csónakházak és evezős telep
A csónakházak az 1920-as években épültek, melyek az
akkori igényeket teljes mértékben kiszolgálták. A
külsejük megmaradt az eredeti állapotban. 2010-ben
kezdődtek meg a beruházási programok a terület
felújítására, fejlesztésére. A Magyar Evezős Szövetség
vette bérbe a területet 30 évre. A magyar evezős
sportban 1945 óta nem volt ilyen mértékű fejlesztés,
mely a versenysport mellett az ide látogatók igényeit
kiszolgáló létesítményeket is tartalmazó sport- és
üdülési centrum kialakítását jelenti. A Duna-parti
105. ábra: A Somody csónakház a Duna felől
sétány további lehetőséget nyújt a lakók számára a
szabadidejük eltöltésére. A fejlesztések megindultak,
de a MESZ 2012-es helyzete veszélyeztette a további működést, beruházást. Jelenleg az
önkormányzat a szerződés módosításán dolgozik. A helyzet rendezése után a Duna part
ismét nyitottá válik, és további fejlesztőket vár az elképzelések megvalósítására.
Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet
1968-ban alakult meg a FÉG Lövész Klub, mely nevét 1992-ben Pestszenterzsébeti Polgári
Lövészegyletre változtatta. Az egyesület sportolói mind hazai, mind nemzetközi versenyeken
eredményesen szerepeltek. 1998-ban Takács Kornélia junior kategóriában világelső lett. Az
egyesület kapui nyitva állnak mindenki előtt korra és nemre való tekintet nélkül. Az
egyesület tagjai több versenyen szerepelnek: általános iskolák budapesti bajnoksága, és
országos bajnoksága, diák olimpia Budapest bajnoksága, és országos bajnoksága, a Budapesti
Sportlövő Szövetség és Magyar Sportlövők Szövetsége versenyei. Az egyesület tavasszal és
ősszel kerületi versenyeket szervez. (2012 szeptemberében Debrecenben rendezték meg az
első sörétespuska világbajnokságot.)
Pesterzsébeti Lovasiskola és Pesterzsébeti Uszoda
Pesterzsébeten a sportolni vágyókat a fenti nagy
múltú intézmények mellett új, magánkézben,
illetve önkormányzati fenntartásban működő
intézmények is várják. Ezek egyike a lovasiskola,
melynek a szolgáltatások között a pónilovaglás, a
tereplovaglás és a magas képzés is szerepel, ezzel a
kerület minden korcsoportját és felkészültségű
106. ábra: Az uszoda új épülete
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lovagolni vágyó lakóját célozva meg. A másik a kerületi uszoda, ahová nem csak az úszni, de a
vízilabdázni is lehet járni.
Pesterzsébeti Jódos-sós Gyógyfürdő és Strand
A Gubacsi hídnál található a Pesterzsébeti Jódos-sós
Gyógyfürdő. A fürdő víze máig az egyetlen fővárosi
jodid- és bromidion tartalmú gyógyvíz, amely számos
betegségre gyógymód lehetne.
A fürdő népszerűsége nem csak a gyógyhatású víznek
volt köszönhető, hanem annak is, hogy megvalósította
a ma oly kedvelt gyógy és wellness funkciót ötvözését
(a pihenni, szórakozni vágyókat hullám- és
107. ábra: A pesterzsébeti strand az 1950-es
években

gyerekmedence várta). A fürdő ma már sajnos nem
üzemel, pedig fontos találkozási pontja lehetne ismét a
régi és új erzsébeti lakosoknak egyaránt.

MIÉRT NEM MŰKÖDIK?
Veszteséges működése miatt 2001-ben bezárták a strandot, majd
2005-ben a fürdőt is. Jóllehet a fürdő medencéinek hidrológiai
korszerűsítését elvégezték, a medenceteret is felújították, a fürdő a
kiszolgáló épületrészek, öltözők, vizesblokkok, hőlégkamrák, szauna,
kádfürdő, tető, homlokzat állapota miatt mégsem működhet.
Ráadásul a fürdő specialitását adó jódos-sós kutat is újra kell fúrni. A
felújítás költségei több száz millió forintra rúgnak, melyet sem az
önkormányzat, sem a BGYH Zrt. nem tudott vállalni.

II.3.4. VÁSÁRLÁS, SZOLGÁLTATÁS
Pesterzsébeti piac és vásárcsarnok
Az élelmiszer árusítás első helye az 1870-es évektől a
jelenlegi városháza helyén volt, ám a beépítések miatt ezt a
területet nem lehetett sokáig használni, így másik helyet
kellett találni a piacnak. Az újabb helyszín a mai Szent
Erzsébet tér lett, azonban itt sem folyhatott sokáig az
árucsere, mert a közelben álló templomhoz nem illettek a
fabódék és a vásári zsivaj. 1924-ben a piac a templom mögé
költözött, , majd 1925-ben megnyílt a vásárcsarnok – amely
egyedülálló volt az országban – a mai Kossuth Lajos
108. ábra: A tátra téri vásárcsarnok
utcában. Az 1990-es években egy új, modern piacot is
építettek, mely heti hat napot tart nyitva, az élelmiszerek mellett virágot és egyéb terméket
(ruhák, táskák, játékok) is árulnak.
A piacozás a kerület lakóinak ma is többet jelent egy hétköznapi bevásárlásnál. A bódék közti
sétálgatást kellemesebbé tehetjük például egy frissen sült lángos elfogyasztásával.
"A piac a legjobb, legemberibb, legszórakoztatóbb, leggazdagabb és legszemélyesebb
beszerzési forrás." - mondta egy évek óta itt vásárló újságíró.

PESTERZSÉBET ÉRTÉKALAPÚ KONCEPCIÓJA 2012

114

II.4. PESTERZSÉBET ÉRTÉKALAPÚ TÁRSADALMI VIZSGÁLATÁNAK
TERÜLETEGYSÉG ALAPÚ ÖSSZEGZÉSE
Pesterzsébet sok olyan társadalmi értelemben vett értékkel rendelkezik, melyek nem
köthetőek helyhez, melyek előnyeit az egész kerület érzi. Ettől függetlenül a többi vizsgálati
részhez is alkalmazkodva elkészítettük az értékek területi alapú vizsgálatát.
A konkrét városrészek változtathatósági indexét grafikusan a II.5. számú melléklet térképe,
valamint a II.6. melléklet táblázata tartalmazza.
ERZSÉBETFALVA
Pesterzsébet-Városközpont
Pesterzsébet városközponti területe sajnos kevésbé felel meg egy kisváros (kerület)
városközpontjának, mely mögött nagyrészt lakótelepi beépítés áll.
Lakótelepek
A lakótelepek értéke, hogy ide összpontosul a kerület kulturális és közösségi élete.
Kiemelkedő oktatási intézmények találhatók a környéken. Erős a katolikus és evangélikus
egyház karitatív tevékenysége. Megindult azonban a lakótelepek fizikai avulásától nem
teljesen elválasztható társadalmi összetétel változása (díjhátralékossá válás, elszegényedés
nyomán kialakuló szegregáció, slumosodás). Ennek elmélyülése, és az ehhez kapcsolódó,
főleg a fiatal generációkban megjelenő kábítószer fogyasztás veszélyeztető tényező. Itt
található a kerület által az IVS-ben megjelölt egyik veszélyeztetett terület, melyre szociális
rehabilitációs program készül. A változásra jelentős szükség lenne, területi lehetősége
azonban korlátozott. A részterület változtathatósági indexe: 2.
A Topánka utca és a Török Flóris utca közötti területek
A területenzárványban megmaradt régebbi épületek között olyan értékes épületek
találhatóak, melyek megtartásával, szakszerű, az eredeti stílusjegyeket megőrző felújításával
megmaradhatnak olyan Pesterzsébethez köthető építészeti stílusjegyek (háromosztatú
ablakok), amelyek a lakosok egy részének nagyon fontosak, identitásképző és
identitáserősítő erővel bírnak. A területen erős a Baptista Egyház karitatív tevékenysége.
Ugyancsak ezt erősítheti korábbi szokások építészeti, várostervezői beavatkozással történő
visszaállítása. Ilyen a Fő utca – sétáló utca további fejlesztése, és ezzel a korábbi Kosuti
modern formában történő visszaállítása, mely a „kosutizás”, a korzózás sokak által hiányolt
és visszavágyott szokását honosíthatja meg ismét. Ezzel régi szokások eleveníthetőek fel és a
fiatalok esetében ezek a szokások a kerülethez kötődést is erősíthetik. A terület értéke tehát
az identitáserősítés lehetőségében rejlik. A területre értelmezett változtathatósági index: 5,
ám csak az építészeti és környezeti elemek összehangolt, lakosságbarát és identitás erősítő
kisléptékű változtatásai kívánatosak.
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A Helsinki út déli része melletti területek
A városrész ezen része erősen átalakuló terület, amely korábban főleg ipari terület volt,
melyek közé lakóterületek ékelődtek. Veszélyforrás lehet, ha a területhasználat nincs
szabályozva, és a lakóterületek elszigetelt szegregált területekké válnak. Ezen részterület
változtathatósági indexe: 5, a változtatáshoz azonban a társadalmi tényezőket, hatást is
figyelembe vevő akcióterv szükséges.
Nagysándor József utca és Pacsirtatelep közötti terület
Ez a terület a lakópark építkezések miatt társadalmi átalakuláson megy keresztül. A területre
oktatási- és sport funkció is összpontosul. Ha a városközponttal együtt fejlesztik, akkor a
sportolás szabadidő eltöltés kiterjesztése adhatja a terület értékét. Veszélyforrások lehetnek
a spontán beruházások, rövidtávú célokkal, a terület lakás és társadalmi összetételének
figyelembe vétele nélkül. A terület változtathatósági indexe: 4.
Külső- és Belső-Erzsébetfalva
A területen magas az önkormányzati bérlakások száma, és 2011-ben magas volt a
segélyezettek száma is, az összes segélyezett egyharmada élt a területen. A terület belső
részén két, az IVS-ben említett leromló, szegregációval veszélyeztetett terület található,
melynek egyik része a külső területbe is benyúlik. A terület értéke az élhetőség, lakhatóság, a
kertvárosi-kisvárosi jelleg, az egyházi és civil szervezetek tevékenysége. Veszélyforrás lehet a
terület magára hagyása, a díjhátralék, és egyéb problémák kezeletlensége, ezek további
területi koncentrációja. A városrészek egységes változtathatósági indexe: 2.
KOSSUTHFALVA
Kossuthfalva nevében hordozza identitását: a falusiasság és gazdálkodás kapcsolódik hozzá,
mely érték manapság már kissé halványodott, azonban a környezettudatosság és a városi
kertek mozgalom előretörésével lehetőség nyílna arra, hogy a régi Kossuth Lajoshoz
kapcsolódó hagyományok tovább éljenek, és olyan hagyományok teremtődjenek ezen a
területen (pl. Garázsvásárok, Lecsós kertek), melyek innen kiindulva Pesterzsébet identitását
erősíthetnék, és az itt lakókat hasonló tevékenységek végzésére inspirálnák. A terület
átalakulóban van, fiatalodik, és ezt a trendet támogatni szükséges. Veszélyforrás lehet a
terület magára hagyása, mely a társadalmi összetétel negatív irányú változását hozhatja
magával. A terület változtathatósági indexe: 3.
SZABÓTELEP
Szabótelep a legkisebb területű, de viszonylag sűrű beépítésű városrésze a kerületnek. A
lakónépességen belül 2001-ben a gyermekek és idősek aránya egyaránt magas volt, ami a
kerületi átlaghoz képest kevesebb aktív korú népességet jelent. Ráadásul az aktívak a
kerületi átlagnál kevésbé iskolázottak, és magas a rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkező lakosok aránya is. Ugyanakkor 2011-ben a segélyezettek száma alacsony volt.
Úgy néz ki, hogy alsó-középosztályivá válik a terület, mely az egyik értéke lehet.
Veszélyforrás lehet, ha a pozitív változásokkal ellen ható fejlesztés valósul meg. A városrész
egységes változtathatósági indexe: 2.
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GUBACSIPUSZTA
Gubacsipuszta beépített északi területén a kertvárosi környezetben három kisebb lakótelep
is található, mely a társadalmi összetételt vegyessé teszi. A Vécsey lakótelep kivételt képez
Pesterzsébet lakótelepei között, hiszen hosszabb történetre tekint vissza az itt élők közösségi
életének szervezésére alakult civil szervezet, és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fiókja, mely
a fiatalok és idősek szabadidő eltöltésében is jelentős szerepet tölt be. A városrész értéke
tehát a civil aktivitás, veszélyforrása pedig a lakótelep népességének lecsúszása.
Változtathatósági indexe: 2.
PACSIRTATELEP
Pacsirtatelep a társadalmi problémákat vizsgálva a kerület egyik legproblematikusabb
területegysége. Az IVS ezt a városrészt, és annak néhány gócpontját tartotta olyannak, mely
leginkább igényel beavatkozást. A helyzet 2011-re sem javult jelentősen: igen magas például
a segélyezettek és a díjhátralékosok száma is. Ugyanakkor Pacsirtatelepen működik a kerület
egyik legnagyobb általános iskolája (Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Logopédiai
Intézet) és egy tagóvoda. A területrész értéke az alakíthatósága (az EU-s források
bevonásával), a nagycsaládosok és az egyház tevékenysége. Veszélyforrás a koncentrálódó
társadalmi problémák kezeletlensége, a szegregáció elmélyülése. A zóna változtathatósági
indexe: 4.
GUBACS
Gubacs a Duna mellett fekvő városrész, melynek értéke a zöldövezeti és vízparti fekvés, a
területen található rekreációs, sport, szabadidő eltöltésére alkalmas területek, melyek
tovább bővíthetőek, és egyben a kerületiek identitásának erősítőjeként is hathatnak, hiszen
ezek felújítása (Somody csónakház), újbóli megnyitása (Jódos fürdő) sokak számra fontos. Ez
a városrész viszonylag ritkán lakott. Veszélyforrás lehet a terület magára hagyása, vagy
túlzott, a társadalmi igényeket figyelembe nem vevő koncepció nélküli fejlesztése.
változtathatósági indexe: 3.
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III. GAZDASÁG
III.1. ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS
A következőkben röviden áttekintjük Erzsébetfalva, Pesterzsébet történetét gazdasági
szempontból a múlt század nyolcvanas-kilencvenes éveinek fordulatáig, majd ezt követően a
közelmúlt gazdasági fejleményeit, intézkedéseit, elképzeléseit tekintjük át.
III.1.1. ERZSÉBETFALVA, PESTERZSÉBET GAZDASÁGTÖRTÉNETE A RENDSZERVÁLTÁSIG
Pesterzsébet modern gazdaságtörténete a XIX. sz. végétől indul, amelyre nem a
hagyományos paraszti vagy városi gazdálkodás mennyiségi és minőségi fejlődése a jellemző,
vagyis, nem a szerves európai fejlődés volt jellemző. Sokkal inkább hasonlított az amerikai
gazdaság- és városfejlődés mintájára. Az alapítás a kiegyezést követő óriási gazdasági
fejlődés idejére, a magyar ipar és a főváros gyors kiépülésére esik, amikor az ország gyors és
eredményes európai felzárkózása zajlik. Miként a Pest környéki újonnan létrejövő
településeken (Kispest, Újpest, Csepel, stb.), Pesterzsébeten is a gyáripar és a munkásság
került túlsúlyba már az I. világháborúig. A magas szakmunkási színvonalat kezdetben a
Monarchia iparilag fejlettebb vidékeiről ideköltözött, nyelvében és kultúrájában német
hagyományú, kvalifikált munkásság adta, akik meghatározó mintaadók voltak a következő
munkásgenerációk számára.
III.1.1.1. Gyáripar, kisipar, kereskedelem az I. világháború után
Az első világháború utáni szétzilált gazdasági élet helyreállítása, ahogy a többi Budapest
környéki településen is, Pesterzsébeten is lassan indult meg. A 20-as évek második felében
azonban az általános gazdasági fellendüléssel Pesterzsébet ipari fejlődése is lendületet vett.
Az újonnan alapított üzemek, a Posnansky és Sterlitz-gyár, Hazai Fésűsfonó- és Szövőgyár Rt,
Perlesz Harisnyagyár, Haas Zoltán Kötszövőgyár, Magyar Vasfonálgyár Rt Papír- és
Nyersfedéllemezgyár Rt és a Peringer és Peternell öntödék, és a már korábban is működő
Juta- és Kenderipar Rt., Pesterzsébet iparának a leghatározottabb textilipari jelleget adtak.
A gyárjellegű vállalatok és a gyári munkásság megoszlása létszám szerint
Foglalkoztatási létszám kategória

Üzemek száma

Munkások száma

21-50
51-100
101-500
501-

6
6
5
1

201
395
1016
863

Forrás: Pesterzsébet története (Pesterzsébet Önkormányzata, 2000)

1930 és 1940 között a Budapesti gyáripari munkásság létszáma a megduplázódott. Ebben az
évtizedben, Pesterzsébet gyáraiban a dolgozó munkások száma 2475-ről 3533-ra nőtt. A 30as évek második felében kezdődő háborús ipari konjunktúra újabb lendületet adott a
Budapest környéki ipari fejlődésének. 1930-ban a magyar városok sorában, az ipari
munkásság arányának nagyságát tekintve Pesterzsébet az első öt város között foglalt helyet.
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III.1.1.2. Ipartestületek, kereskedők egyesülete
1898-ban Erzsébetfalván 161 kisiparos volt. Az 1884. évi ipartörvény elrendelte az
ipartestületek létrehozását azokon a településeken, amelyeken a kisiparosok száma
meghaladta a 100 főt. Így 1898-ban a helyi kisiparosok a Soroksári Általános Ipartestületből
kilépve megalapították az Erzsébet-Kossuthfalvi Ipartestületet.
Az iparosság szervezete, megalakulása pillanatában szemben találta magát azzal a
problémával, hogy a közel száz iparos jogosítvány nélkül gyakorolta mesterségét. További
kérdés volt a városi közmunkában való részvétel, a szövetkezetek és a szakosztályok
fontossága. A szervezet 1969-től iparostanonc iskolát működtetett, majd a 30-as évektől a
szakosztályok kiépítéséhez is hozzálátott a testület.
Az első kereskedő egylet 1903-ban alakul Kereskedők Egyesülete néven. Akkor közel 100
kerekedője volt a településnek. Tevékenységüknek köszönhetően, mozgalom indult a
tanoncok iskoláztatására és képviselőt küldhettek a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamarába. Az 1920-as évek elején az adó- és forgalmi adó kivetése elleni tiltakozás
állandó napirendi pontja volt az egyesület összejöveteleinek.
Az 1930-as évek válsága szinte teljesen megbénította a kereskedelmi forgalmat, ezért
üzleteket zártak be. A második világháború hullámzó kereskedelmi forgalma pedig fokozott
érdekvédelmi munkát adott a kerekedők egyesületének.
III.1.1.3. Gyáripar, kisipar, mezőgazdaság a II. világháború után
1947-ben elkezdődött a tervgazdálkodás bevezetése. Pesterzsébet és Soroksár gazdasági
életében 1948-1949 a fordulat éve. 1948-ban a 100-nál több munkást, 1949-ben pedig a 10nél több munkást foglalkoztató – nem külföldi érdekeltségű – üzemeket államosították. Az
első hároméves terv célkitűzéseinek megfelelően a kerület gyárainak termelése 1949-ben
elérte a háború előtti utolsó békeév színvonalát, sőt azt több üzem is túlszárnyalta.
Miután az 1948-as államosítás a tulajdonviszonyokban változást hozott, megkezdődtek
Soroksár és Pesterzsébet üzemeiben is a nagymérvű átrendezések és profiltisztítások. Így
került a kerületbe, a korábbi gyárak átalakításával és összevonásokkal az ATRA (Autó- és
Traktor-alkatrészgyár), Fonalkészítőgyár, Motoröntvénygyár, Óragyár, Gyújtógyertyagyár.
Pesterzsébet, Budapest XX. kerülete lett 1950-től, Nagy-Budapest létrehozásakor. Ez
megváltoztatta a település perspektíváját.
Az első ötéves terv (1950-1954) időszakában a termelési kapacitás bővítésére is sor került,
két új gyár – a Soroksári Vasöntöde és a Dugattyúgyűrűgyár - alapításával.
A második hároméves terv (1958-1960) időszakában valamennyi üzem 9-10%-kal növelte
teljesítményét. A második ötéves tervben korszerűsítési és fejlesztési beruházások történtek
a kerület valamennyi nagyüzemében. Sor került több nagyüzem rekonstrukciójára. Ezek
voltak többek között a Hazai Fésűsfonó és Szövőgyár, a Hazai Pamutszövő Soroksári Gyára,
az ATRA, Kontakta Alkatrészgyár, Soroksári Vasöntöde.
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A kerület ipari termelést folytató egységeinek összesített eredményei

2 534 100

4 786 000

Index 1969
(1961=100)
188

17 203

20 405

118

Egy főre termelési érték (Ft)

147 300

234 500

159

Export kiszállítás (e. Ft)

214 100

421 000

196

1 392 800

3 055 000

219

Megnevezés

1961. év

Teljes termelési érték (eFt)
Összes fogl. létszám (fő)

Állóeszközök értéke (e. Ft)

1969. év

Forrás: Pesterzsébet története (Pesterzsébet Önkormányzata, 2000)

A kerület üzemei számos, akkor korszerűnek nevezett cikket gyártottak. Pl. Magyarországon
egyedül itt gyártottak gyújtógyertyát és dugattyúgyűrűt. Ugyancsak országos igényeket
elégített ki az Építőipari Gépesítő Vállalat. 1965-től a Közúti Gépellátó Vállalat központja is itt
működött.
A kerületben 1970-ben a minisztériumi ipar 6 vállalata 29 iparteleppel, a tanácsi ipar 31
teleppel, a szövetkezeti ipar 6 szövetkezete 53 iparteleppel működött.
III.1.1.4. Kisipar, szövetkezeti, szolgáltatóipar
Pesterzsébeten a helyi iparosság számottevő részt vállalt a háború utáni romok
eltakarításából, házak, utcák, hidak rendbetételéből. Miután lemondott az ipartestület
korábbi vezetősége, a három pártból (Kommunista, Szociáldemokrata és Kisgazdapárt)
alakult ún. koalíciós vezetőség vette kezébe az ügyek intézését. Az 1946-ban tartott
összvezetőségi gyűlésen megtárgyalt fő problémák a következők voltak:







az anyagellátás és – elosztás (a kisipari vaselosztás 1947-től jegyre történt)
a főváros versenykihívása (a fővárosi iparosoknak tett megrendelés visszaszorítása)
a helyi iparosok foglalkoztatásának növelése
közmunkák a helyi iparosok foglalkoztatására
az élszövetkezetek felszámolása
a kontárság megszüntetése

1948-tól kezdve az ipartestület szerepét átvette a Kisiparosok Országos Szervezete (KIOSZ) és
a Kiskereskedők Országos Szabadszervezete (KISOSZ), miközben a nagy múlttal rendelkező
érdekképviseleti és hatósági szervezet fokozatosan megszűnt. 1948-tól csökkent a
magánkisiparosok száma, miközben nőtt a kisiparosok életkora.
Magánkisiparosok számának alakulása 1957-től 1969-ig
Év

1957

1960

1965

1968

1969

Létszám

1216

869

746

722

759

Forrás: Pesterzsébet története (Pesterzsébet Önkormányzata, 2000)
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A lakosság igényeit több területen nem tudták kielégíteni, pl. víz-, gáz-, villanyszerelés,
festék-mázolás stb. A helyi szükségletek kielégítése érdekében létrejött az állami helyi ipar,
közel félszáz fióküzlettel.
1990 után, a rendszerváltozással megszűnt a kötelező tagság, bevezették az önkéntesség
elvét. Soroksár kiválásával az ipartestület nevét Budapest Főváros XX. és XXIII. Kerületi
Általános Ipartestületté változtatták. Tevékenysége változatlanul felölelte a két szomszédos
kerülte iparosainak szervezését, érdekvédelmét.
Az ipartestület célja többek között a testületi tagok közötti gazdasági kapcsolatok erősítése,
érdekeik kölcsönös érvényesítése, a tagok gazdasági, egzisztenciális, munkajogi
érdekképviselete, a testület érdekeinek védelme – általában és konkrétan- a bíróságok,
hatóságok és szervezetek előtt.
III.1.1.5. Mezőgazdaság
A II. világháború során Pesterzsébet mezőgazdasága is nagy károkat szenvedett. Elhullt az
igásállatok zöme, megrongálódtak az épületek, a berendezések. A szántóföldi
növénytermelést hátráltatta az igaerő, vetőmag, a trágya és a gépi felszerelések hiánya.
Mezőgazdasági művelés alatt álló terület művelési ágak és társadalmi szektorok szerint a TSZ-esítés
befejezésekor (kh)
Művelési ág
Szántó
Rét
Szőlő
Kert, gyümölcsös
Legelő
Nádas
Erdő
Művelés alól kivéve
Összesen:

Állami
1942
98
23
124
437
39
688
1580
4932

Mezőgazdasági
termelőszöv. tulajdon
2076
178
49
48
33
41
47
114
2586

Egyéni és
egyéb
224
1
91
737
28
1
1
614
1697

Összesen
4242
277
163
909
498
81
736
2308
9214

Forrás: Pesterzsébet története (Pesterzsébet Önkormányzata, 2000)

Az új gazdák anyagi érők és szakértelem hiánya miatt több évig nem folytattak
zöldségtermelést jelentős kertészeti területeken. A mezőgazdasági termelőszövetkezetek
termelési profilja, a nagyüzemi gazdálkodástól eltérően, csak több évi kísérletezés után,
1965-66-ra alakult ki. A Magyar-Bolgár Tsz kertészeti zöldségtermeléssel, a Dimitrov Tsz és a
soroksári Aranykalász szántóföldi zöldségtermeléssel, a Vörös Október pedig hízómarha
tenyésztésével foglalkozott. Több szövetkezet homokos területét homokkitermeléssel
hasznosította, a kitermelés után pedig mezőgazdasági művelésre alkalmas területet nyertek.
Azáltal, hogy a kerületbe országos irányítású vállalatok települtek, javult a kerület és a
szomszédos kerületek és az agglomeráció munkásfelvétele, foglalkoztatása és kedvezőbbé
vált az infrastruktúra, a közlekedési hálózat fejlesztésének kerületi lehetősége. A nyolcvanas
évek elejétől pedig a vállaltoknak intézményi patronálást is kellett vállalniuk, így elsősorban
iskolákat, óvodákat, bölcsődéket támogattak javítási, felújítási munkák elvégzésével.
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III.1.2. GAZDASÁGI MEGTORPANÁS, A PIACGAZDASÁG BEVEZETÉSE
A nemzetközi fizetőképesség érdekében, 1983-ban bevezetett importkorlátozásoknak
köszönhetően időszakosan megnőttek a készletek és romlott a vállalkozások stabilitása.
Főleg azoknál a vállalatoknál okozott ez gondot, ahol a termelést csak jelentős nyugati
import felhasználásával tudták fenntartani. Ennek következtében számos importpótló
megoldást igyekeztek bevezetni, ami rávilágított a szocialista háttéripar hiányosságaira.
Problémát okozott a gyenge kooperáció és a szállítási fegyelem hiánya.
Hátráltató tényező volt az is hogy, nem volt érdekazonosság a feldolgozó és az
alapanyaggyártó vállalatok között, a feldolgozó ipar ki volt szolgáltatva az
alapanyaggyártónak. A nyolcvanas évek elején a korábbinál még erőteljesebben határoztak
meg piaci igényeket, növekedett a minőségi követelmény a hazai és a nemzetközi piacokon
egyaránt. Ezen követelményeknek a kerületben működő üzemek nem tudtak megfelelni.
III.1.2.1. Privatizáció, tulajdonváltás
A kerületi gazdasága a nyolcvanas évek végére a magánosítás útjára terelődött. A vállalatok
értékesítése 1990-ben kezdődött. 1992-ben a tartósan állami kezelésben maradó
vállalkozások tulajdonosi feladatainak ellátására létrehozták az Állami Vagyonügynökség
Részvénytársaságot.
A kerületben 1995-ben 10559 vállalkozás 8,8 százalékban volt jogi személyiségű. A jogi
személyiség nélküli vállalkozások nagy része betéti társaság, az összes vállalkozás 77.9
százaléka pedig egyéni vállalkozás volt. A XX. században Pesterzsébeten a vállalkozásszintű
mezőgazdasági tevékenység gyakorlatilag minimális volt. A vállalkozások közül a legtöbben a
kereskedelem, közúti jármű és közszükségleti cikk, javítás ágba tartoztak. Pesterzsébeten
különösen a vendéglőknek, italméréseknek volt mindig nagy hagyományuk, amely napjainkra
ismét visszatér a város életébe.
Az államosítás előtt is működött gőzfürdő és szálloda a városban, napjainkban három panzió
működik. Pesterzsébeten igazán nagy vállalkozás eddig alakult ki, a kisebbek pedig zömében
a lakóterületek közé ékelődtek. A jogi személyű vállalkozások háromnegyede maximum tíz
fővel dolgozott. Csupán egy vállalkozás foglalkoztatott 300 főnél nagyobb létszámot a
kilencvenes években.
III.1.2.2. Változás a gazdasági aktivitásban
Az 1990 évi népszámlálás szerint a lakosság 46,7 százaléka aktív kereső. Arányuk főleg a
lakosság öregedése következtében három évtized alatt tíz százalékponttal csökkent. Míg
1930-ban a nyugdíjasok aránya alig érte el a 6 százalékot, ma minden negyedik lakos
nyugdíjas, e szerint száz aktív keresőre 51 eltartott jut.
A kerületben a fővárosi átlagnál mindig magasabb volt a fizikai dolgozók aránya. Az 1930-as
népszámlálás óta az ipari munkásság aránya a felére esett vissza.
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Pesterzsébet munkavállalóinak minden időben csak egy kis hányada talált munkát a
településen. Soroksár és Pesterzsébet aktív keresőinek 63 százaléka a főváros más
kerületeibe járt dolgozni. Az itt dolgozók 53 százaléka pedig bejáró. Az 1990. évi
népszámlálás szerint 15 településről jártak, több mint ötvenen dolgozni a két kerültbe. Az
elmúlt fél évtized alatt számos munkahely megszűnt, emelkedett a munkanélküliek és a
segélyezettek száma.
III.1.2.3. Foglalkoztatottság napjainkban
Az egyes gazdasági ágazatokban dolgozók nemek szerinti megoszlása általában a férfiaknak
kedvez. Az egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokat nyújtók között viszont több a
női munkaerő. A kereskedelmi szektorban is többnyire nők dolgoznak, feltehetően a
könnyebb fizikai igénybevétel miatt, mint egyéb ágazatokban végzendő fizikai munkák.
A 2008. év második felétől kezdődő és 2009-ben, illetve még 2010-ben is általánossá váló
gazdasági válság közvetlen társadalmi hatásai közül a foglalkoztatás szűkülése és ezzel
párhuzamosan az álláskeresők számának növekedése volt az egyik legsúlyosabb
következmény. A munkaerőpiacot érintő recesszió az ország gazdasági és társadalmi
fejlettség tekintetében különböző régióit eltérő intenzitással sújtotta. A válság munkaerőpiaci hatásai a gazdaságilag fejlettebb, kedvezőbb munkaerő piaci helyzetű, magasabb
foglalkoztatottsági mutatókkal jellemezhető régiókat érintette először és nagyobb
mértékben.
Ilyen helyzetképet mutat a Közép-magyarországi Régió, ahol 2010 decemberében 88.537 fő
volt a regisztrált álláskeresők zárónapi létszáma, a Fővárosban 47.771 fő Pest Megyében
40.766 fő. 2010. január 1. és december 31. közötti időszakban a rendszerbe belépők száma
131.860 fő, míg a kilépők száma 124.265 fő.
2010-ben az álláskeresők érintett létszáma a régióban 214.252 fő volt, a Fővárosban 114.819
fő, míg Pest megyében 99.433 fő. A havi átlaglétszám Budapesten 46.663 fő, míg Pest
megyében 41.120 fő volt, ami 27,6%-os illetve 18,1%-os növekedést mutatott az előző évhez
viszonyítva.
A nyilvántartott álláskeresők 18,5%-a tartósan (több mint egy éve folyamatosan) regisztrált
álláskereső. Emelkedett az átlagos regisztrációs idő, 2010-ben 294,3 napot tett ki, szemben
az előző évi 222,5 nappal. A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességen belüli
aránya az előző évhez képest is emelkedett, mind a Fővárosban, mind Pest megyében. Év
végén 6,7%, szemben az előző év decemberi 6,3%-kal.
A munkaerő piaci szolgáltatások szerepe a gazdaság és a munkaerőpiac fokozódó
szükséglete miatt kiemelt jelentőségű. Célja a személy egyéni igényeire épülő, a munkához
kapcsolódó információnyújtás, illetve tanácsadás, amelynek tartalma az ön-, és pályaismeret,
a munka világának megismerése, továbbá a pálya-karriertervezési készség megalapozása,
amely az életpálya szemlélet mentén az élethosszig tartó tanulás társadalmi igényének
elfogadtatására irányul. Erőfeszítések eredményeként az érintett létszám 38,3 %-a vált
foglalkoztatottá.
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A regisztrált nők és férfiak aránya közel azonos, korábban a nők száma volt a magasabb.
Ennek fő oka, hogy a gazdasági válság következtében a termelés, beruházások, kiemelten az
építőipari tevékenységek leálltak, az elbocsátások jelentősebb mértékben a férfiakat
érintették.
A tankötelezettség csökkenésével a betöltött 18. életévre (a szakmák jelentős része csak a
10. osztály elvégzését követően tanulható), a pályakezdő fiatalok csak szolgáltatásokat
tudnak igénybe venni, álláskeresési támogatást nem, ez ösztönöz az önálló elhelyezkedésre.
A 36-50 év közöttiek vannak a legnagyobb számban (elavult szakképesítés, számítógép,
illetve nyelvismeret hiánya miatt).
A regisztrált munkanélküliek iskolai végzettség szerinti megoszlása a Pesterzsébeten

8 ált.-nál kevesebb
Általános iskola
Szakiskola,
Szakmunkásképző
Szakközépiskola,
Technikum,
Gimnázium,
Főiskola, egyetem

I. negyedév
2008 2009 2010
45
60
133
256
439
679

II. negyedév
2008 2009 2010
41
90
132
255
513
669

III. negyedév
2008 2009 2010
36
114
125
247
540
641

IV. negyedév
2008 2009 2010
37
118
126
334
609
650

313

407

626

268

495

620

250

530

604

304

569

585

355

518

763

364

638

751

370

678

762

395

742

793

72

90

130

75

102

138

75

124

151

80

133

163

Forrás: KSH

2011. január 1-től megszűnt a közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi kirendeltségek által
támogatott közhasznú munkavégzés.
Közhasznú és közcélú foglalkoztatás Pesterzsébeten 2000-2010 között
Közhasznú
Közcélú
Összesen

2000
203
24
227

2001
213
188
401

2002
174
254
428

2003
163
273
456

2004
160
241
401

2005
159
177
336

2006
92
230
322

2007
157
180
337

2008
173
214
387

2009
27
366
393

2010
46
576
622

Forrás: Budapest Főváros XX. Kerület, Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

2010-ben is emelkedett a Pesterzsébeten élő regisztrált álláskeresők létszáma. A 2009-ben
kezdődő növekedés továbbra is a gazdasági válság okozta elbocsátások, másrészt a szociális
ellátások átalakulásának következménye. Korábban a rendszeres szociális segélyben
részesülők a kerületi családsegítő központokkal működtek együtt.
Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a
gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó munkaerő-piaci viszonyoknak a
következménye.
A tartós munkanélküliség problémája, hogy a munkanélküliek egy része egészségileg,
pszichésen alkalmatlan a munkavállalásra, illetve életformává vált a munkanélküli állapot. Az
érintett személyek a munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatásokat (pl. munkavállalási
tanácsadás, mentori segítségnyújtás, álláskereső klub) esetenként igénybe veszik, de
jellemzően családi vagy egészségi okokra való hivatkozással a segítségnyújtást elutasítják.
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A tartós munkanélküliség elszegényedést, a lakhatási körülmények romlását, a szegénység
átörökítését idézheti és idézi elő. Kitörni ebből egyre nehezebb az idő előre haladtával. A
változtatás iránya az lehet, hogy át kell térni a segélyezési rendszer passzív eszközeiről, az
aktív eszközökre, azaz a közfoglalkoztatásban, a munkaerő-piaci programban való részvételre
és a foglalkoztatást elősegítő képzésre kellene a hangsúlyt és a segítés módjait helyezni.
III.1.3. PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA
Az elmúlt évtizedben Pesterzsébet arculata előnyére változott és Dél-Pest egyik legvonzóbb
kerületévé vált, köszönhetően a következetesen végrehajtott infrastrukturális
fejlesztéseknek (útépítések, zöldterület fejlesztések).
A városfejlesztés kiemelt céljait is megfogalmazza ez a dokumentum. Célként fogalmazza
meg, hogy átgondolt terület-előkészítéssel, a még beépíthető önkormányzati telkek
felhasználásával, a bevételek növelése érdekében lehetőség szerint adózókat kell vonzani a
kerületbe.
E szempontból kiemelt célterületek Pesterzsébeten:







a Városközpont,
a Duna-part,
a Nagykőrösi út-Szentlőrinci út melletti területek,
a Határ út-Nagykőrösi út mentén,
a Zodony utcai Sportcentrum,
a Kiserdő

A kerület fejlesztendő adottságai: a Belváros közelsége, a zöldövezeti jelleg, az infrastruktúra
teljes kiépítettsége és a szolgáltatások minőségének javulása.
2000-2010 évek 100 millió Ft feletti beruházási kiadásai (ezer Ft)
Év
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.

Megnevezés
nem volt
Útépítések
Közműépítés
Csili Művelődési ház
Útépítések
Útépítések
Csili Művelődési ház
Útépítések
Útépítések
Klapka u. 48. Világosság mozi átépítése
Vörösmarty u. 5-7 ingatlan vásárlás
Útépítések
Útépítések
Uszoda építése
Útépítések
Útépítések
Stromfeld Ált.isk. sportlétesítmény

Bruttó
388 198
349 912
122 117
514 611
157 883
283 699
476 038
486 815
123 559
144 554
443 606
238 414
820 318
346 709
214 929
100 948
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A zöldfelületek éves ráfordításai
Év
2006.
2007.
2008.
2009
2010.

Megnevezés
Közterületi park felújítás
Játszószerek kihelyezése
Parki tartozékok
Parki tartozékok
Baross 34. Játszótér

Bruttó kiadás
202 612
73 482
5 509
17 034
73 253

Forrás: Budapest Főváros XX. Kerület, Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

FELMERÜL TEHÁT A KÉRDÉS, HOGY HOGYAN BŐVÍTHETJÜK FORRÁSAINKAT?
(Idézet: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2011-2014. évekre szóló gazdasági programja, 5. oldal)

-

-

keresni kell a saját bevételek növelésének lehetőségét, elsősorban a
vagyonnal való hatékony gazdálkodás következetes érvényesítésével,
minden lehetőséget meg kell ragadni – a gazdasági programban
megfogalmazott célokkal összhangban lévő – előfinanszírozott – pályázati
pénzeszközök elnyerésére, ugyanakkor
a kiadások tekintetében törekedni kell további ésszerű átszervezések,
megtakarítási lehetőségek feltárására.

A Kormány 2011. márciusában meghirdette a Széll Kálmán tervet. A terv legfőbb célja a következő: „Az
államadósság Magyarország legnagyobb problémája. Annak érdekében, hogy úrrá tudjunk lenni
bajainkon, talpra tudjuk állítani az országot, és fel tudjunk emelkedni, a legfőbb akadályt az
államadósságot kell eltakarítani az útból!”
Ennek szellemében Pesterzsébet Önkormányzatának is legfontosabb célja a költségvetés egyensúlyának
újabb hitelek felvétele nélkül történő helyreállítása, amely legkorábban 2012. december 31-ig lehetséges,
miután az Önkormányzat által már elhatározott, az előbbiekben összefoglalóan ismertetett takarékossági
és ésszerűsítési intézkedések hatásai teljes egészükben a 2012. évben érvényesülhetnek.
Meg kell szüntetni a folyószámlahitelből történő gazdálkodást. A folyószámlahitelt 2012. december 31-éig
minimálisra kell csökkenteni, lehetőség szerint vissza kell fizetni.
Mind ezek alapján a 2011-2012. években az önkormányzat vagyona műszaki állapotának folyamatos
karbantartással történő megőrzésére kell törekedni, a 2013-2014. években pedig – elsősorban
pályázatokon elnyert támogatások felhasználásával – vagyonunk gyarapítása.
További cél Pesterzsébet Önkormányzatának költségvetési intézményei és Polgármesteri Hivatalának
működésének fenntartása.
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III.2. PESTERZSÉBET GAZDASÁGFÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE

III.2.1. REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉS
Pesterzsébet a Dél-budapesti térség életében elsősorban közúti tranzit-szerepet tölt be:
érinti az M5 autópálya, keresztülhalad az 51. sz. országos főút. A fővároson belül a Határ út a
Gubacsi híddal jelentős haránt irányú térszerkezeti elemet tölt be. A közúti fővonalak, a HÉV
és a vasút által meghatározott pozíció kedvező a vállalkozások számára, amit jelez, hogy a
főutak menti funkciók átalakultak. A korábbi lakóépületekben, ill. helyükön új üzletek,
szolgáltató egységek nyitottak. A fővároson belüli regionális kereskedelmi – szolgáltató
szerepet képviseli pl. az Erzsébet Áruház, az INTERSPAR, a TESCO, stb. áruház. A kerület
kiskereskedelmi üzleteinek száma folyamatosan növekszik.
A kerületen túlmutató intézményrendszer fontos
eleme a Dél-Pesti (Jahn Ferenc) Kórház, amely a teljes
régió egészségügyi ellátásában meghatározó szerepet
játszik.
Pesterzsébet
urbanisztikai fejlődésében döntő
jelentőségű volt az 1994-ben bekövetkezett
közigazgatási változás, amikor megalakult az önálló
Soroksár, Budapest XXIII. kerületeként.
Pesterzsébet számára ez annyiban jelent hátrányt,
109. ábra: Pesterzsébet és Soroksár elhelyezkedése hogy térbeli fejlesztési lehetőségei korlátozottak lettek,
Budapesten
mivel a népesség döntő hányada került Pesterzsébet
igazgatása alá, azonban alig maradt fejlesztési területe. Soroksáron épp fordított a helyzet:
alacsony népességszám, nagy fejlesztési területek.

III.2.2. PESTERZSÉBET GAZDASÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE
Pesterzsébet Dél-Pest gazdasági-intézményi alközpontja, korábban több nagy és közepes
ipari vállalata révén a főváros erős gazdasági centruma volt. A 64 ezer lakosú kerületben az
elmúlt évek üzembezárásainak, illetve leépítéseinek hatására azonban ez a stabilitás
jelentősen megrendült. Jelenleg a térségre jellemző, többnyire kedvezőtlen gazdasági és
versenyképességi adottságok komoly mértékben sújtják a kerületet is. Az önkormányzatot, a
vállalkozásokat és a lakosságot egyaránt érintő tőkeszegénység, valamint az alacsony külső
beruházói aktivitás egyre inkább akadályát jelenti annak, hogy a kerület belső erőforrásaira
támaszkodva megindulhasson a tartós fejlődés, és lakóinak javuló életszínvonalat
biztosítson.
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Gazdasági helyzetelemzés, adatok
Megnevezés
Regisztrált
vállalkozások száma

Működő
vállalkozások száma
összesen
Létszáma:
0 fős
1-9 fős
10-19 fős
20-49 fős
50 -249 fős
250-499 fős
500-x
Működő
vállalkozások száma
nemzetgazdasági
áganként összesen
Mezőgazdaság
Bányászat, energia
Építőipar
Kereskedelem, javítás
Szállás Vendéglátás
Szállítás, raktározás
posta
Pénzügy, közvetítés.
Ingatlanügyek,
Gazd.szolg.
Oktatás
Egészségügy, szociális
Egyéb közösségi
Személyi
Kiskereskedelmi
üzletek száma
összesen
humán
gyógyszertárak nélkül
Ebből élelmiszer
jellegű ruházati
jellegű
Vendéglátóhelyek
száma

Kerületi
adatok
TEIR, T-Star
TAAP041
Gazdasági
szervezetek
adatai fejezet
TEIR, T-Star
TAAP065
Gazdasági
szervezetek
adatai fejezet
Önkormányzati
adatbázis:
Telephely,
fiókhely szerint
összes működő
vállalkozás
száma (jelen
időpont)

2000

2001

2002

2003

9389

9416

9360

9402

4996

5035

5381

102
4722
104
40
26
2
0

117
4741
108
39
28
1
1
5035

156
5052
95
50
24
3
1

TEIR, T-Star
TAAP239-től
249-ig
Gazdasági
szervezetek
adatai fejezet

2004

9049

20002006
-340

96,38

2005

2006

9480

9381

5359

5336

5278

108
5065
107
50
26
2
1

112
5048
93
58
21
3
1

141
4959
101
53
21
2
1
5141

22
618
484
1368
176
334
145
1393

25
565
537
1175
176
385
160
1559

94

138

103

121

298

447

%

TEIR, T-Star
TAAF051
Kiskeresk.
idegenforgalom
fejezet
Élelmiszer
jellegű üzletek
TAAF074
Ruházati jellegű
üzletek TAAF085

866

901

926

937

938

880

891

+25

102,88

181

175

175

176

163

158

160

23

87,30

108

114

117

120

110

97

99

-11

89,81

TEIR, T-Star
TAAF226
Kiskeresk.,
idegenforgalom
fejezet

219

214

222

220

229

222

230

+3

101,36
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Összes szálláshely
szállásférőhelyeinek
száma
(kereskedelemi és
magánszállásadás)
Vendégek száma
összesen a
szálláshelyeken
(kereskedelmi és
magánszállásadás)
Vendégéjszaka
száma összesen
(kereskedelmi és
magánszállásadás)
Kivetett iparűzési
adó
Értékben (ezer Ft)
Iparűzési adót fizető
vállalkozások száma

A 10 legnagyobb
iparűzési adót
szolgáltató
vállalkozás
felsorolása

TEIR, T-Star
TAAF412 és
TAAF625
Kiskeresk.,
idegenforgalom
fejezet
TEIR, T-Star
TAAF407 és
TAAF628
Kiskeresk.,
idegenforgalom
fejezet
TEIR, T-Star
TAAF409 és
TAAF629
Kiskeresk.,
idegenforgalom
fejezet
Önkormányzati
adatbázisból
előállítandó
adat
(elsősorban
értékben, az
iparűzési adót
fizető
vállalkozások
számát
visszamenőleg
előállítani nem
kötelező)
Önkormányzati
adatbázisból
történő
leválogatás

66

66

72

67

55

55

55

-11

83,33

2043

1875

2453

2028

2045

2401

3003

+358

117,52

4992

3922

6414

4606

4311

4460

5077

-532

89,34

721247

759169

859731

3131

3165

3072

Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft.
BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
GIRO BANKKÁRTYA RT.
IMI International Kft.
REDEL ELEKTRONIKA KFT.
Media Markt Megapark Kft.
Secret Controll Gps Vagyonvédelmi Kft.
Progress-B '90 Építőipari és Fővállalkozó Zrt.
InterBack Group Kft.
Inconex Vas - És Fémipari Kft.

Forrás: Pesterzsébet Integrált Városfejlesztési Stratégiája (2009)

A vállalkozások számában és a többi mutató tekintetében az évtized eleji növekedés
megtorpant 2004. év végére, majd lassú csökkenésnek indult, kivéve a vendéglátó szektort.
A csökkenő vállalkozói szám, és így az iparűzési adót fizető vállalkozások számának
csökkenése ellenére az iparűzési adó mértéke jelentősen növekedett. A 2011-es
költségvetési adatok szerint az iparűzési adó értéke több mint háromszorosára (több mint 3
milliárd forintra) növekedett, ami a „nagy” adófizetők teljesítményének növekedésével és
gazdasági működési transzparenciájával hozható összefüggésbe.
A következő táblázatban a legfrissebb adatokat (2012. október) közöljük a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati és Okmányosztálya által nyilvántartott vállalkozási adatok alapján.
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A táblázat adataiból kitűnik, hogy a vállalkozók száma tovább csökkent, immár a 2008 óta
tartó, elhúzódó gazdasági krízis következtében erőteljesebben. Csökkenés tapasztalható a
vendéglátóipari szektorban is, azzal a szerkezeti változással, hogy a kevesebb vendég több
vendégéjszakát töltött a kereskedelmi szálláshelyeken.
Nyilvántartott vállalkozások adatai egyes ágazatokban, 2012. október
Megnevezés

Mennyiség

Időpont

1860 db

2012. október

1195 db

2012. október

Szálláshely szolgáltatás

11 db

2012. október

Vendéglátás

291 db

2012. október

Raktározás

21 db

2012. október

Kiskereskedelmi üzletek száma

1311 db

2012. október

Élelmiszer jellegű

317 db

2012. október

ruházati (ruházat, textil, cipő)

124 db

2012. október

Vendéglátóhelyek száma

223 db

2012. október

Szálláshelyek száma

11 db

2012. október

Szállások férőhelyeinek száma (kereskedelmi, és
magán)

225 db.

2012. október

Vendégek száma egyéb szálláshelyeken
(magánszálláshely)

623 fő

2011. év

Vendégéjszakák száma egyéb szálláshelyeken
(magánszálláshely)

3.385

2011. év

Nyilvántartott, működő vállalkozások száma
(kereskedelmi, ipari vállalkozások)
Kereskedelem
ebből

ebből

Forrás: Budapest Főváros XX. Kerület, Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

III.2.3. ÁGAZATI SZERKEZET, VÁLLALKOZÁSOK HELYZETE
Pesterzsébeten az ipar aránya a vállalkozások ágazati szerkezetében magasnak számít (21,4
%), míg a tercier szektoron belül, mint általában mindenhol, itt is a kereskedelem,
szolgáltatás nemzetgazdasági ágakban tevékenykedik a legtöbb vállalkozás (22,9 %),
melyeknél csak az „ingatlanügyek-gazdasági szolgáltatások” ágazata magasabb 30,3 %-os
részesedésével a működő vállalkozások között.
Nemzetgazdasági áganként vizsgálva a témát, megállapítható, hogy a legnagyobb mértékű
csökkenés (14,1%) a működő vállalkozások számában a kereskedelem gazdasági ágban
következett be. Ezzel egy időben a többi nemzetgazdasági ághoz tartozó működő
vállalkozások száma nőtt, ezért csak szerkezeti átrendeződésről beszélhetünk.
Összességében kismértékű növekedés tapasztalható a működő vállalkozások számának
alakulásában.
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A Pesterzsébeten működő vállalkozások megoszlása népgazdasági áganként
Pesterzsébet

2001

Mezőgazdaság, halászat, vadászat
Bányászat, feldolgozóipar, energia
Építőipar
Kereskedelem, javítás
Szálláshely, szolgáltatás, vendéglátás
Szállítás, raktározás, posta
Pénzügyi, közvetítés
Ingatlanügyletek, gazdasági szolgált.
Oktatás
Egészségügy, szociális
Egyéb közösségi, személyi szolgáltat.
Összesen

22
618
484
1368
176
334
145
1393
94
103
298
5035

Az összes
működő
vállalkozás
%-ában
0,43
12,27
9,61
27,16
3,49
6,63
2,87
27,66
1,86
2,04
5,91

2005
25
565
537
1175
176
385
160
1559
138
121
447
5141

Az összes
működő
vállalkozás
%-ában
0,48
10,99
10,44
22,85
3,42
7,48
3,11
30,32
2,68
2,35
8,6

20012005
+3
-53
+53
-207
0
+51
+15
+166
+44
+18
+149
+106

+,%
+0,05
-1,28
+0,83
-4,31
-0,07
+0,85
+0,24
+2,66
+0,82
+0,31
+2,69
+2,10

Forrás: Pesterzsébet Integrált Városfejlesztési Stratégiája (2009)

A vállalkozások helyzete
A vállalkozói aktivitás Pesterzsébeten az országos mértéket jelentősen meghaladja, mivel az
ezer főre jutó regisztrált vállalkozások száma 2005-ben 148, míg az országos adat 49 volt.
Ugyanakkor a fővároson belül a kerületet az átlagosnál jóval gyengébb vállalkozói aktivitás
jellemzi. (A fővárosi átlag 2005–ben 208 volt.) A kerületben működő vállalkozások
jellemzően mikro-, illetve kisvállalkozások (4.959 működő vállalkozás 2005–ben). A
nagyvállalati1 méretkategóriában a több mint 250 főt foglalkoztató csoportosításban 2 db,
míg az 500 fő felettibe 1 db kerületi telephelyű Kft. sorolható, de a középvállalkozások száma
is mindössze 21. A nagy- és középvállalatok alacsony száma következtében nincsenek olyan
jelentősebb munkaadók, amelyek felhasználnák a térség szabad munkaerejét, illetve
amelyekhez beszállítóként kapcsolódni tudnának a kisebb vállalkozások.
A vállalkozások döntő hányada a tőkeszegénységgel küszködő és gyakran
kényszervállalkozásként létrejött egyéni vállalkozási kategóriába tartozik. A működő
vállalkozások száma enyhén emelkedő tendenciát mutat: 2000-ben 4.996, öt évvel később
5.278 vállalkozás működött Pesterzsébeten, ami 10,56 %-os emelkedésnek felel meg.
A Pesterzsébeten működő vállalkozások jellemzői, 1996-1999
1996
1997
1998
Működő vállalkozások száma a fővárosban
Lakónépesség száma (az év végén) a fővárosban
Működő vállalkozások száma az országban
697.922
734.236
779.215
Lakónépesség száma (az év végén) az országban
10.174.442 10.135.358 10.091.789
Ezer lakosra jutó működő vállalkozások száma az országban 68,60
72,44
77,21
Ezer lakosra jutó működő vállalkozások száma a fővárosban
Ezer lakosra jutó működő vállalkozások száma a kerületben

1999
158.843
1.811.552
801.999
10.043.224
79,85
87,68
69,46

Forrás: KSH, T-STAR

1

A 2004. évi XXXIV. törvény a nagyvállalati kategóriába sorolja azokat a vállalkozásokat, melyek foglalkoztatotti
létszáma meghaladja a 250 főt, éves nettó árbevétele 40 millió eurónak megfelelő forintösszeg feletti vagy
mérlegfőösszege meghaladja a 27 millió eurónak megfelelő forintösszeget.
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A Pesterzsébeten működő vállalkozások jellemzői, 2000-2003
2000
2001
Működő vállalkozások száma a fővárosban
173.662
177.376
Lakónépesség száma (az év végén) a fővárosban
1.775.203
1.739.342
Működő vállalkozások száma az országban
846.753
840.261
Lakónépesség száma (az év végén) az országban
10.200.298 10.174.853
Ezer lakosra jutó működő vállalkozások száma az országban 83,0
82,6
Ezer lakosra jutó működő vállalkozások száma a fővárosban 97,82
101,96
Ezer lakosra jutó működő vállalkozások száma a kerületben 76,51
77,51

2002
188.434
1.719.342
859.764
10.142.362
84,8
109,59
83,66

2003
190.562
1.705.309
882.064
10.116.742
87,2
111,74
83,81

Forrás: KSH, T-STAR

2003–ban a fővárosban az ezer lakosra jutó vállalkozások száma 111,74 db/efő volt,
Pesterzsébeten pedig 83,81 db/efő.
A fentiekből egyértelműen látható, hogy a működő vállalkozások számának országos átlaga
alacsonyabb, mint a fővárosi átlag. Pesterzsébet azonban nem csupán a fővárosi, de még az
országos átlagtól is elmaradt a működő vállalkozásainak számát illetően. Ennek oka
kideríthető, ha részletesebben vizsgáljuk meg a kerület fővároson belüli helyzetét, ugyanis
amíg Pesterzsébet népességaránya elmarad a fővárosi átlagtól, területaránya viszont
meghaladja azt. Ez azt jelenti, hogy a kerületben kevés a nagyobb létszámú vállalkozások
telepítésére alkalmas terület. Amíg a népességhez viszonyítva a főváros átlagához képest
mintegy 1800 db vállalkozás hiányzik, addig területarányosan pedig csaknem 1000
vállalkozással relatíve „több” van az átlaghoz képest.
III.2.4. K+F HELYZETE
Pesterzsébet a fővárosban, Dél-Pesten olyan regionális központ funkciót betöltő kerület,
amely a térség versenyképességét is meghatározó innovációs potenciál hordozója. A kerület
potenciálisan tartalmazza azokat az intézményeket és szereplőket, gazdasági és humán
erőforrásokat, amelyek képesek és alkalmasak lennének az innovációra, valamint a
folyamatos megújítás képességét hordozzák magukban.
A fővárosban azonban – így kerületünkben is – a gazdasági vállalatok és az intézmények csak
kis mértékben végeznek kutatási tevékenységet, folytatnak kísérleti fejlesztést. A gazdasági
szférában a K+F jellemzően csak a nagy létszámú, nagyobb árbevételű, erőteljesen
exportorientált szervezeteknél koncentrálódik, a kis- és középvállalatok nem alkotják a
kutatás-fejlesztés bázisát. A legtöbb fővárosi kerületben – így Pesterzsébeten is - a K+F
infrastruktúra gyenge, gyakorlatilag hiányoznak a kutató-fejlesztő helyek.
III.2.5. TURIZMUS
Pesterzsébet gazdasági szerkezetében a turizmus az egyik leggyengébb tényező, mert
egyelőre viszonylag kevés az idegenforgalmi szempontból jelentős vonzótényező, de a
meglévők sincsenek megfelelően kiaknázva. A kerület lényegében egyetlen lehetősége a
Ráckeve – Soroksári – Duna (RSD) amelynek fejlesztése több évtizede halogatott probléma.
Pesterzsébeten a csepeli átjáró mellett található a jódos-sós meleg vizű gyógy- és
strandfürdő, amely Magyarországon egyedülálló. A gyógyfürdő mellé egy strand is épült.
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Gazdasági okok miatt a strand évek óta zárva van. A fürdőtől délre, a vízparton húzódik a
csónakházak sora, amely a helyi vízi sportélet központja. Itt több sportegyesület is található.
Jelenleg EU források igénybevételére pályázat készül a térségre, és a fürdő fejlesztése iránt
van befektetői érdeklődés.
Összességében megállapítható, hogy a turizmus a helyi gazdasági lehetőségeket nem
megfelelően hasznosító szektora.
A kínálat tekintetében:
 a lehetőségekhez képest nem megfelelő termékfejlesztés, évek (évtizedek) óta
elmaradnak a tervezett fejlesztések.
 gyenge marketing, arculati, imázs problémák, hiányzik a megfelelő szervezet
 lemaradás a fővárosi kerületek versenyében
A kereslet tekintetében:
 alacsony a vendégszám és vendég éjszakák száma

III.2.6. HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS ESZKÖZÖK
Az önkormányzat és a cégek, a vállalkozók közötti közvetlen kapcsolat létrehozására,
szükséges kiépíteni az E-Government programot és ebben a rendszerben végeztetni az
ügyintézést. Ez a módszer felgyorsítja az ügyintézés átfutási idejét és állandó információt
szolgáltat ennek állásáról. Változatlanul időszerű és szükséges a „Teleház” létrehozása, amely
szolgáltatásaival a kisvállalkozók rendelkezésére áll. Ezzel ezt a réteget is be lehet kapcsolni
az Internet szolgáltatásaiban, így ők is kapcsolódni tudnak a Polgármesteri Hivatal EGovernment portáljához.
Az elmúlt négy év tapasztalatai mutatják, hogy a vállalkozói klubok nem tudtak megfelelően
hatékony munkát végezve kialakulni Pesterzsébeten. A tapasztalatok alapján a cégek és
vállalkozások egymásra találása kétségessé teszi vállalkozói klubok kialakítását, bár ésszerű
lenne, és a nyugat-európai tapasztalatok is egyértelműek a klubok hasznosságát illetően.
Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal, valamint a rendőrség és különböző hatóságok
erőfeszítése ellenére nem csökkent a fekete- és a szürkegazdaságban tevékenykedők köre és
az adózás alól kivont pénzmennyiség. Szükséges a feketegazdaság ellenőrzésének és
visszaszorításának erősítése.
A kerület fejlődését segítené Pesterzsébet nagyobb cégeinek, vállalkozásainak és a
Városháza vezetőinek rendszeresebb konzultációja, szorosabb együttműködése. Virilista
Klub létrehozásának kezdeményezése, az érdeklődés felkeltése által.
Kereskedelmi szálláshelyek és magánszállások
Pesterzsébeten a 2001-es népszámlálás adatai szerint összesen 66 szállásférőhelyen 1875
vendég 3922 vendégéjszakát töltött. Az idősoros elemzésekből kiderül, hogy a
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szállásférőhelyek és a vendégéjszakák tekintetében csökkenés tapasztalható (80-85%-a a
2001. évinek), míg a vendégek számánál mintegy 17%-os növekedés volt érzékelhető. Ez arra
utal, hogy a kevesebb férőhelyen több vendég fordult meg, de rövidebb időt töltött a
kerületben.
Összességében megállapítható, hogy Pesterzsébet szálláshely kínálata, minőségben,
strukturáltságában és mennyiségében egyaránt elmarad lehetőségeihez képest. Hiányoznak
a nagyobb férőhelyű szállodák és a közepes, 1-2 turistabusz fogadására képes motelek.
Kiskereskedelmi üzletek, vendéglátóhelyek száma
A kiskereskedelmi üzletek száma (gyógyszertárak kivételével) a 2000-es évtől kezdődően
kismértékben nőtt, bár a növekedési ütemben egyfajta visszaesés is megfigyelhető a 20032004 körül. A 2000-es 866 db-ról 2006-ra 891-re nőtt a számuk.
A vendéglátóhelyek számát tekintve ugyanakkor 2000-ről 2001-re csökkent a számuk, de
attól kezdve évről évre egyre több vendéglátóhely található a kerületben, és 2006-ban már
230 vendéglátóhely üzemelt.
Két piac működik, ezek közül a Kossuth Lajos utcában lévő vásárcsarnok és piac bővítése,
korszerűsítése megtörtént, és igen népszerűek a lakosság körében.
Ipari jellegű területek
A Pesterzsébet iparterületei döntően a Helsinki út mellett helyezkednek el, amelyek
elsősorban a korábbi időszak gyáripari leépülése nyomán kialakult elaprózódott telephelyek,
létesítmények. Ezen kívül kisebb ipari üzemek szétszórtan működnek a kerületben, általában
a lakóterületbe ágyazottan.
A környezetükre zavaró hatású üzemeket elsősorban a Helsinki út mellett találjuk. Itt
keverednek a különböző funkciójú területhasználatok.
III.2.7. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM
Az általános jellegű közösségi irányelvek, illetve programok – valamint az ezek alapján már
korábban kidolgozott Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS) és egyéb ágazati
stratégiák (pl.: e-Kormányzat) – alapján konkrét hazai jogalkotási (pl.: a közigazgatási
eljárások újraszabályozása, stb.) és informatikai fejlesztési programok (pl.: kormányzati
portál, ügyfélkapu, stb.) indultak be a központi és a helyi közigazgatásban. A 2004-2006.
közötti években a helyi önkormányzatok elektronikus fejlesztéseikhez jelentős, vissza nem
térítendő, uniós pénzügyi támogatásokhoz juthattak a Gazdasági Versenyképességi Operatív
Program (GVOP) 4. prioritásán belül, a Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó. E pályázatok
keretében megvalósult önkormányzati fejlesztési projektek teljesítették a prioritás átfogó
céljait, és alapokat teremtettek/teremtenek a további fejlesztésekhez, megfelelő
tapasztalatokat és potenciált biztosítva a következő fejlesztési ciklus tervezéséhez.
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Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata, az előzőekben bemutatott
tendenciák és az azokban rejlő lehetőségek alapján, 2004-ben kidolgoztatott és elfogadott
egy 2004-2007. közötti időszakra érvényes Informatikai stratégiai dokumentum,
Pesterzsébet 2004-2007. c. tanulmányt, melynek célkitűzése, hogy





a kerületben működő vállalkozások részére nyújtott szolgáltatások modernizációjával
gyorsuljon a gazdasági fejlődés
a gazdaság – és vele párhuzamosan az oktatási-, kulturális környezet – fejlesztésében
kiemelkedő szerepe legyen a tudásalapú fejlesztéseknek, az információtechnológia
(IT) magas színvonalú alkalmazásán alapuló közigazgatási- és hatósági
szolgáltatásoknak
a gazdaság fejlesztésének támogatásával párhuzamosan az informatikai eredmények
megjelenjenek az emberek, az állampolgárok mindennapi életében.

A megvalósítás érdekében a következő informatikai fejlesztési területeket irányozta elő:





a Polgármesteri Hivatal (PH), ill. az Önkormányzat költségvetési intézményei
működéséhez a közigazgatási-, és hatósági szolgáltatásokat támogató IT rendszerek
megvalósítása
a PH és az intézmények közötti munkakapcsolatot támogató IT és kommunikációs
rendszer létrehozása
a PH-nak a lakossággal. és a vállalkozási szférával való kapcsolatait támogató IT és
kommunikációs rendszer kialakítása.

Pesterzsébet Önkormányzata által a 2004-2007. időszakra elfogadott stratégiai tervet, az
abban rögzített irányelveket – számos ok, például a fejlesztési program megoldatlan
irányítási és intézményi feltételei, a saját pénzügyi források elégtelensége, a vissza nem
térítendő támogatások sikertelen pályázata, stb. következtében – alapvetően nem sikerült
teljesíteni. A PH Szervezési osztálya erőfeszítéseket tett a Hivatal legfontosabb informatikai
igényeinek kielégítésére, és a már működő IT környezet üzemeltetési feltételeinek
folyamatos fenntartására, azonban ezek a törekvések csak a hivatali munka IT
támogatásában való lemaradás mérsékléséhez voltak elegendők.
Az így kialakult helyzet fenntartása az infokommunikációs fejlesztés területén való további
lemaradást eredményez, amely már rövid- és középtávon is komolyan veszélyeztetheti az
önkormányzati szolgáltatások megfelelő színvonalon való teljesítését, az Önkormányzat
gazdaságilag fenntartható pályán való működését.
III.2.8. KÜLSŐ ELÉRHETŐSÉG
Pesterzsébet az elérhetőség szempontjából kedvező helyzetben van.
Közúti közlekedés adottságai kiválóak: Soroksári út, Helsinki út, Határ út, Gubacsi híd,
Nagykőrösi út, M5 autópálya, Szentlőrinci út). A főutak biztosítják a kerület
megközelíthetőségét, igaz az M5 autópálya falat is húz a szomszédos kerületek közé. A többi
közút kapacitásbővítésre szorul, mert csúcsidőben jelentős forgalmi dugók keletkeznek.
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Kötöttpályás közlekedés szempontjából a kerület kedvező helyzetű, mert a BudapestKelebia vasútvonal, ill. a ráckevei HÉV vonal áthalad a kerületen. A vasút fejlesztése
középtávon várható, hosszútávon pedig az 5-ös metróvonal jelenthet komolyabb
előrelépést.

110. ábra: Pesterzsébet megközelíthetősége, perc alapon
(forrás: www.utvonalterv.hu)

Pesterzsébet fővárosi pozícióját jól mutatja a perc alapú megközelíthetőségi térkép, amely
jól illusztrálja, hogy a kerület elérhetősége kedvező igen nagy sugarú körben. Ez az adottság
biztonságot nyújt a városfejlesztés távlataira, mivel a közlekedés, mint alapvető
infrastrukturális elem adott.
Minden közlekedési célú fejlesztés a fővárosban, ezen belül Dél-Pesten, Pesterzsébet
hasznára válik/válhat, mivel tovább javul az elérhetőség, ami kedvező a lakhatóság, ill. a
vállalkozások, befektetések vonzása szempontjából. Természetesen, ügyelni szükséges a
környezetszennyezéssel,
forgalomnövekedéssel,
zsúfoltággal
járó
mellékhatások
elkerülésére.
Légiközlekedés esetében a főváros egyetlen repülőtere a Határ út – Ferihegyi út
nyomvonalon fél óra alatt elérhető.
A vízi közlekedés fejlesztése a Ráckeve-Soroksári Dunaág kotrásának befejezésével
középtávon megvalósul, a térségben a várható fejlesztések előtt a hajózhatóság és a
vízminőség nem jelent megoldhatatlan akadályt.
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III.3. LAKOSSÁGI JÖVEDELMEK, VÁSÁRLÓERŐ ALAKULÁSA
A fejezetben a pesterzsébeti lakosság jövedelmi viszonyait, vásárlóerejét térképezzük
budapesti és Budapest környéki, ill. kerületen belüli összefüggésekben.
III.3.1. JÖVEDELMI VISZONYOK
A személyi jövedelemadó vonatkozásában Budapest postai irányítószám szerinti körzetei
szerint készítettünk összevetést. Pesterzsébeten a főváros 160 postai irányítószám
körzetéből 5 területegység található. Az egy adófizetőre jutó személyi jövedelemadó
budapesti átlagos összege 2009-ben 636 ezer forint volt. A főváros óriási szórást mutat
ebben az összevetésben, ugyanis a leggazdagabb (II. kerületi 1025-ös körzet) és
legszegényebb (VIII. kerületi 1086-ös körzet) körzetek adatai között mintegy ötszörös
különbség tapasztalható.
Vizsgálva a jövedelmi szinteket megállapítható, hogy Pesterzsébet 5 körzetéből 4 a legalsó
jövedelmű negyedhez tartozik, azaz a sorrendben nem éri el a 40-es sorszámot. A 13., 20.,
23. és 28. legalacsonyabb jövedelmi színvonallal jellemezhetőek ezek a körzetek. Az 5.
területi egység (1202) is csak kevéssel haladja meg ezt a szintet (43.).
Az alsó jövedelmi negyedbe olyan körzetek tartoznak, ahol az egy adófizetőre jutó SZJA
összege, nem éri el a fővárosi átlag 75%-át. (Lásd az alábbi táblázat.)
Pesterzsébet irányítószám szerinti szja adatai
Sorrend

Kerület

Irányító-szám

SZJA / adófizető
(Ezer Ft./fő)

Budapesti átlaghoz
viszonyított érték (%)

43.

Budapest 20. kerület

1202

486

76,37

28.

Budapest 20. kerület

1204

451

70,98

23.

Budapest 20. kerület

1205

441

69,29

20.

Budapest 20. kerület

1203

437

68,64

13.

Budapest 20. kerület

1201

421

66,15

Forrás: Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztály adatai alapján saját számítás

Az alábbi ábra szemlélteti a körzetek és egyben a jövedelem területi elhelyezkedését. Az
eredmények nem adnak teljes képet a helyi társadalom jövedelmi helyzetéről, és annak
egyenlőtlenségeiről, mert ebben az összevetésben kizárólag az adófizetőkre vetített értékkel
rendelkezünk, nem a teljes népességre vetített adatok jelennek meg.

PESTERZSÉBET ÉRTÉKALAPÚ KONCEPCIÓJA 2012

137

111. ábra: Jövedelmi egyenlőtlenségek Pesterzsébeten (szja/fő, 2009)
(Forrás: Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztály adatai alapján saját szerkesztés)

Látható azonban, hogy a legmagasabb jövedelemmel rendelkező terület a kerület keleti
részére koncentrálódik, a Nagykőrösi út menti városrészek, valamint Kossuthfalva, és BelsőErzsébetfalva egy része. Ez figyelemre méltó, mert a hétköznapi tapasztalat, az
épületállomány, a gépkocsik minősége nem támasztja alá ezt teljes mértékben. Elképzelhető,
hogy ezeken a területeken több a bérből, fizetésből élő alkalmazott, így az ő jövedelmük
tisztán megjelenik a statisztikai adatokban. A postai irányítószám körzetek szerinti
térfelosztás alapján a legalacsonyabb jövedelemmel a Városközpont, Gubacs, és
Pacsirtatelep városrészekkel azonosítható körzetek rendelkeznek. A városrészek társadalmigazdasági helyzetének és városépítészeti adottságainak ismeretében megállapítható, hogy az
adatok torzulásának indoka lehet a városszerkezeti egységeket felülíró területi lehatárolás
(postai irányítószám körzet) is, ami miatt a jobb státuszú kertvárosi, és új építésű területek
feltételezhetően magasabb értékét ellensúlyozzák a lakótelepi területek alacsonyabb
értékei.
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III.3.2. VÁSÁRLÓERŐ TÉRKÉP
A helyi vásárlóerőről az előző két alfejezet – adóképesség, jövedelmi helyzet – alapján
becsülhető egy fővároson belüli, relatív helyzet, postai irányítószám körzet, mint
legalacsonyabb területi szint adatait felhasználva. A relatív adóképesség és a jövedelmi
helyzet fent ismertetett mutatói alapján a helyi vásárlóerő „helyi” faktora vonatkozásában
egy fővárosi átlagnál kedvezőtlenebb, gyengébb vásárlóerő potenciálú városrész képe
bontakozik ki, mind a lakossági, mind a vállalkozói szféra tekintetében.

112. ábra: Személyi jövedelemadó térkép Budapesten és közvetlen környezetében
(Forrás: www.utvonalterv.hu; Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztály adatai alapján saját szerkesztés)

Az egy főre jutó SZJA vonzáskörzeti átlaga a 2010. évi adatok alapján 218 ezer forint. A fenti
ábra mutatja, hogy a feltételezett vonzáskörzetbe tartozó 40 település közül a nyugati részen
fekvő, alapvetően budai települések magasan az átlag feletti értékkel rendelkeznek.
Kirajzolódik egy középső-, északkeleti tömb, ami az átlag körüli értékkel rendelkező
kerületeket, településeket fogja át, amelyből negatív irányban eltér Józsefváros,
Erzsébetváros és Kőbánya.
A vonzáskörzeten belül Pesterzsébettől kezdődően jól meghatározható egy dél-pesti, belső
szuburbán és agglomerációs sáv, amelynek jövedelmi szintje a központból kifelé haladva
fokozatosan csökken.
Ez alátámasztja megállapításunkat, hogy Pesterzsébet fekvésében számos lehetőség rejlik.
Ha figyelembe vesszük a környező, hasonló jövedelmi helyzetben lévő kerületeket,
településeket, akkor kitűnik, hogy mind városszerkezeti, városépítészeti, mind pedig
társadalmi-gazdasági szempontból jobb felzárkózási potenciállal rendelkezik.
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Nyugati oldalon a Duna, északi és keleti oldalról pedig a Ferencváros-Kispest és
Pestszentimre-Pestszentlőrinc jobb jövedelmi színvonallal rendelkező „tengelye” közé
ékelődve jelentős tartalékok aknázhatók ki.
A következő térképeken a jövedelmi és vásárlóerő viszonyokat jól tükröző személygépkocsi
ellátottságot mutatjuk be.

113. ábra: Személygépkocsi ellátottság Budapesten és közvetlen környezetében
(Forrás: www.utvonalterv.hu; Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztály adatai alapján saját szerkesztés)

A jövedelmi színvonalat közvetetten jelző, azzal szorosan korreláló indikátorként alkalmazzuk
az egy főre jutó személygépkocsi állomány, valamint a személygépkocsi állományon belül a
2010. évben elsőként Magyarországon forgalomba helyezett személygépkocsik aránya
értékét vettük alapul. Az adatok jelzik, hogy Pesterzsébet személygépkocsi ellátottsága
általában, és az új járművek esetében is a vizsgált települések értékeihez viszonyítva az alsó
sávban helyezkedik el, Budapesten belül és a szomszédos településekhez képest is jelentős
eltéréssel.
Megállapítható továbbá, hogy mindkét mutató területi egyenlőtlensége, és ezen belül
Pesterzsébet pozíciója megegyezik a személyi jövedelemadó vizsgálat eredményeivel. A
kerület a vonzáskörzet átlagától elmarad, de nem tartozik a leszakadó területek közé. Igaz, az
agglomerációs településeken, a budapesti külső kertvárosokban létkérdés a gépkocsi
használata, tehát valószínűsíthető, hogy ott a háztartások az autótartást előbbre sorolják a
tartós használati cikkek körében, mint a jó elhelyezkedésű, jobb közlekedésű
Pesterzsébeten.
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114. ábra: Új gépjárművek aránya Budapesten és közvetlen környezetében
(Forrás: www.utvonalterv.hu; Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztály adatai alapján saját szerkesztés)
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III.4. LAKÁSOK AZ ÉRTÉKALAPÚ VÁROSSZEMLÉLETBEN
A fejezetben először a lakásingatlanokat vizsgáljuk, majd a Pesterzsébeten a kertvárosi
miliőbe ékelődő lakótelepi lakások helyzetét tekintjük át.
III.4.1. LAKÁSINGATLANOK ÉRTÉKÖVEZETEI
Pesterzsébet ingatlan értékövezeteinek lehatárolásának, kijelölésének alapját három
elemzés képezi. Egyrészt az FHB Bank és FHB Ingatlan Zrt adatbázisaira épülő statisztika,
másrészt az OTP Jelzálogbank elemzései, valamint saját, utcaszintű adatgyűjtés.
Az elemzés részét képezi a kerület közigazgatási határán belül eső ingatlanok értékesítési,
eladási, valamint albérleti piaca, ezen belül a belső városrészek egymáshoz viszonyított
helyzetének felmérése, másrészt a szomszédos kerületek, valamint Budapest egész területén
belüli ingatlanérték pozíció meghatározása.
Az első elemzés a pesterzsébeti adatokat mutatja a szomszédos kerületek hasonló jellegű
területeinek összehasonlításában. A második elemzés területi vetületét a postai irányítószám
körzetek képezik, míg a saját adatgyűjtés utca- és tömbszintű adatokra épül.
Megjegyzés. Az ingatlan értéktérkép elkészítésekor tervbe vettük, hogy megvizsgáljuk a
gazdasági funkciójú ingatlanok (telephelyek, műhelyek, üzletek, stb.) helyzetét, de nem
találtunk elegendő és megbízható adatokat ahhoz, hogy megnyugtatóan ábrázolni lehessen.
A vizsgálat elvégezhető egy alaposabb, széles adatbázist bevonó elemzés keretében, amit
javasolunk is megtenni, mivel Pesterzsébeten szűkös a hasznosítható gazdasági célú ingatlan
kínálat. Célszerű ezeket számba venni és gazdasági fejlesztési programot kidolgozni.

Ingatlan árak 1.
Adott területen jellemző az egy négyzetméter alapterületre jutó adásvételi ár adat. Az
értékesítési árakat az FHB Bank, az FHB Ingatlan Zrt. valamint a NAV adásvételi adatai alapján
számítottuk. Pesterzsébet lakáscélú ingatlanainak jellemző értékesítési ára 2011-ben
230.000,- forint/nm ár körül alakult, amely az FHB által alkalmazott városrész lehatárolás
szerint is jelentős különbségeket takar. A Pesterzsébet városközpont, valamint a
Pacsirtatelep, Gubacsipuszta városrészek ingatlanárai az átlag alatt mozognak, 210-220.000
forintos átlagos négyzetméterenkénti értékkel. A Gubacsi hídfő lakótelep eladási árai
jelentősen meghaladják a kerületi átlagot. A jellemző értékesítési ár 325.000 forint
környékén alakul (lásd: 114.ábra).
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115. ábra: Értékesítési négyzetméter árak budapesti összehasonlításban, Pesterzsébethez képest
(Forrás: saját szerkesztés)
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116. ábra: Jellemzó lakásár és dinamikák három helyszínen

A szomszédos városrészek összevetésében ez kimagasló érték, hiszen pl. a Wekerle-telep
átlagos ingatlan értékesítési árai sem haladják meg a 250.000,- Ft négyzetméter árat. A
Gubacsi hídfő adatai közelítik például a Középső-Ferencváros rehabilitációs övezetének
megújult részén eladásra kínált ingatlanértéket (345.000 Ft). A budapesti összehasonlításban
nem részleteztük az ennél az értéknél magasabb sávokban mozgó, elsősorban Budán, ill. a
belső városrészeken, Duna-parton érvényesülő árakat.

Ingatlan árak 2.
AZ OTP Jelzálogbank adatai 2012. I. félévéből származnak. Az összehasonlítást nehezíti, hogy
a postai irányítószámok, és a fenti elemzésben városszerkezeti egységként lehatárolt
városrészek határai messze nem esnek egybe. Ennek tudható be az a jelenség is, hogy
például a Gubacsi hídfő lakótelep kimagasló értéke a melléklet térképen már „eltűnik”,
hiszen a postai irányítószám körzet nem fedi le a teljes lakótelepet, illetve a városközponti
térség nyugati oldalát is lefedi ez a körzet, amely jelentősen rontja a lakótelep átlagárát.
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117. ábra: A postai irányítószám szerinti lakás átlagárak Budapesten 2011-ben
(Forrás: OTP Jelzálogbank)

Az FHB Bank adatihoz képest mélyebb elemzés azonban rámutat arra, hogy kisebb területi
egységek vonatkozásában a 2012. évi eladási árak alapján Pesterzsébet legnagyobb része
200 ezer Ft/nm vagy az alatti ingatlanárakkal rendelkezik, amely Csepel kivételével, a
környező területekhez képest összességében alacsonyabb árszínvonalat jelez. A IX. és a XIX.
kerületek csatlakozó városrészei összességében jóval magasabb ingatlanárakkal
rendelkeznek. Ha kiindulunk a kerület pozíciójából, adottságaiból akkor ennél minden
bizonnyal magasabb ingatlanárakat feltételeznénk. A városrészi, illetve lokális okokat utca-,
illetve tömb szintű adatok gyűjtésével, és elemzésével tárjuk fel.
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Ingatlanok válságállósága
A „válságállóság” mutató a 2008-2011. között mutatja az adott területi szinten jelentkező
lakásingatlan ár-, és forgalomváltozását. Ennek mértéke alapján 5 kategóriába sorolhatók az
egyes városrészek, attól függően, hogy milyen irányú (+; -), és milyen mértékű az ár és a
forgalomváltozás összesített értéke.

118. ábra: Válságállóság térképe a budapesti irányítószámok alapján
(Forrás: OTP Értéktérkép 2011, OTP Jelzálogbank)

Pesterzsébet egy városrésze válságsújtott, a Határ út menti övezet válság-érzékeny, a kerület
nyugati és keleti sávja válságérintett kategóriába tartozik az OTP vizsgálata alapján. A 2012.
évi ingatlanár változás vizsgálata kis mértékű javulást mutatott, de az ingatlan árszínvonal
még messze nem éri el a válság előtti szintet, és területileg is nagyon differenciált. (Lásd
következő ábrák).
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III.4.2. PESTERZSÉBETI LAKÓINGATLAN ÉRTÉKTÉRKÉP
Az következő térképeken mutatjuk be a lakóingatlanok városrészenkénti átlagos értékét
2005-2012 között a kínálati árak alapján. (Megjegyzendő, hogy ezek a számok nem egyeznek
meg a tényleges adás-vétel során kialkudott árakkal, a valóságos érték 5-10 %-al
alacsonyabb). Az adatok a KSH, és az Ingatlan és Befektetés portál adatbázisai, a 2012. év
októberi adataira vonatkozóan az ingatlan.com utcaszintű adataiból kalkulált, aggregált
értékek.

119. ábra: Lakóingatlan kínálati árak, 2005
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120. ábra: Lakóingatlan kínálati árak 2012-ben

III.4.3. LAKÓTELEPEK ÁLTALÁNOS HELYZETE
Elterjedt vélemény, hogy a lakótelepi, ezen belül is a paneles technológiával épített
lakóházak a lakáspiacon a presztízs és az ár alapján az alsó harmadba tartoznak.
Megítélésüket a városszerkezeten belüli elhelyezkedés és a lakókörnyezet kialakítása, a
lakóépületek műszaki, építészeti tervezése jelentősen befolyásolja. Emellett szembetűnő,
hogy a különböző lakótelep-generációk esetében az ott lakók eltérő társadalmi struktúrájáról
beszélhetünk.
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121. ábra: Lakótelepi lakások átlagos ára (Ft/m2)
(Forrás: OTP JZB. Az ábra a NAV hivatalos tranzakciós adatbázisán és térinformatikai módszerekkel felépített lakótelepi utca adatbázison
alapul, kellő tranzakció szám esetén. Nem csak panel-lakótelepek szerepelnek.)

A Budapestet és a megyeszékhelyeket érintő, mintegy 2300 (ebből ezer feletti teljes
egészében) lakótelepi utca tranzakciói kerültek vizsgálat alá. A kerületi/települési átlagárat a
IX. kerület vezeti, köszönhetően a már az ötvenes évek legvégén építeni kezdett József Attila
lakótelepnek, ahol többnyire négyemeletes, blokkos technológiával épült házak dominálnak,
köztük kiterjedt zöldfelületekkel. 200 ezres forint/nm-es ár felett még a XI. és XIII. kerület
lakótelepeit találhatjuk, majd indul a fokozatos süllyedés. Újbuda jó helyezése a listán
azonban nem meglepő, hiszen amellett, hogy az egyik legnépszerűbb kerület mind az új
építésű, mind a használt lakást vásárlók között, itt található a két legdrágább (Lágymányosi
és Mezőkövesd úti) lakótelep is.
A fővárosi sereghajtók a XVIII., XV. és XX. kerületek, mindegyik kiterjedt, városperemi
elhelyezkedésű, és a tömegtermelés idején, a hetvenes években épült panellakótelepekkel
rendelkezik, ami nem egyszer érezhető minőségi hátrányt is jelent. A megyeszékhelyek
rangsorát Székesfehérvár vezeti, és még Debrecen lakótelepi átlagára haladja meg a 150 ezer
Ft/nm-t. A legolcsóbb pedig Salgótarján, ahol egyedül mértek 100 ezer forint alatti átlagos
négyzetméterárat. A nógrádi megyeszékhelyet Szolnok, Miskolc és Tatabánya előzi meg.

Lakótelepi lakásárak összehasonlítása
Az egyes lakótelepek szintjén vizsgálva (OTP JTB elemzés alapján) az átlagárakat nagyobb
eltéréseket látni. Külön elemezték azokat a jól elhatárolható, külön egységet alkotó,
közepes/nagyobb lakótelepeket, ahol az éves tranzakciós volumen megfelelő alapot ad
átlagárak számításához.
Látható, hogy a legdrágább lakótelepek vagy az ötvenes-hatvanas években, blokkos építési
móddal épült (3-6 szintes épületek), vagy a nyolcvanas években, már magasabb
presztízsűnek minősülő területeken épültek. A legolcsóbb lakásokat ugyanakkor leginkább a
hetvenes évek nagy építési korszakában, a 10-15 ezer lakásos paneltelepeken találhatók.
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122. ábra: Lakótelep összehasonlítása
(Forrás: OTP JZB, www.portfolio.hu)

A toplista legfelső részében Budapesten 350 ezer forintot is fizetnek egy kisebb lakás
négyzetméterért, míg a fővárosi minimum ár az elmúlt másfél évben 80 ezer Ft/nm körül
alakult. Vidéken 40 ezertől 250 ezer forintig terjed az abszolút intervallum, egy négyzetméter
lakótelepi lakás esetében.(OTP Jelzálogbank ingatlanpiaci elemzése alapján).
Érdemes megvizsgálni, hogy ugyanazon a területen (kerület vagy város) milyen árkülönbség
van a lakótelepi és az egyéb társasházi lakások között. Országos átlagban ez a differencia
35% körül van, azaz egy négyzetméternyi lakótelepi lakásért ennyivel fizettek kevesebbet
2011-2012-ben. Az országos lakótelepi forgalom nagyjából 2-3%-át adó III. kerületben
ugyanakkor mintegy 45% az eltérés.
Feltűnő ugyanakkor, hogy bár Salgótarjánban mérték a legalacsonyabb lakótelepi
lakásárakat, itt mégis ezeknek a lakásoknak az ára a magasabb, köszönhetően azok
városközponti elhelyezkedésének, és az egyéb társasházi lakások szűk és rossz minőségű
kínálatának.

III.4.4. PESTERZSÉBET INGATLAN ÉRTÉKEINEK HELYZETE
A gazdasági tényezőket a gazdaság szerkezete, változásai trendje, valamint az ingatlanok
használati és piaci értékei, ill. az általunk megbecsült potenciáljuk alapján ítéltük meg. Az
ingatlanpiac gazdasági tényezők közötti kiemelt vizsgálatát az indokolja, hogy korunkban és a
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jövőben még inkább, a gazdasági tevékenység egyre kevésbé különül el a többi városi, pl.
lakó, üzleti-kereskedelmi, szolgáltató, iroda, szabadidő funkciótól a város belterületén. A
klasszikus – nehéz-, könnyű-, gép-, stb. – ipari tevékenység a fővárosban megszűnt, vagy egyegy helyen lokalizálódott. Ezt támogatja, hogy Budapest középső térségében, az ún.
átmeneti zónában, ahol Pesterzsébet is fekszik, a hagyományosnak tekintett zajos,
levegőszennyező és nagy teheráru forgalmat lebonyolító gazdasági funkciók nem
telepedhetnek meg.
Következésképpen, az ingatlanok használatában és hasznosításában a lakó-, a gazdasági és a
rekreációs funkciók keveredése zajlik, ami a kortárs városfejlesztési irányzatok szerint
kívánatos is, ld. „kompakt város” modell, „rövid utak városa”, „slow city mozgalom”. Az
energiaracionalizálás, a munkahelyteremtés szükségessége, a tudás- és készségalapú
tevékenységek iránti igény, valamint az informatikai, telekommunikációs technológia
fejlődése nyomán a munkahely egyre közelebb települ a lakókörnyezethez, sok tevékenység
otthon, vagy otthonos körülmények között is végezhető. Mindez a helyi gazdaság (helyi piac,
helyi szellemi és anyagi termékek, a kisboltok, műhelyek, stúdiók) reneszánszát jelenti.
E perspektívából nézve is, Pesterzsébet kiváló gazdaságföldrajzi helyzete kedvező a jövőre
nézve, amit felerősít, hogy Budapest tervezett térszerkezeti és közlekedési fejlesztései itt
pozitívan csapódnak/csapódhatnak le. Mind a körvasút menti körút kiépítése a Dunahidakkal, mind a főutak menti gazdasági övezetek modernizációja, a Duna-parti fejlesztések,
mind a vasúti és HÉV-fejlesztések növelik Pesterzsébet lakó- és gazdasági értékét.
Pesterzsébet fekvésében tehát számos lehetőség rejlik. Ha figyelembe vesszük a környező,
hasonló jövedelmi helyzetű kerületeket, településeket, akkor érzékelhető, hogy
városszerkezeti, városépítészeti és társadalmi-gazdasági szempontból kedvező felzárkózási
potenciállal rendelkezik. A jelen aktuális és a jövő potenciális értékei között nagy a rés.
Megjegyzendő, hogy a közlekedési fejlesztések egyben komoly veszélyeket is hordoznak,
elsősorban a megnövekvő forgalom révén, nyomában a környezetszennyezéssel, az
indokolatlan és konjunkturális ingatlanhasználattal, a közbiztonság romlásának
lehetőségével, összességében a kertvárosias, családias pesterzsébeti miliő megváltozásával.

III.4.5. LAKÓINGATLANOK ÁR/ÉRTÉK VÁLTOZÁSAI
Pesterzsébet gazdasági és ingatlanpiaci vizsgálatai alapján megvizsgáltuk az ingatlanértékek
változását. A tendenciákat eredetileg a teljes helyi ingatlanpiac felmérése alapján kívántuk
megállapítani és térképre vinni, azonban a telephelyek, raktárak, üzletek, irodák, a gazdasági
célú és építési telkek, stb. értékesítési árakra és bérleti díjakra vonatkozó adatgyűjtése során
nem sikerült megfelelő és megnyugtató számú adatot szerezni sem városrészenként, sem az
elmúlt évtizedre. A változások trendjét ezért a lakóérték alapján állapítottuk meg, ami nem
áll messze a tényleges ingatlanpiaci trendektől, mivel minden ingatlanfejlesztés közvetlenül
kihat a lakóingatlanok értékére.
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A lakóértékek átlagosnak tekintendők, nem ábrázoltuk külön térképeken a lakótelepi és a
téglaépítésű lakóingatlanokat. A családi házas övezetek megkülönböztetésére sem volt
szükség, mivel térben, városrészenként homogén módon jelennek meg. Az ingatlanértékek a
kínálati árak tendenciái alapján definiálódnak.

123. ábra: Lakóingatlanok kínálati árváltozásai 2005-2008 között

A 123. ábra mutatja a lakóingatlanok értékváltozását a 2008-as válságkezdet előtti
időszakban, amelyen megfigyelhető, hogy a legnagyobb növekedést Belső-Erzsébetfalva,
valamint Gubacs, és Pacsirtatelep városrészek könyvelhették el, annak ellenére, hogy 2005ben is a legmagasabb értékövezetet alkották, a lakásárak figyelembe vételével.
A 124. ábra a válság kezdetétől mutatja be az ingatlanpiaci változásokat 2012 őszéig.
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124. ábra: Lakóingatlanok kínálati árváltozása 2008-2012 között

Kínálati lakóingatlan árak alakulása városrészenként (ezer Ft)
2005
2006
2007
2008
2009
Külső-Erzsébetfalva
188
164
195
206
169
Belső-Erzsébetfalva
172
178
174
218
179
Erzsébet-városközpont
185
174
187
214
188
Szabótelep
188
168
245
215
239
Kossuthfalva
193
170
220
229
201
Gubacsi-puszta
198
182
243
220
219
Pacsirtatelep
202
184
203
245
210
Gubacs
211
220
215
258
231

2010
184
156
175
229
185
207
186
215

2012
197
205
189
198
196
191
218
234

A táblázat adatait szemlélteti a következő diagram. A tendencia Gubacsipuszta kivételével
egységes jellegű, azaz, a 2005. és 2008. évek közötti időszakban egy dinamikus emelkedés
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figyelhető meg minden Pesterzsébet minden városrésze esetében a lakóingatlanok piacán, a
kínálati árak tekintetében.
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125. ábra: Kínálati lakóingatlan árak dinamikája városrészenként

A 2008. évi csúcsot követően egy év alatt az értékek visszaestek a 2005. évi, vagy azt
megelőző időszak értékeire. 2010. óta lassú javulás érzékelhető, kivéve Gubacsipusztát, ahol
azonban 2008. után nem volt radikális értékcsökkenés, viszont az elmúlt négy évben a
lakóingatlan árak folyamatosan, lassú ütemben negatív irányba változnak.
Lényeges kiemelni, hogy az ingatlanérték egyik városrészben sem éri el még a 2007. évi
értékeket sem.

III.4.6. INGATLAN ÉRTÉKMÁTRIX
A következő táblázatban összegzésképpen, mátrix elrendezésben bemutatjuk a különböző,
Pesterzsébeten kialakult ingatlanpiaci értékkategóriákat városrészenként, a 2005-2012 évek
közötti időszak változásában.
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Lakóingatlanok értékmátrixa
Értékkategória
(Ft/nm)

2005

2006

KülsőBelsőErzsébetfalva Erzsébetfalva
BelsőErzsébetErzsébetfalva
városközpont
170.000Erzsébet190.000
Kossuthfalva
városközpont
Szabótelep Gubacsi-puszta
Pacsirtatelep

Gubacsipuszta
Pacsirtatelep

Gubacs

230.000-

2009

2010

BelsőErzsébetfalva
Erzsébetvárosközpont

BelsőErzsébetErzsébetErzsébetfalva városközpont városközpont
ErzsébetKülsővárosközpont Erzsébetfalva
Kossuthfalva
Pacsirtatelep

KülsőKossuthfalva
Erzsébetfalva

Gubacsipuszta

KülsőErzsébetfalva
BelsőErzsébetfalva
Szabótelep
Kossuthfalva
Gubacsipuszta

Szabótelep

Pacsirtatelep

Pacsirtatelep

Gubacs

2012

KülsőBelsőErzsébetfalva Erzsébetfalva

KülsőErzsébetfalva

Kossuthfalva

210.000230.000

2008

KülsőErzsébetfalva
Szabótelep

150.000170.000

190.000210.000

2007

Kossuthfalva
Gubacs

BelsőGubacsiErzsébetfalva
puszta
ErzsébetPacsirtatelep
városközpont
Szabótelep
Kossuthfalva
Gubacsipuszta

Szabótelep
Pacsirtatelep
Gubacsi-puszta
Gubacs

Szabótelep
Gubacs

Gubacs

Gubacs
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III.5. PESTERZSÉBET ÉRTÉKALAPÚ GAZDASÁGI VIZSGÁLATÁNAK
TERÜLETEGYSÉG ALAPÚ ÖSSZEGZÉSE
III.5.1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK
Gazdasági érték alatt minden olyan tényezőt értünk, ami gazdasági és egyéni, közösségi
haszonnal jár, ami potenciálisan hozzájárulhat az életszínvonal, ill. a gazdasági
jövedelmezőség javulásához.
Elsősorban területi megközelítéssel éltünk. A jelen gazdasági ágazati tevékenységeinek,
vállalatméretbeli értékelése külön tanulmányt igényelne piacelemzéssel, ágazati és vállalati
vizsgálatokkal, a nemzetgazdasági és a fővárosi gazdaságpolitikai szándékok, intézkedések
Pesterzsébetre vonatkoztatható mélyebb megismerésével, hatáselemzéssel, az
önkormányzat beavatkozási lehetőségeinek, szándékainak feltárásával.
A változtathatósági index elnevezést általánosságban kiterjesztettük az ingatlanértékekre is,
a lakóértékek alapján, amit nemcsak a lakóértékekre vonatkoztattunk. Ezt azért tettük, mert
az ingatlanpiaci trendek gyakorlata egyértelműen igazolja, hogy a főutak mentén és a
forgalmas csomópontok közvetlen környezetében az üzleti-kereskedelmi, irodai, szolgáltató,
vendéglátó, stb. funkciók sűrűsödnek, felértékelődnek, míg a lakófunkciók leértékelődnek.
Pesterzsébet pozíciója, lakossága képzettségi, mentalitási jellemzői alapján itt a kis- és
közepes vállalkozások (kkv) számára nyílik kedvező terep, ami a tradíciók alapján is
igazolható. A kkv-k megtelepedéséhez jók a kerület adottságai. A jövő budapesti
gazdaságában a lakó- és az üzleti funkciók keveredni fognak egymással, mivel a város
középső övezeteiben előtérbe kerülnek a tudás- és készségalapú gazdasági tevékenységek.
Természetesen, ügyelni szükséges a lakófunkciót zavaró tevékenységek megfelelő térbeli
elhelyezésére, elválasztására.
III.5.2. KONKRÉT TERÜLETI JAVASLATOK
A gazdasági adottságokat, értékeket az egész kerületre vonatkozóan adottságaik (pl. pozíció,
jelleg) szerint értékeljük, a konkrét városrészek változtathatósági indexét a III.1. számú
melléklet térképe és III.2. számú melléklet táblázata tartalmazza.
Gazdaságföldrajzi helyzet
Pesterzsébet kiváló városszerkezeti pozíciójú (fontos főutak, autópálya, vasút, HÉV, busz és
villamos járatok megléte, a repülőtér közelsége). Veszély azonban a forgalom növekedésével
a zaj-, por- és levegőszennyeződés erősödése, ezáltal a kerület ezen területeinek lakóérték
csökkenése. Fontos felkészülni a forgalomnövekedés pozitív hatásainak fogadására a
gazdasági célú ingatlanok előkészítésével, és a negatív hatások kezelésére (pl. védőfal,
zajszigetelés, stb.).
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Gazdasági területek
A kerület korlátozott számú, de ugyanakkor jól hasznosítható gazdasági ingatlanokkal
rendelkezik. Veszélyeztető tényezők a meggondolatlan, koncepció hiányos ingatlan
hasznosítások. Javasolt a gazdasági célú ingatlanokat egy ingatlan értékkataszterbe összeírni,
és a területekre gazdasági programot készíteni.
Gazdasági tevékenységek
Pesterzsébeten erős a vállalkozói attitűd, nagyobb gazdasági szervezetek megtelepedése (pl.
KNORR-BREMSE). A vállalkozások megélhetési gondjai és a hiányos piacismeret azonban
veszélyt jelent. Ennek kezelésére, javítására több lehetőség is adódik (pl. gazdasági infórendszer, gazdasági program készítése, érdekképviselet, Virilista klub). A gazdasági élénkülés
beindulásával a terület gazdasági értéke (elérhetősége, infrastrukturális ellátottsága, stb.)
növekszik, érvényesülhetnek a benne rejlő lehetőségek.
Forgalmas utak és csomópontok környéke
Ezeken a területeken érték a kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás, a kis-és
középvállalkozások megléte, és a mögöttes területek lakóértéke. Veszélyeztető tényező
azonban az időleges, konjunkturális ingatlanhasználat (sűrű tulajdonos- és funkciócsere, üres
ingatlanok), ami által a lakófunkció sérülhet. Fontos ezeken a területeken a lakófunkció
megvédése.
A térképén az erősen változtathatóra indexált sávokkal azt érzékeltetjük, hogy a főutak
mentén és a közlekedési csomópontok közvetlen környezetében a gazdasági jellegű
ingatlanhasználatoknak van terük. Ezáltal a mögöttes, védett pozíciójú lakóterületek is
felértékelődnek, pl. növekszik és szélesebb skálájúvá válik az ellátottság, munkahelyek
teremtődnek, erősödik a helyben maradás igénye, frissül a lokálpatriotizmus. A
felértékelődés függvénye, hogy a forgalmas és zajosabb funkciók kellően el legyenek
különítve a lakó- és rekreációs területektől, azaz a telepítéseknek együtt kell járniuk a
szükséges (és preventív), de szigorú környezetvédelmi intézkedésekkel, monitoringgal.
Helsinki út menti gazdasági zóna
Értékes régi iparterületek, kis- és középvállalkozások, irodák valamint üzleti szolgáltatások
találhatóak ezen a területen. Veszélyeztető tényező itt is az időleges ingatlanhasználat, és
emellett fennáll a környezetszennyezés veszélye is. A gazdasági területek közé ékelődött
lakóterületek minősége, ezáltal értéke folyamatosan csökken.
Ezeken a területeken a lakófunkció fokozatos felszámolása illetve ahol szükséges védelme
javasolt. A közvetlen és nagyobb teljesítményű vállalkozásokat befogadó gazdasági célú
övezetek változtathatósági indexe magas fokozatú, mivel ugyan funkcióváltás nem javasolt,
de a területek arra alkalmasak, amire létrejöttek – a mai korhoz illeszkedő profilok és
környezetvédelmi előírásokkal együtt.
Duna-part
Értékes lakó-, kereskedelmi-, vendéglátó- és rekreációs funkciók, egyedi evezős-, strand- és
fürdő kultúra. Országos és nemzetközi gyógy-turizmus vonzó lehetne. Veszély azonban a
tőkehiány miatt az ingatlanok fizikai romlása, befektetés esetén pedig gazdasági
fenntarthatósági gondok jelentkezése.
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Fontos ezeken a területeken a környezeti- és lakóértékek védelme. Javasolt a fejlesztéshez
egy egységes város- és gazdaságfejlesztési program kidolgozása, befektetők keresése, helyi
gazdasági partnerek bevonása, pályázati források felkutatása. A Duna-parti övezetben a
rekreáció széleskörű fejlesztésének fő attrakciói az újra megnyitandó gyógyfürdő és a Dunaparti vízi élet felpezsdítése kell, hogy legyenek.
Városközpont – Kossuth Lajos utca
Fizikálisan igen, de funkcionálisan már nem tölti be a főutca szerepet. Érték a múzeumok,
galériák, piac megléte, veszélyforrás azonban a nagy bevásárlóközpontok, kereskedelmi
láncok vásárlóerő „elszívó” hatása.
Kedvező fejlődési pálya képezhető a városközpontban a „polgári” célú gazdasági
vállalkozások számára, mint például: szolgáltatás, kereskedelem, vendéglátás,
idegenforgalom, szervizek, alkotó műhelyek, továbbá tudás- és készségalapú, egyéb üzleti és
irodai tevékenységek.
Családi házak
Értéke a kerületnek a kertvárosias kisvárosias – nyugodt – jellege. Lehetőség nyílik a
kiskertek saját hasznosítására is. Az elszegényedés miatt azonban a romlik a
környezethasználat, közbiztonság. A közlekedésfejlesztések esetén bekövetkező
ingatlankereslet negatív hatással lehet ezekre a területekre (csomópontoknál lakóérték
csökkenés).
Lakótelepek
A lakótelepek gazdasági értéke maga a lakhatóság és a lakásszám. Az energiaköltségek
növekedése miatti szegényedés, az épületek állagromlása, valamint az ezekből adódó
környezethasználati romlás azonban súlyosan veszélyt jelentenek ezeken a területeken. Ezek
elkerülése végett fontos a jelenlegi lakókörnyezeti értékek megőrzése, fejlesztése.
Gubacsipuszta
Potenciális fejlesztési területe a kerületnek. Az autópálya melletti sávban a kereskedelmi
funkciók erősítése javasolt.
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IV. SZABADTEREK
IV.1. PESTERZSÉBET SZABADTÉR-ÉRTÉKEI
A település a múltban elsősorban falusias, kertes, családi házas beépítésű volt (ez a karakter
az az 1890-től kezdődő iparosodás, majd az 1960-tól kezdődő lakótelep építések után
változik), a lassú urbanizáció eredményeként alakultak ki a mai települési zöldterületek,
közkertek, terek és néhány közpark, főként a szakrális és közigazgatási területekhez
kapcsoltan.
IV.1.1. PESTERZSÉBETI PARKOK, TEREK2
A kerület legjelentősebb, valóban települési közpark nagyságú, 1 ha-t meghaladó
zöldterületei a Magyarok Nagyasszonya tér (2.06 ha, amelyből 1.87 ha zöldfelületnek
tekinthető), a Szent Erzsébet tér (1.7 ha, amelyből 1.23 ha zöldfelület), az Emlékezés tere
(1.3 ha, amelyből szinte az egész zöldfelület), a Hunyadi János tér (1.57 ha, ebből 1.1 ha
zöldfelület) illetve a Tátra tér (2.28 ha, amelyből 1.4 ha tisztán zöldfelület. A jelentős méret
azonban nem jelent automatikusan funkciógazdagságot is: a felsoroltakból felszereltség,
látogatottság, kedveltség tekintetében a Szent Erzsébet tér és a Tátra tér emelkedik ki.
Központi fekvése miatt a Kossuth tér és a hozzá illesztett, jelentős zöldfelületi elemsort
felvonultató, kerületi jelentőségű, központi szakaszán sétáló utcaként funkcionáló Kossuth
Lajos utca érdemel ezeken felül kiemelést, amelyek együttesen mintegy 1.3 ha szabadteret
alkotnak, és egyben a kerület legkorszerűbben kialakított szabadterei, amelyek a helyi
közösség agóra funkcióit töltik be. A többi kerületi zöldterület inkább városrészi jelentőségű
közkert vagy köztér ahol az összterület 1 ha alatt marad. (Lásd: IV.1. ábra melléklet).
Pesterzsébeti parkok, terek
sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2

Név
János tér
Téglagyár tér
Kossuth Lajos utca
Szent Erzsébet tér
Emlékezés tere
Tátra tér - közkert
Tátra tér - piac
Kossuthfalva tér
Szent Lajos tér
Klapka tér
Ady Endre tér
Magyarok Nagyasszonya tér

jelleg
közkert
közkert
sétáló utca
közpark
közpark
közpark
piactér
közkert
közkert
közkert
közkert
közpark

védettség

fővárosi
fővárosi
fővárosi
fővárosi
fővárosi
fővárosi
fővárosi

terület (m2)
4190
5744
6188
17085
12884
14017
8844
4260
4234
5667
8266
18709

A közparkok, közterek leírásaihoz forrásként használtuk Hlatky Katalin: Budapesti Zöldkalauz című könyvét,
illetve Tenk András: Pesterzsébet és a Kis-Duna mente c. Könyvét.
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sorszám
13
14
15
16
17

Név
Vörösmarty tér
Köztársaság tér
Kossuth Lajos tér
Hunyadi János tér
Mátyás király tér

jelleg
közkert
közkert
köztér
közpark
közkert

védettség
fővárosi

terület (m2)
4612
743
9343
5433
15241

János tér
1932-ben Suda János ügyvédről, Erzsébetfalva egyik alapítójáról kapta a nevét, amelyet
1946-ban Felszabadulás térre változtatnak, majd 1966-ban ismét János tér lesz. Jelenleg
gépjármű parkolók és rendezett, de nem kiemelkedő minőségű hosszúkás zöldfelület,
virágágyak díszítik, felszereltsége padokra és szemetesekre korlátozódik. A végében
elhelyezett kis kioszknak nincs a parkosított felület, csak a szegélyező járda felé kapcsolata.

126. ábra: A János tér

Téglagyár tér
Előző neve 1941-1953-ig Szentháromság tér volt. Háromszög alakú tér, a hazai szocreál egyik
ma is szerethető „csúcsteljesítményének”, a Gubacsi lakótelepnek a központi közösségi tere,
amelynek rendezése a két világháború közötti időszakban már terv szinten létezett.
Köszönhetően annak, hogy e Kis-Dunával és a Jódos-Sós Fürdővel látványkapcsolatban lévő,
ötvenes években épült térnek a falai között meghagyták a háború előtti Drasche-féle
épületet is, valamint üzletekkel szegélyezték azt, egy kisvárosi jelleget mutató, élő tér alakult
ki. Tar István Táncolók című szobrát 1968-ban állították fel a területen. A tér széles, kettős
lépcsősora valamikor monumentális térkapcsolat volt a Duna felé, ami híven tükrözi a kor
hangulatát. Mára az épített támfal-lépcső struktúrát szerkezeti romlás fenyegeti. A házak
felől nézve barátságos, de elemkészletében alulméretezett játszóterét óriási platánok,
csörgőfák, nyárfák, juharok árnyékolják.
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127. ábra: Téglagyár tér

Kossuth Lajos tér
Erzsébetfalva központi tere, amely létrejöttekor piactérként üzemelt. A funkciót később
helyzeték át a Szent Erzsébet térre. Az 1905-1906 között épült városháza előtereként
működő tér ma is a kerület egyik legfontosabb köztere, agórája és rendezvénytere, amelyet
sétány kapcsol össze a Szent Erzsébet térrel. A városháza főtengelyében áll Kossuth Lajos
1909-ből származó szobra, amely egyben a kerület legrégebbi köztéri alkotása. 1996-ban
készült el a téren álló szökőkút a Pesterzsébet Jövőjéért Alapítvány kezdeményezésére
adományokból. 2004-es felújítása óta a tér térfalaiban boltok, kávézók nyíltak, a tér új
szobrokkal és ivókúttal gazdagodott. A térre becsatlakozó Vörösmarty utca végét játszótérré
alakították a legkisebb korosztály számára. A teret platánok, ezüstjuharok, tiszafák és
ezüstfenyők díszítik. A városháza előtt pedig virágkiültetés növeli az exkluzivitást.

128. ábra: A Kossuth tér

Kossuth Lajos utca
Az egykori Hitel Márton utca, Pesterzsébet „ramblája”, amelynek beceneve is van: a helyben
élők csak „Kosuti”-ként emlegetik. Városközponti szakaszát a 2004-es felújítás során
egységes koncepcióban tervezték át a Kossuth térrel. A Helsinki úttól a Nagykőrösi útig tartó
utca központi szakasza (a Baross utcától a Szent Erzsébet térig), mint korzó, mindig is
meghatározója volt a kerület életének, a korábbi kisvárosi miliőben elképzelhetetlen volt az
utca az esti korzózók tömegei nélkül. Ma a hiányos és nem erre átépített térfalak, és a
kerületközponti üzletek számának lecsökkenése miatt csak lassan költözik vissza a békebeli
élet a korzóra. Kétoldali, helyileg védett fasorával, hullámzó kiemelt növénykazettáival,
ülőfalaival és utcabútoraival jelentős, jól fenntartott multifunkciós szabadteret alkot. A korzó
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tengelyében markás lezáró elem a Szent Erzsébet plébániatemplom 32 m magas
harangtornyával.

129. ábra: A Kosuti régen és most

Szent Erzsébet tér
A mai parkosított tér helyén egy hatalmas homokdomb
(az ős-Duna hordalékkúpja) állt. Ennek elhordása után
került ide a piac a Kossuth Lajos térről az 1900-as évek
elején. A területen 1876-ban épült kis kápolnát a
tereprendezés után cserélték le
az 1908-1909-ben
neogótikus stílusban épült plébániatemplomra. A tér
útjait első rendezésekor keramittal burkolták. A piacot
1925-ben áthelyezték a Csarnok – mai nevén Tátra –
térre, 1933-ban templom körüli teret parkosították. A
tér növényzete gondozott, a templom körüli kiemelt
zöldfelületen fiatal hársfákat találunk. A Millennium
alkalmából a templom körül automata öntözés készült.
A tér burkolt területeit előszeretettel használják
autóparkolás céljára.

130. ábra: Szent Erzsébet tér

Az idős fák a tér keleti felén ostorfák, a templom főbejáratához gömbakác-sor vezet. Az
Anyák szobra körüli igényes kiültetésben megemlítendők a papíreper fák, júdásfa bokrok és
egy vasfa. A zöldterületeket tamariska sövény keretezi, utalva a terület eredeti, őshonos
homoki állapotára.
Emlékezés tere
A területet régen Zöldlaposnak nevezték. Itt épült fel 1908-ban az azóta lebontott
Műszínkör. Az 1929-ben épült Kossuth Lajos Reálgimnázium, amely ma Eötvös Loránd
Műszaki Szakközépiskola néven működik, fontos térfala a területnek, amely 1933-ban Hősök
tere lett. Itt avatták fel 1940. október 6-án Lux Elek alkotását, a Hősi emlékművet
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(Kardfelajánlás). A szobrot a II. világháború után elbontották, a főalakot a mai Magyarok
Nagyasszonya téren állították fel.

131. ábra: Emlékezés tere

A II. Világháborút követően a téren szovjet katonasírok voltak a hatvanas évekig, majd 1964ben Csernyus Lőrincné terve szerint a teret parkosították. 1965-ben helyezték el Vilt Tibor
felszabadulási emlékművét, melyet a kilencvenes években bontottak le, majd 1998-ban a
Pesterzsébeti Ötvenhatos Szövetség kezdeményezésére született itt 56-os emlékmű, később
pedig emlékkövek a világháborúk áldozatainak. Különlegességnek tekinthető, hogy a park
bútorozásának rekonstrukciója újrahasznosított műanyagból készült. A tér ma nagy gyepes
terület, szegélyein szép faállománnyal, amelyek között platánt, csörgőfát, különféle
juharokat, vadgesztenyét, galagonyát, nyírfákat, szép hársakat találunk. Kiemelendők a
délnyugati oldalon a virginiai borókák és a tiszafa csoport. A tér mai rekonstrukcióját a
Várkert kft-ben Sági Ilona tervezte.
Tátra tér
Előzőleg Vásár tér, majd 1934-től Csarnok tér, 1950 után kapja mai nevét. 1925-ben
területén vásárcsarnok épül (régi vásárcsarnok) Vermes József tervei a lapján, ekkoriban
került ide a piac a Szent Erzsébet térről.

132. ábra: A Tátra téri csarnok és piactér

Az új csarnok épületegyüttese 1998-ban készült el. A teret két részre osztja az 1960-ban
épült iskola. Ettől délre a tér parkosított részét az ötvenes években épült házak és újabb
sorházak keretezik, ezek előtere is parkosított.
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133. ábra: Tátra téri park

Védett, barátságos tér annak köszönhetően, hogy nincs gépjármű közlekedés, így a terület a
kisgyermekes családok és a közeli iskola kedvelt rekreációs területe. Középen csörgőfa sor
osztja meg, a tér déri oldalán lévő érdekes növésű ezüstfákra könnyen fel tudnak mászni a
gyerekek, a középső fasorhoz közel, attól északra igazi különlegesség - két idős tamariska fa
található - az egyik elágazó törzsű, másik közel 70 centiméter törzsátmérőjű. Mindkét
oldalon játszótér, labdapálya van. Felszerelése korszerűsítésre szorul, növényanyaga
aránylag jó állapotban van, a már említett fajokon kívül japánakácok, platán, juhar és
nyárfák, idős, változatos cserjék gazdagítják a kiültetést.
Kossuthfalva tér
Az 1890-es években még Szabadság tér (a Szabótelep központja), 1953-ban kapta jelenlegi
nevét. 1930-35 között épül a neogótikus stílusú római katolikus Jézus Szíve templom Rupp
Géza tervei szerint, amelyet 1942-ben bővítettek ki. A tér ma kerítéssel körülvett,
korlátozottan látogatható templomkert, nem túl jelentős növényállománnyal (főként
nyárfákkal), a templom főbejáratához V alakban vezető két gyalogúttal. A zöldfelület
különösebb tervezettségről, közösségi funkciókról nem árulkodik, a körülkerítettség
blokkolja ezek kialakulását.

134. ábra: Kossuthfalva tér

Szent Lajos tér
Templomkertként funkcionáló terület a Damjanich utca öblében, különösebb tervezettség
nélkül. A kiemelt, (néhol leomlott) kerti támfallal megerősített terület egy egykor
mozgalmasabb, dombszerű terepre utal. A templom elődjeként épített kápolna alapkövét
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1885-ben helyezték el, majd 1926-ban kezdték meg a mai Szent Lajos templom építését
Óváry Artúr építész tervei szerint neoromán stílusjegyeket hordozó átmeneti stílusban. A
templom körüli kert növényzete nem jelentős a templomot keretező fiatal hársfákon kívül. A
zöldfelületre kihelyezett padok, kandelláberek elöregedtek, rekonstrukcióra szorulnak. A tér
akadálymentes megközelítését, a vizuális rálátást gátolják a domborzati adottságok. A
templom környezetében egy feszület és Szent Lajos szobra található egy kiszolgált
pihenőpad társaságában. A templom vizuális megjelenését az előtte húzódó légkábel vezeték
rontja le.

135. ábra: Szent Lajos tér

Klapka tér
A Klapka György fából faragott szobrát befogadó tér valójában templomkertként, illetve
játszótérként funkcionál. A református templom építését 1939-ben kezdték meg Szeghalmi
Bálint tervei alapján, azonban A II. világháború miatt az eredeti terv nem valósult meg.

136. ábra: Klapka tér

A félkész falazatokat 1960-ban befedték, így ad otthont a gyülekezetnek. A templom körüli
park nyugati oldalán alacsony felszereltségű és meglehetősen leromlott állapotú játszótér
található. A park növényzetből említésre méltók a szép törökmogyorók.
Ady Endre tér
Korábban kvázi piactérként működött szedett-vedett árusító bódékkal. Az árusítópavilonokat
2000-ben elbontották és a Polgármesteri Hivatal a parkot helyreállíttatta, új padok és szobor
került a parkba (Vizsolyi János – Megtörve -2010). Idős, szép platánok, japán akácok,
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ezüstjuhar, jegenyék, csörgőfa díszítik a teret keretező tamariska sövény ritkaság a
fővárosban, amely egyfajta erzsébeti specialitás, a honos növénytakarót idéző kiültetés.

137. ábra: Ady Endre tér

Magyarok Nagyasszonya tér
A Pacsirta-telep főtere, egyben Pesterzsébet ma legnagyobb kiterjedésű parkja, amely ma
meglehetősen funkcióhiányos, tulajdonképpen máig leginkább csak templomkertként
üzemel. 1940-ben kapta a Magyarok Nagyasszonya tere nevet az itt épült templomról. 1958ban Lehel térré változtatták, 1992 óta ismét eredeti nevén szerepel. A téret szervező
kegytemplom 1930-36 között épült Diebold Hermann építész irányításával. A templom körüli
parkosítás 1938-ban történt meg, 1973-ban Pest Buda és Óbuda egyesítésének százéves
évfordulóján társadalmi munkában hozták rendbe, erre emlékkő utal a Török Flóris utca
felőli oldalon.

138. ábra: Magyarok Nagyasszonya tér

1963-ban ide került a Lux Elek formázta Hősi emlékmű fő alakja, amely eredetileg a Hősök,
ma Emlékezés terén állt. (A korábbi talapzat domborművei elpusztultak). A park Török Flóris
utcai oldalán állt Horvay János Ívó paraszt című bronzszobra, ezt 1951-ben a II. kerületi
Toroczkó térről helyezték át. A szobrot – valószínűleg a fém értéke miatt – 2010-ben ellopták
talapzatáról, azóta csak a csonka posztamens árválkodik a helyén. Az északi, Török Flóris
utcai oldalon szép ezüstfa csoportot és idős fehér eperfát látni, a templom mellett japán
akácok vannak. A Millennium alkalmából húsz díszfát ültetett az Önkormányzat. A játszótér
berendezése részlegesen felújított, a közeli iskolások előszeretettel használják. Az északi
oldalon lévő fák kérgén erős kutyakártétel nyomai látszanak a fatörzseken.
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Hunyadi János tér
Meglehetősen külterjesen kialakított zöldfelület rekonstrukcióra szoruló bútorozással, beállt,
de nem túl értékes növényállománnyal. Egyik sarkában kisebb, nemrégiben épített játszótér
áll, illetve a pesterzsébeti parkokat kísérő jellegzetes alakú monstrum, egy öreg
transzformátorház. Idős akácfák között focipálya, aszfaltozott street-ball pálya található. A
szomszédos óvoda valószínűsíthetően e tér osztásával épült meg.

139. ábra: Hunyadi tér

Mátyás Király tér
Csokornyakkendő-szerű alakzatot formáló utak által több részre osztott tér, kis, felújított
játszótérrel, amelyet Sági Ilona tervezett. Nyárfák, ezüstjuharok és olajfűzek alkotják a
faállományt. Az ún. Kis-Burma vasútvonal egykori nyomvonalán fekszik, amely ma nagy
gyepes, ám meglehetősen funkciószegény térség. A tér északi része ma autóparkolóként
funkcionál.

140. ábra: Mátyás király tér

1.1.15. Vörösmarty tér
A Pacsirta telep meghatározó tere játszótérrel, melyet 1999-ben körülkerítettek és
felújítottak. Az üzletek mögött parkoló épült, amely egyben időszakos piacként is működik.
Növényzete idős fákból áll, jegenyék és fekete nyár mellett platánok, hársak, csörgőfák,
ezüstjuharok és kőrisek alkotják, egy szép ecetfa is áll a játszótéri részen.
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141. ábra: Vörösmarty tér

Köztársaság tér
Óvoda épült a téren, ezért területéből csak egy kicsiny, funkció nélküli közös zöldterület
maradt mutatóba.

142. ábra: Köztársaság tér és az óvoda kertje

IV.1.2. JÁTSZÓTEREK
Játszótéri lefedettség vonatkozásában a kerületben a lakótelepi zöldfelületek teljesítenek a
legjobban. Ezen belül is az Erzsébet- városközponti terület messze a legjobb játszótéri
infrastruktúrával ellátott terület. Mindez rávilágít arra is, hogy a lakótelepi zöldfelületek
zöme ma ugyanolyan, sőt látogatottabb és funkciógazdagabb zöldfelületnek számít, mint a
pesterzsébeti közparkok nagyobb többsége. Az egész kerületben érzékelhető, hogy a
közösség óriási erőfeszítéseket tett a közelmúltban annak érdekében, hogy az uniós
szabványoknak is megfelelő, biztonságos, eséscsillapító burkolatokkal is ellátott, korszerű és
tartós játszószerekkel legyenek feltöltve a kerület játszóterei. Bár a munka még korántsem
tekinthető teljesnek, e területen az elmúlt időszakban jelentős javulás tapasztalható. (Lásd:
IV.2. ábra a mellékletben).
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Pesterzsébeti játszóterek
Megnevezés

állapot

korcsoport

növényzet

1

Téglagyár téri játszótér

fejlesztésre szorul

óvodás

beállt

2

Tátra téri játszótér

fejlesztésre szorul

óvodás és iskolás

beállt

3

Hunyadi téri játszótér

fejlesztésre szorul

óvodás és iskolás

beállt

4

fejlesztésre szorul

óvodás

fejlesztésre szorul

5

Mátyás király téri játszótér
Magyarok Nagyasszonya téri
játszótér

felújításra szorul

óvodás

fejlesztésre szorul

1

Kossuth téri játszótér

megfelelő

óvodás

nincs

2

Vörösmarty téri játszótér

fejlesztésre szorul

óvodás

beállt

3

Topánka utcai játszótér

fejlesztésre szorul

óvodás

fejlesztésre szorul

4

Ady Endre utcai játszótér

fejlesztésre szorul

óvodás és iskolás

fejlesztésre szorul

5

János téri Máltai Játszótér

megfelelő

óvodás és iskolás

beállt

6

Pázsitos sétány szánkódomb

fejlesztésre szorul

óvodás

fejlesztésre szorul

7

Kmety utcai játszótér

megfelelő

óvodás és iskolás

beállt

8

János utcai játszótér

fejlesztésre szorul

óvodás

fejlesztésre szorul

9

János utcai játszótér

megfelelő

óvodás

nincs

10

Rimaszombat utcai játszótér

megfelelő

óvodás és iskolás

beállt

11

Baross utcai játszótér

fejlesztésre szorul

óvodás

beállt

12

fejlesztésre szorul

óvodás és iskolás

fejlesztésre szorul

fejlesztésre szorul

óvodás

fejlesztésre szorul

14

Berkenye sétány játszótér
Kalmár Ilona sétány
játszótér
Kálmán Ilona sétány
játszótér

fejlesztésre szorul

óvodás

fejlesztésre szorul

15

Berkenye sétány játszótér

megfelelő

óvodás

fejlesztésre szorul

16

Klapka téri játszótér

fejlesztésre szorul

óvodás

beállt

17

Vécsey lakótelepi játszótér

fejlesztésre szorul

óvodás

beállt

18

Akácfa lakótelepi játszótér

megfelelő

óvodás

fejlesztésre szorul

19

Fészekrakó úti játszótér

megfelelő

óvodás

fejlesztésre szorul

13

A kerület legmodernebb, ún. Máltai játszótere már nem csak szabadtéri foglalkozásokra
alkalmas, hanem játszóházában a rossz időben is közösségben játszhatnak a lakótelepi
gyerekek.

143. ábra: A Máltai játszótér
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IV.1.3. KÖZTERÜLETI ÉS INTÉZMÉNYI SPORTTERÜLETEK, KUTYAFUTTATÓK
A kerület közterületi sportterületei a Gubacsi lakótelep városrészközpontra, illetve az
Erzsébet-városközpont térségére koncentrálnak. (Lásd: IV.3. ábra a mellékletben).
Elsősorban a lakótelepi és a közparki infrastruktúrába ágyazottan jelennek meg főként
aszfaltozott „dühöngők”, labdapályák, illetve a Duna parton márt természetesebb
kialakítású, biológiai aktivitással is bíró futball vagy teniszpályák.
Pesterzsébeti sportterületek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Megnevezés
Erzsébeti Spartacus
Honvéd SE
Uszoda és jégcsarnok
Közműhelytelep utcai teniszpályák
Vízisport utcai focipályák
Pázsitos sétány focipálya
Tátra téri dühöngő
Baross utcai dühöngő
Labdapálya
Máltai játszótér labdapálya

felület
gyep és műfű
gyep
gyep és beépített
salakos
műfű
műfű
aszfalt
aszfalt
aszfalt
rekontán

terület (ha)
2.99
3.58
5.49
1.52
0.53
0.06
0.03
0.04
0.13
0.07

A kerület sportélete ezek mellett támaszkodik az iskolai szabadtéri sportlétesítményekre,
iskolaudvarokra is. Ezeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze.
Sport területtel rendelkező pesterzsébeti iskolák
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Megnevezés
Hajós Alfréd Általános Iskola
Nagy László Ált. Iskola és Gimnázium
Tátra téri Általános Iskola
Német Nemzetiségi Gimnázium
Gyulai István Általános Iskola
Lajtha László Zene- és Művészeti Iskola
Eötvös Lóránd Szakközépiskola
Kossuth Lajos Gimnázium
Baross Gábor Szakiskola
Zrínyi Miklós Általános Iskola
Gróf Széchenyi István Szakiskola és Gimnázium
Népi Mesterségek és Művészetek Szakközépiskola
Erzsébet Királyné Ker. és Szolg. Szakközép Iskola
Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközép Iskola
József Attila Általános Iskola
Lázár Vilmos Általános Iskola
Vörösmarty Ált. Iskola és Logopédiai Intézet
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A kerületben 3 kiépített kutyafuttató található, mindegyike tartalmaz nem csak speciális
gyűjtőedényt, hanem olyan ügyességi játékszereket is, amelyek a kutyák kulturált
körülmények között történő ügyességfejlesztését, idomítását segítik elő. Ezek közül a
legfejlesztettebb a Tátra téri. A másik két kutyafuttató a városközponti lakótelepek
zöldfelületein található.
Pesterzsébeti kiépített kutyafuttatók
Megnevezés
1 Török Flóris úti kutyafuttató
2 Tátra téri kutyafuttató
3 Berkenye sétány kutyafuttató

144. ábra: A Bíró Mihály utcai lakótelepi és a Tátra téri kutyafuttató

IV.1.4. VÉDETT TERÜLETEK, FASOROK, FÁK
A kerület méretéhez, kertvárosias jellegéhez képest
a szabályozási tervben, illetve a fővárosi
rendeletekben meglehetősen kevés bevédett fasort
és faegyedet találtunk. Ezeket a IV.4. ábra a
mellékletben térképén dolgoztuk fel.
Fővárosi jelentőségű védett értéke azonban az a
hévíznyerő kút a kapcsolódó védőterülettel, amely a
Jódos-Sós Fürdő telkét fedi le. Ugyancsak fővárosi,
illetve kerületi jelentőséggel bírnak egyes
útszakaszai amelyekről az alábbi táblázat és szintén
az IV.4. ábra a mellékletben nyújt összefoglalót.

145. ábra: Beazonosított helyi természeti
érték: őrt álló hatalmas platánok a Dobos
utca – Szent Imre Herczeg utca sarkán
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Pesterzsébeti védett utak
utcanév
Helsinki út
Kossuth Lajos utca
Török Flóris utca
Nagy Győri István utca

védelem típusa
fővárosi
fővárosi
fővárosi
kerületi

védettseg
városkép szempontjából kiemelt útvonal
védett fasor
védett fasor
helyi jelentőségű védett fasor

Pesterzsébetnek jelenleg nincs országos jelentőségű, védett természeti értéke. Azonban az
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett
földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján a Ráckevei-Soroksári Duna
(RSD) Natura2000 oltalom alatt áll. Kijelölését többek között az is indokolta, hogy Rhone
folyó után itt található Európa második legnagyobb kiterjedésű úszólápos, ingólápos
területe, amely számos védett növény és állatfajnak ad otthont.
IV.1.5. SZABADTÉRI SZOBROK, TELEPÜLÉSI EGYEDI TÁJÉRTÉKEK
Szabadtéri szobrok, szakrális jelentőségű egyedi tájértékek (kőkeresztek) tekintetében
Pesterzsébet a XX. Század eleje óta egy folyamatosan fejlő, értékeit gyarapító kerületnek
tekinthető. Több internetes forrás3 részleteiben igen részletes információkat tartalmaz a
kerületi szobrokról, ám egyik sem teljes. Ezen források segítségével azonban sikerült
felállítani a szobrok térinformatikai kataszterét, amelynek térképi átnézetét a IV.5 ábrán
összegeztük. A szobrok, egyedi tájértékek kataszterezését az alábbi táblázat tartalmazza.
Pesterzsébeti szabadtéri szobrok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3

Név
Petőfi szobor
Erzsébet szobor
Emberpár
Anya gyermekével
Szendergő
Kossuth szobor
Széchenyi szobor
Kardfelajánlás
Ivó paraszt
Anyák szobra
Erzsébet királyné
emlékköve
Árpádházi Szent
Erzsébet emlékmű
Kölcsey szobor
Anya gyermekkel
Táncolók

alkotó
Lelkes Márk
Meszlényi-Molnár János
Kampf József
Seregi József
Szomor László
Füredi Richárd
Lelkes Márk
Lux Elek
Horvai János
Kaszab Károly
Polgári Szövetség
Erzsébetért Egyesület

keszült
2002
2004
1978
1981
1970
1909
2003
1940
1940
1933

Pannonhalmi Zsuzsanna
Lelkes Márk
Ungvári Lajos
Tar István

1997
2006
1958
1968

állapot
jó
jó
graffiti nyomok
jó
jó
jó
jó
jó
talapzatáról eltűnt
jó

1996 jó
jó
jó
jó
graffiti nyomok

Források: szoborlap.hu, budapest-foto.hu, budapestgaleria.hu, tajertekleltar.hu, zoldkalauz.hu
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Név
16 Őzek szoborkút
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Kossuth dombormű
1956 hőseinek obeliszk
Dísz és ivókút
Hősi emlékmű
Feszület
Aradi Vértanúk
Megtörve
Metszéspont
Repülés
Mednyánszky László
Sárkányeregetők
Nővérek
Szoptató Anya
Díszrács - térplasztika
Klapka György
Feszület
Szent Lajos
Feszület
Kígyós nő
Vécsey Károly emlékkő

alkotó
Bologfai Farkas Sándor
Pesterszébeti Kossuth
Társaság
ismeretlen
Vizsolyi János
Gáti Gábor
ismeretlen
Csurgai Máté
Vizsolyi János
Vizsolyi János
Meszlényi János
Meszlényi János
Meszlényi János
V. Majzik Mária
Medgyessy Ferenc
Stefániay Edit
Balás Ede
ismeretlen
ismeretlen
ismeretlen
Vilt Tibor
ismeretlen

keszült
állapot
1956 talapzatáról eltűnt
2001
1996
2002
2004
1936
2001
2010
2009
2004
2004
2004
2000
1962
1967
1999
1901
1926
1926
1980
1999

jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó

IV.1.6. JELENTŐS ZÖLDFELÜLETELLEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYTERÜLETEK
Elsősorban oktatási intézményeket (óvodákat és iskolákat) találunk ebben a kategóriában,
ahol az óvoda és iskolakertek hármas funkcióban iskolai játék, sport és rekreáció jelennek
meg, néhány helyen az oktatási célú (környezetismeret, természettel való kapcsolat
fejlesztése) funkció is szerepet kap. Ezek mellett egészségügyi intézményekben (pl. bölcsőde)
is hasonló funkciókat találunk. Ezek az intézmények a városközponti területen sűrűsödnek,
de alapvetően a kerület minden részén jellemző a lefedettség, ahogyan az a melléklet IV.6.
ábráján is látható. A kerület nagy zöldfelületű intézményeit az alábbi táblázat foglalja össze.

146. ábra: A Tátra téri Általános iskola kertje

Pesterzsébeti jelentős zöldfelületű intézmények
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Megnevezés
1 Vizisport telep
2 Jódos-Sós Gyógyfürdő
3 Gyermekmosoly óvoda
Pesterzsébeti Szociális és
4
Gyermekvédelmi Intézet
Hajós Alfréd Általános
5
Iskola
Nagy László Ált. Iskola és
6
Gimnázium
7 Nyitnikék óvoda
Jahn Ferenc Dél-Pesti
8
Kórház
9 Tátra téri Általános Iskola
Német Nemzetiségi
10
Gimnázium
Gyulai István Általános
11
Iskola
Lurkóház napközi otthonos
12
óvoda
Lurkóház napközi otthonos
13
óvoda
Gyermekkert Bölcsőde és
14
Óvoda
Lajtha László Zene- és
15
Művészeti Iskola
16 Bóbita óvoda
pesterzsébeti evangélikus
17
templom
18 Ady Endre utcai bölcsőde
Eötvös Lóránd
19
Szakközépiskola
Gézengúz óvoda 20
Gyöngyszem tagóvoda
21 Kossuth Lajos Gimnázium
22 Baross Gábor Szakiskola
Benedek Elek Óvoda és
23
Speciális Iskola
Zrínyi Miklós Általános
24
Iskola
Gróf Széchenyi István
25
Szakiskola és Gimnázium
Népi Mesterségek és
26 Művészetek
Szakközépiskola
Erzsébet Királyné Ker. és
27
Szolg. Szakközép Iskola

rekreációs
rekreációs
oktatási

jelentős
jelentős
jelentős

sport
terület
van
nincs
nincs

szociális

jelentős

nincs

oktatási

fejleszthető van

van

1.14

oktatási

fejleszthető van

nincs

1.52

oktatási

jelentős

nincs

van

egészségügyi

jelentős

nincs

nincs

oktatási

fejleszthető van

nincs

0.49
12.0
4
0.60

oktatási

fejleszthető van

nincs

0.69

oktatási

fejleszthető van

van

0.89

oktatási

jelentős

nincs

van

0.48

oktatási

jelentős

nincs

van

0.46

oktatási

jelentős

nincs

van

0.75

oktatási

fejleszthető van

nincs

1.20

oktatási

fejleszthető nincs

van

0.56

vallási

jelentős

nincs

nincs

0.48

egészségügyi

jelentős

nincs

van

0.58

oktatási

fejleszthető van

nincs

0.53

oktatási

fejleszthető nincs

van

1.90

oktatási
oktatási

jelentős
van
fejleszthető van

nincs
nincs

0.74
0.67

oktatási

fejleszthető nincs

nincs

0.81

oktatási

fejleszthető van

nincs

0.50

oktatási

fejleszthető van

nincs

0.35

oktatási

fejleszthető van

nincs

0.59

oktatási

nincs

nincs

0.30

jelleg

zöldfelület

van

játszó
terület
nincs
nincs
van

Ter.
(ha)
3.65
2.74
0.30

van

0.49
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Megnevezés

művelődési

jelentős

sport
terület
nincs

oktatási

jelentős

van

nincs

0.88

oktatási

fejleszthető van

nincs

0.73

oktatási

jelentős

van

nincs

0.38

oktatási

jelentős

nincs

van

0.34

oktatási

fejlesztend
ő

van

nincs

0.60

oktatási

jelentős

nincs

van

0.37

jelleg

28 Gaál Imre Galéria
Pesterzsébeti Közgazdasági
29
Szakközép Iskola
József Attila Általános
30
Iskola
Lázár Vilmos Általános
31
Iskola
Benedek Elek Óvoda és
32
Speciális Iskola
Vörösmarty Ált. Iskola és
33
Logopédiai Intézet
Benedek Elek Óvoda és
34
Speciális Iskola

zöldfelület

játszó
terület
nincs

Ter.
(ha)
0.31

Külön kiemelésre érdemes a Dél-Pesti (Jahn Ferenc kórház) területén található jelentős,
mintegy 12 ha kiterjedésű park, amelyet a kórházzal együtt 1980-ban adtak át. A pihenést,
rekreációt, felépülést szolgáló zöldfelület jelentős – ma sajnos már igen rossz állapotú, és
nem használt vízarchitectúrával, és még ma is funkcionáló sétányhálózattal épült. Területén
több jelentős szobor is található.

147. ábra: Jahn Ferenc kórház és parkja
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IV.1.7. KERÜLETI ERDŐK ÉS TEMETŐKERTEK4
Pesterzsébet-Újtelepen találhatók a kerület egyedüli nagy kiterjedésű erdőfoltjai, amelyek
azért is különlegesek, mert az Erzsébet-ér révén (sajnos csatorna szerűen rendezett)
egyetlen mai felszíni vízfolyása is itt húzódik. A ma is a Duna menti rétekre, mezőkre,
bokorerdőkre jellemző, természetközeli vegetáció és fauna elemei figyelhetők meg
állományaikban. Elterjedtek a juharfélék, a réti-sáskák, tarlósáskák, sőt a terület élőhelyet
biztosít a védett imádkozó-sáskának is. A szegélyek kedvező élőhelyet kínálnak a
lepkefajoknak, közülük a védett Atalanta-lepkének és a nappali pávaszemnek. A gerinces
állatok közül kiemelhető a zöld gyík, a nagy fakopáncs, a vörös vércse, a karvaly, az énekes
rigók és az egerész ölyv jelenléte.
Pesterzsébeti erdők
Elnevezés
1 Kapitány pusztai erdősáv
2 M5 csomópont
3 Újtelepi parkerdő

terület (ha)
11.26
9.67
23.38

Pesterzsébet egyetlen, ma működő temetője Pesterzsébet és Soroksár határán helyezkedik
el, ezért egyre inkább a két település közös köztemetőjévé vált. Hiteles adataink nincsenek a
pesterzsébeti temető létesítésére vonatkozóan, de az első temetési bejegyzések 1916-ból
származnak. Ekkoriban, a település nagyközséggé válása után, a környék felekezeti
kezelésben lévő temetőinek meghagyásával 20 holdon köztemetőt létesítettek, ravatalozót
építettek 50.000 pengő költséggel. Korábban itt működött az Erzsébetfalvai Gróf Széchenyi
Péter Harcos Betegsegélyző és Temetkezési Egylet, a Szent József Temetkezési Egylet, a
Gondviselés Temetkezési Egylet és még néhány hasonló szervezet.
A szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében több fokozatban területi bővítést kellett
végrehajtani a területén, Jelenlegi nagyságát 1990-ben érte el. Területe 23,8 ha, kb. 20.000
négyzetméter szilárd burkolatú úttal, közel 1500 darab fából álló rendezett fasorokkal,
kulturált ravatalozóval és korszerű kiszolgáló egységgel.
A temetőben megtalálható a több évtizeddel ezelőtt kialakított zsúfoltság, az 1950-70-es
években divatos, már tágasabb, de zárt sorokban rendezett stílus és a napjainkban sok
növénnyel tervezett, feszültséget oldó parkosított sírkert jelleg. Országosan híres-neves
elhunyt a temetőben alig található. Legismertebb a 2-es parcellában nyugvó Török Flóris,
akinek sírját a főváros gondozhatja.
A kerületi erdők és temetők elhelyezkedéséről a IV. 7. ábra a mellékletben ad tájékoztatást.

4

forrásmunkák: Tenk András: Pesterzsébet és a Kis-Duna mente, www.btirt.hu
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IV.1.8. ÁTALAKULÓ BARNAMEZŐK ÉS A KERÜLET ZÖLDMEZŐS TERÜLETEI
Pesterzsébet egyik legértékesebb Duna menti területeinek északi részein ma meglepő
módon ma olyan rozsdazónát találunk (MÁV terület) ahol az egyik legnagyobb zöldfelületi
intenzitásnövekedés tapasztalható. Ezek mellett a térségben találhatók olyan zöldmezős
(felhagyott mezőgazdasági művelésű) területek is, amelyek távlati sorsa bizonyosan
valamiféle beépítésre szánt hasznosítás lesz.
A kerület viszonylag kis mennyiségű ipari rozsdazónával rendelkezik, de azok erőteljesen
átalakulóban vannak. Az ipari hasznosításuk teljesen leállt, köztes állapotként logisztikai,
raktárbázis és kereskedelmi hasznosításuk vált jellemzővé. E területek egy része jelentősen
túlépített, egyáltalán nem, vagy alig rendelkezik zöldfelülettel, míg másik részük részlegesen,
vagy jelentősebb arányban része a kerület zöldfelületi rendszerének.
Pesterzsébet-Újtelep rendelkezik a kerület legjelentősebb kerületi tartalékaival, ahol a
településhez közelebb eső, illetve az M5 menti területek az ingatlan-felértékelődés, az
átmeneti használat állapotában vannak. Külön kiemelésre érdemes a felszámolt Kis-Burma
vasút kerületi nyomvonala, amely jellemzően ma még meglévő extenzív, funkcióhiányos
zöldfelületi sávként van jelen, mint fejleszthető zöldhálózati elem. Lásd még IV.8. ábrát a
mellékletben.
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IV.2. A SZABADTÉR-ÉRTÉKEKET FENYEGETŐ VESZÉLYEK
A gondozott közparkok területét a kerület 2000-ben még 630.000 m2-re (63 ha) becsüli5,
amely ekkor a főváros közterületi zöldterületeinek 2,5%-a, egy lakosra vetítve 9 m2
zöldterület. A 2008-ban íródott kerületi IVS6 ugyanakkor már csak 49 ha zöldterületről, és
5,9 m2 egy főre vetített értékről beszél. (A kimutatások csak a zöldterületeket követik
nyomon, amely csak egy kis részhalmaza a kerületi zöldfelületeknek, de a zöldfelületi téren
hasonlóan romló tendenciák fedezhetők fel.)

148. ábra: Pesterzsébet térsége egy 2010-es infra felvételen. A vörös szín a zöldfelületi borítottságot jelöli
(Forrás: Jombach Sándor)

A kerület részben megőrzött kertvárosi és részben fejlesztett lakótelepi jellegénél fogva
területén sokkal jelentősebbek a zöldfelületi szempontból a közterületi zöldfelületeknél az
intézményi, illetve a magánterületi zöldfelületek, valamint az erdőterületek és a zöldmezős
területek, amelyek területei azonban a rendszerváltozás utáni szabályozási környezet
változása, a társadalmi-gazdasági szerkezeti átalakulás miatt egyre veszélyeztetettebb

5
6

Dr. Kasza Sándor (szerk): Budapest városrészei 20. kötet, CEBA kiadó, 2000. p. 90-91.
Pesterzsébet Integrált Városfejlesztési Stratégiája, 2008. p. 30.
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állapotba kerültek. Ahogyan az alábbi űrfelvételes elemzésből7 is látható, 1990 és 2005
között a kertvárosi területek zömén stagnálás, vagy csökkenés volt észlelhető a zöldfelületi
borítottságban, amely részben a kiskertes művelés fokozatos felhagyásával, és a kertvárosi
területek beépítésének intenzitásával magyarázható. A legjelentősebb zöldfelületi intenzitás
csökkenést a korábbi zöldmezős területeken észlelhető, ekkor épül a Mediterrán lakópark, a
M5 bevezető szakasz és a nyomvonal mentén elszaporodó kereskedelmi és raktárbázisok.

149. ábra: Pesterzsébet és térsége zöldfelületi borítottság változása 1990. és 2005. között.
A piros árnyalatok a csökkenést, a sárgák a stagnálás, a zöldek a növekedést jelzik.(Forrás: Jombach Sándor)

Számottevően javulás a zöldfelületi intenzitásban csak a barnamezőkön (pl. MÁV terület, KisBurma vasút nyomvonala), a zöldmezőkön (felhagyott szántókon beindult szukcessziós
folyamatok), illetve a lakótelepek zöldfelületein, közkertekben és parkokban (fás
növényállomány lombtömeg növekménye) tapasztalható, ezek azonban a pesterzsébet
zöldfelületi borítottság romlás tendenciájának összképét nem tudják számottevő módon
pozitív irányba befolyásolni.
A pesterzsébeti zöldterületek beépülését elsősorban a kerületben folyamatosan jelenlévő
közintézmény-fejlesztési (oktatás, szociális infrastruktúra, egészségügy) igény fenyegeti. A
Köztársaság tér, a Hunyadi tér vagy Tátra tér fokozatos elépülése ezekre jó példa.
7

Gábor-Jombach-Ongjerth: A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ÁLLAPOTA ÉS VÁLTOZÁSA BUDAPEST ÉS A BUDAPESTI
AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETÉN 1990-2005 között, 2006
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Játszótéri lefedettség tekintetében a legrosszabbul a falusias, kertvárosias karakterű
területei (Külső-Erszébetfalva, Szabótelep, Kossuthfalva) állnak: itt a közösségi terek helyett
a családi házak kertjei pótolják (úgy-ahogy) ezt a funkciót, azonban ez a gyerekek korai
szocializációját kevésbé segíti elő. Jellemzően e játszótérhiányos térségekben még a meglévő
köztereken sem jelenik meg ilyen funkció és ezt az óvodai, iskolai grundok sem tudják pótolni
– lévén pontosan e családi házas térségekben van ezekből is hiány. A központtól távolabb
eső területek közterületein még mindig magas a nem több korosztályt kiszolgáló, biztonsági
szempontból is alulteljesítő játszóterek aránya, amely a külsőbb városrészek családosait
hátrányosabb helyzetbe hozzák.

150. ábra: Felújításra váró játszóterek a Klapka téren és a Pázsitos sétány Ltp.-n.

A védett fák tekintetében a kevés megjelölt egyed is nehezen azonosítható, mert leírás,
pláne kezelési szabály nincs rendelve hozzájuk. A védett fasorok közül a Kossuth Lajos utca
fasorainak szerepeltetése a sétáló területrészen indokolt, ám a Szent Imre Herceg út és a
Jókai Mór utca közötti szakaszon ma már gyakorlatilag fátlan a terület, amely a védelem
okafogyottságát, illetve másik oldalról nézve a hatástalanságát is felveti. A kijelölt helyi
természeti értékeken túl jóval több fasor és faállomány érdemelné meg a helyi védelmet,
amely azonban konkrét, külön rendeletbe foglalt szabályok, szabályozók, kezelési előírások
nélkül csak írott malaszt marad.
A szabadtéri sportterületek esetében a ma még biológiai aktivitással bíró gyepes felületeket
fenyegeti a műfüves vagy más nem biológiailag aktív felszínné (pl. rekontán, aszfalt) történő
átépítés veszélye, ennek tendenciái a kerületben is érzékelhetőek mind a profi
sportpályákon, mind pedig a játszótéri, lakótelepi zöldfelületi területeken. Ezek növelik a
kerületi hőreflektív felületek arányát a városökológiai szempontból jótékony, zöldfelületi és
vízháztartás kompenzáló hatással szemben. Sportfelületek tekintetében a legkevésbé
ellátottnak Szabótelep tekinthető, de a Pacsirta telepi és a Gubacspusztai részek is gyéren
ellátottak, elsősorban az iskolai sportterületekre koncentrálódnak.
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151. ábra: A településökológiai szempontokat nélkülöző sporttér kialakítások könnyen ökosivataggá változtatják az addigi jelentős
zöldfelületi értéket. Nagy, vízzáró burkolatok és műfüves focipálya tendenciák a kerületben

A szabadtéri szobrok esetében az a szomorú tendencia indult meg, hogy a kevésbé sűrűn
lakott, periférián található településrészekre kihelyezett köztéri alkotások közül a fém
(különösen a bronz) alapanyagúak a nemesfémgyűjtők potenciális áldozataivá válhatnak. A
kerületben két olyan jelentős alkotás tűnt el az elmúlt években a talapzatáról, amelyek
bronzból készültek. A Gubacsi lakótelepen felállított Őzek című alkotás (Bologfai Farkas
Sándor, 1956) és a magyarok Nagyasszonya téren elhelyezett Ivó paraszt (Horvai János,
1940) tűnt el.

152. ábra: A fémtolvajok szedik áldozataikat:
Balra az Őzek szoborkút, jobbra pedig az Ivó paraszt régen és ma

A kerületi erdőket és réteket a település fokozatos terjeszkedése és az M5 közeli pozíciójuk
fenyegeti. A budapesti agglomeráció és az erős erdőtörvény szabályozás környezete miatt
inkább a természetileg értékesebb rétek vannak kitéve nagyobb átalakulási veszélynek.
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IV.3. PESTERZSÉBET ÉRTÉKALAPÚ SZABADTÉR-ÉRTÉK VIZSGÁLATÁNAK
TERÜLETEGYSÉG ALAPÚ ÖSSZEGZÉSE
IV.3.1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK
A kerület stratégiai dokumentumaiban (pl. IVS.) a zöld előváros, kertváros szlogen
meghatározó. Ez csak a kerületi szintű zöldfelületi rendszer (hálózat) átgondolt fejlesztésével
képzelhető el.
A kerület magántulajdonban lévő legfontosabb zöldhálózati elemkészlete a kertváros, amely
az elemzések nyomán látható módon folyamatosan veszít zöldfelületi intenzitásából. Ez
többek között a kertművelés felhagyásának, a telken belüli generációs terjeszkedésnek
köszönhető, amely – mivel az építménymagasság korlátozott, csakis horizontális irányban
tud terjedni, apránként falva fel a magán zöldfelületeket. Amennyiben az F+T típusú
szabadon, vagy oldalhatáron álló szabályozás olyan módon lenne fellazítva, hogy zártsorú,
keretes beépítési módokkal lehetővé válik a szintráépítés, miközben a zöldfelületi arány
megtartása (kerti burkolati arány szigorítása) szigorodna, úgy tömbbelsőként megtarthatóvá,
védetté, átmenthető válna a mai zöldfelületi intenzitás a kertvárosban, miközben az
agglomerációból lakónépesség visszarendeződés indulna be a kerületben.
A kerületi szintű zöldfelületi rendszer csak abban az esetben lehet működőképes, ha annak
fejlesztését, fenntartását, funkcióit, kataszterét a kerület terveiben számon tartja. Ma ez alig
történik meg, ennek záloga egy zöldhálózati-rendszerterv elkészítése és ennek ütemezett
megvalósítása. Egy zöldhálózati-rendszerterv akkor tudja betölteni szerepét, ha a
településrendezés eszközkészletének integráns részeként kezelik, annak végrehajtását pedig
egy szakképzett városi főkertész felügyeli, fogja össze.
Szabadtereink csak akkor válhatnak ismét a települési közélet központjaivá, agóráivá, ha
közlekedési és közmű dominanciájuk csökken, a funkciószegény területeken pedig lakossági
igényfelmérés alapján történik meg funkcióik gazdagítása. Elengedhetetlen, hogy a helyi
árucsere (piac), a települési rendezvények, a rekreáció, a séta, a találkozás, a sport, a játék, a
biológiai kiegyenlítő felület, az örökségvédelem és a köztéri művészet funkciók (annak
függvényében, hogy az adott köztér milyen funkciókra alkalmas, a települési jövőképben
milyen szerepeket szánunk neki) minden lehetséges területen megtalálja a helyét, a
potenciáljai kiteljesedjenek.
A közterületi jövőkép alkotáshoz közvélemény-kutatásokra, az érintettek bevonásával
szervezett jövőműhelyekre (részvételi tervezésre) van szükség annak érdekében, hogy egyegy közterületi egységről kialakulhasson a konszenzusos jövőkép. Az sem árt, ha az
önkormányzat prioritási sorrenddel rendelkezik arról, hogy a közterületein mikor és milyen
mértékű beavatkozásokat, fejlesztéseket tervez, a prioritási sorrendben előre sorolt
esetekben pedig hiteles földhivatali és közmű alaptérképekkel, valamint legalább
koncepcióterv szintű elképzelésekkel rendelkezik. A vissza nem térítendő uniós források
átalakulása visszatérítendő támogatási rendszerré előtérbe helyezi az eddig elhanyagolt
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közterület-gazdálkodás menedzsment típusú megszervezését és a közterületeken képezhető
bevételek elkülönített gyűjtését.
A közterületeken képződő javakat (parkolási díj, teljesítményadó, bírságok, reklámbevételek,
különféle kereskedelmi vagy egyéb magánérdeket szolgáló ideiglenes közterületfoglalásokat, rendezvényi vagy fesztivál bérleteket) a jelenlegi széttagolt, átláthatatlan
rendszer helyett egyetlen, ám elkülönített alapba célszerű gyűjteni. A képződött bevételek
egésze (vagy legalább egy előre deklarált része) szolgálja azt a célt amelyre begyűjtötték.
Azaz a közterületi bevételek visszaforgatása a közterület fenntartásába, és ütemezett,
folyamatos fejlesztésébe a lakosság hozzáállását is képes pozitív irányban megváltoztatni a
díjtételek befizetési hajlandóságát, a jogkövető magatartást illetően. Ha a felhasználók azt
látják, hogy semmiféle számottevő hatása nincs a közterület rendezettségére, állapotára a
befizetett parkolási összegeknek vagy a közterületi bérleti díjaknak, akkor a fizetési
hajlandóságukra is kontraproduktív hatással van. Ha azonban valós szolgáltatásokat kapnak,
az egy pozitív állampolgári attitűd kifejlődését segíti elő.
A közterületekkel történő gazdálkodás fontos intézménye lehet a településrendezési
szerződések használata, ahol egy-egy magánberuházó cserében azért, hogy a településtől
településrendezési kedvezményeket kap (például az ő érdekében, az ő javára módosítják a
településrendezési tervet) közterületi fejlesztéseket valósít meg. Közterületi jövőkép nélkül
ilyen szerződések nem érik el a céljukat, de koherens jövőkép mellett egy a település és a
beruházó érdekeit egyaránt szolgáló megállapodás (nyertes-nyertes szituáció) alapjait
teremtheti meg.
Az önkormányzatok akkor tesznek meg mindent a közterület minőségéért, ha a lakosaikat
nem csak jól tájékoztatják az ezzel kapcsolatos tudnivalókról felügyeleti szerveiken keresztül,
hanem fülük és cselekvési eszközeik (intézményük) is van a lakossági panaszok és
kezdeményezések kezelésére, megkönnyítik a közterületet használók ügyeinek intézését
(egyablakos rendszerek, e-ügyintézés), sőt be is vonják a lakosságot a közterület
felügyeletébe, fenntartásába, fejlesztésébe. (pl. fasorok ültetése, örökbe fogadása,
utcakertész mozgalom, közösségi kertek.)
Városi szabadtereink ma zömében sablonosak, szürkék, nem egységes arculatot mutatók,
nem tükrözik a hely szellemét, nem emelik ki a település egyedi értékeit, berendezésük és
anyaghasználatuk uniformizált vagy elhasznált, alacsony színvonalú. Annak érdekében, hogy
kialakuljanak a kerület egyedi arculatát is erősíteni képes közterek, szükséges hogy a kerület
megalkossa saját arculati kézikönyvét, amelyek alkalmazott dizájn, alkalmazott
anyaghasználat, vagy egyéb más szempontból támpontot nyújtanak a területen tervezőknek.
Ezek a kézikönyvek reflektálhatnak hagyományos településszerkezeti jellegzetességekre,
jellegzetes építőanyagokra, történetileg kialakult formákra, alkalmazott növényfajtákra,
motívumvilágra, és sok egyébre, amelytől a kerület saját identitásának megőrzését és XXI.
századi kibontását várja, ám még viszonylag tág keret ad a tervezőnek arra, hogy ezeken a
kereteken belül akár egyedi közteret alkosson, amely az idelátogató számára márkaként
„adható” el.
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IV.3.2. KONKRÉT TERÜLETI JAVASLATOK
A legtöbb kerületi szabadtér ma a funkciószegénysége okán nem működik jól. A funkciók
gazdagítását ugyanakkor gátolja a fenntartásra és fejlesztésre költhető források
korlátossága. Vizsgálni érdemes, hogy a funkciószegény zöldfelületeken játszóterekhez,
játékterekhez kapcsolt kiülős kávézók, cukrászdák, sporteszköz kölcsönzők létesítésével és a
magántőke ilyen jellegű bevonásával (bérleti díj kedvezmény, vagy elengedés a közterület
önkormányzati tervek szerint fejlesztése, fenntartása, karbantartása fejében) nem tehető-e
használtabbá, látogatottabbá, valódi közösségi térré a közterületi zöldfelületek jelentős
része.
A zöldterületeket és szabadtereket az egész kerületre vonatkozóan jellegűk szerint
értékeljük, a konkrét városrészek változtathatósági indexét a IV.9. számú melléklet térképe,
valamint a IV.10. számú melléklet táblázata tartalmazza.
Duna-part
A pesterzsébeti Duna-part fejlesztésének kulcsmomentuma, hogy telekrendezéssel, a Dunaparti sáv sétány, kerékpárút, part menti zöldfelület céljára való átalakításával és szabadon
látogathatóságával megteremthető-e az akadálymentes korzó lehetősége a Ráckevei
Soroksári Dunaág mentén. Ebben az esetben van esélye a vizisport, a vízparti élet, a
rekreációs célú vízparti használatok visszatérésére, a gyógyfürdő rekonstrukciójára. Közvetve
tehát a parti sáv közcélú, és kizárólag rekreációs, illetve természetvédelmi célokat szolgáló
fejlesztése teremtheti meg az alapot a háttér területek infrastruktúrájának újbóli
kihasználására, a turisztikai bevételek növekedésére, a lakóterületek értékének növelésére, a
mediterrán lakópark projekt abbamaradt utolsó ütemének befejezésére.
A Gubacsi lakótelep és a Vizisport utca között húzódó magaspart ma rendkívül előnytelen
módon választja szét funkcionálisan a lakótelep lakócélú, és a Duna-part rekreációs célú
használatait. A magaspart terepi oldásával, közvetlen gyalogos lépcsők és kapcsolatok
kiépítésével a két terület egymásra hatása fokozható.
A Gubacsi lakótelep és Mediterrán lakópark, Duna-part ma kapcsolathiányos Pesterzsébet
városközponti területeivel. rendkívül erős a HÉV és a Helsinki út elválasztó hatása, amely
terület feltárásának, és az itteni rekreációs kínálati kapacitás erősítésének nem tesz jót.
Hosszú távon mindenképpen érdemes megvizsgálni egy közvetlen, akadálymentes (kizárólag
gyalogos és kerékpáros) kapcsolat kiépítési lehetőségét a Téglaégető utca és a Kossuth Lajos
utca között a HÉV állomás érintésével, ahol B+R („bike and ride”) parkoló létesíthető. E
nyomvonal kiépítésével válna teljessé a „Kis- és Nagykosuti” egy „Duna-Kosuti”-val, egyben
egy olyan zöld út (rekreációs tengely, rambla’ lehetősége épülne ki, amelyet futók,
kerékpárosok, kutyasétáltatók ezrei használnának napi rendszerességgel.
Szabadterek
A meglévő szabadterek olyan értékek, amelyek további „szalámizása”, szabdalása intézményi
vagy magáncélok érdekében nem kívánatos. Ugyanakkor a kertvárosi környezet vonzza a
családokat, fiatal párokat, a benzinárak fokozatos emelkedése pedig a kertvárost ismét
vonzó alternatívává teszi a célcsoport számára az agglomerációs kiköltözéssel szemben. Ez
egyben az intézményi háló megerősítését, bölcsődék, óvodák, iskolák számának növelési
igényét is jelenti. Annak érdekében, hogy ez az igény nem a zöldterületeken csapódjon le,
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vagy nem a meglévő óvodák és iskolák (kertjeinek, rekreációs felületeinek) rovására történő
fejlesztést jelentsen, szükséges egy alternatív, helylokalizáló stratégia mentén megtalálni
azokat a potenciális (használaton kívüli, megvásárolható, alkalmas ingatlanokat, amelyek
ilyen célokra hasznosíthatóak. E téren az átalakuló rozsdazóna területei élveznek előnyt.
Játszóterek
A játszótéri fejlesztésekben a tucat-termékekkel szemben az egyedi, vizuális kultúrára
nevelő, a helyi értékeket feldolgozó tematikus játszóterek irányába kell továbblépni a még
fejlesztendő területek rekonstrukciójánál. Kívánatos a játszótéri lefedettségi hiány kezelése
olyan kertvárosi területeken, ahol a közterületen nem jelenik meg játszószer.
Erzsébetvárosban magas az ebtartók aránya, mégis pusztán 3 kiépített kutyafuttató üzemel.
Lakossági igényfelméréssel a kutyafuttatók számát és lefedettségét emelni szükséges.
Sportterületek
A sportterületek esetében felépíthető egy a lakosság szélesebb rétegeit kiszolgáló
intézményi kihasználtság a meglévő iskolai kapacitások részleges közhasználatra történő
megnyitásával, az intézmények saját üzemelési rendjéhez illesztve. Ebből a szolgáltatásból
intézményi bevételek képződhetnek.
Fakataszter
Kerületi fakataszter készítésével érdemes beazonosítani és felmérni a közterületi
faállományt, amelyet kezelési tervek alapján kell karban tartani. A kataszter azonosítani
képes az állomány értékes elemeit is, ezért a mai rendkívül szegényes értékkataszter helyett
egy valósi, valós adatokon nyugvó kataszter állhat elő. A védelem, a védettség kimondása
semmit nem ér, ha a védett érték kezelési feltételeit, szabályait a kerületi rendeletek
(például a fakivágási rendeletükbe, a közmű-rekonstrukciós protokollokba) nem vezetik át.
Temető
A kerületi temető területe bővítésre szorul: érdemes a tartalék területeken a kézenfekvő
Újtelepi részen, a Kórház közeli területekben gondolkodni, a területet ilyen célú előfásítással
a funkcióra előkészíteni.
Kis-Burma vasút és a parkerdő
A Kis-Burma vasút nyomvonala és a parkerdő, valamint az Ezsébet-ér lehet a kerület zöld út
hálózattal (rekreációs-tengely fejlesztéssel) érintett másik kitörési pontja (a Kosuti - Gubacsi
lakótelep – Duna-part tengely mellett), amely a környék ingatlanfelértékelődését hozhatja,
amennyiben itt valódi rekreációs tengely képződik kerékpárút, futásra alkalmas sáv,
zöldfelületi-rekreációs sáv kiépítésével. Ma ennek lehetősége még adott, a területen
beindult negatív elépülési, ideiglenes hasznosítási folyamatok még visszafordíthatóak.
Erzsébet-ér
Az Erzsébet-ér mentén tüzetesebb természetvédelmi vizsgálat tárgyát kell képezze az
esetleges helyi természetvédelmi értékek azonosítása és lehatárolása, bevédése az M5
környezetében várható zöldmezős beruházások, beépítések megszaporodása előtt.

PESTERZSÉBET ÉRTÉKALAPÚ KONCEPCIÓJA 2012

186

PESTERZSÉBET ÉRTÉKALAPÚ KONCEPCIÓJA 2012

187

AJÁNLÁS
Az Építész Stúdió közreműködése az „Értékalapú (fejlesztési) koncepció” kidolgozásában

Az Építész Stúdió - külsős munkatársak bevonásával- 1992-ben készítette el a Fővárosi
Önkormányzat megbízásából az Építészeti Karakterterv metodikát, majd rögtön azt követően
az Értékkatasztert egész Budapest területére. Ez utóbbi az önálló építészeti karakterű
területek lehatárolásáig jutott el a Főváros közigazgatási területén, amit követően a munkát
a megbízó leállította.
Az elkövetkező években számtalan értékkatasztert és arra épülő rendezési tervet
készíthettünk, amelyek minden esetben a meglevő értékek felkutatására, kataszterbe
rögzítésére és megtartására – adott esetben megerősítésére- épültek. Az értékkataszter
azóta a készülő rendezési terveknek szinte elmaradhatatlan munkarésze lett.
Ilyen előzmények után érthető, hogy örültünk az Értékalapú (fejlesztési) koncepció
kialakításában való részvétel lehetőségének, azért is, mert úgy éreztük, hogy a munka és
gondolkodás ott folytatható, ahol mintegy 20 éve félbeszakadt. Most nem az egész Főváros,
hanem annak egy kerülete, Pesterzsébet a koncepció tárgya. (A 90-es évek közepén
egyébként egy másik budapesti helyszín, a XII. kerület értékkataszterét volt lehetőségünk
elkészíteni, a VÁTI Általános Rendezési Tervének megalapozására). Ugyan a két kerület
karakterében nagyon különbözik egymástól, az alkalmazott módszerek ennek ellenére
hasonlóak. A XII. kerületben a domborzati adottságok, és azoknak a vizsgált egyéb
paraméterekkel (beépítés, utcahálózat, zöldfelületek, stb…) való összefüggései szolgáltak
nagyon fontos tanulságokkal. Pesterzsébeten természetesen más összefüggések voltak a
meghatározóak. Az építészeti karakter, építészeti érték kutatásában általában több a
szubjektív elem, mint más szakterületeken (pl. városgazdaság, vagy szociológia), de a
végeredmény mindenkinek (városfejlesztő, főépítész, politikus, tervező és nem utolsó sorban
a lakosság számára) ugyanazt kell, hogy jelentse.
A húsz éve kézzel rajzolt térképek helyett ma már számítógépes rajzokat tudtunk előállítani,
ami a feldolgozást jelentősen megkönnyítette és a rajzokat olvashatóbbá, egyben szebbé
tette. Külön előnye az alkalmazott MAPINFO programnak, hogy a térképek gazdag
adatbázisra épülnek és, hogy a program segítségével könnyen egymásra helyezhetők, amivel
korábban nem lehetséges összefüggésekhez, következtetésekhez lehetett eljutni, és azokat
szemléletesen bemutatni. Ez utóbbi azért is izgalmas, mert egyre több szakterület
(városépítészet, városgazdaság, szociológia, környezetvédelem, stb…) vizsgálatainak
eredményeit, layer-eit volt lehetőségünk összevetni.
Az Értékalapú (fejlesztési) koncepció építészeti munkarészét most Pesterzsébet területére
készítettük el, de emellett nagyon fontosnak tartottuk, hogy maga a módszer minél jobban
kikristályosodjon, hogy újabb megbízások esetén még tovább tudjuk azt fejleszteni, és egyre
magasabb színvonalon alkalmazni.
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Néhány személyes benyomás a vizsgálatokról
Hol vehettük fel a 20 éve félbehagyott munka fonalát? Azzal kezdtük, hogy a Budapest
területére definiált 538 db önálló karakterű területből leválogattuk a XX. kerület területére
esőket és azokat kontrol alá vettük. Egyrészt azzal, hogy a karaktertervi metodika további
vizsgálatait kerület szinten is elvégeztük, másrészt megvizsgáltuk az azóta történt
változásokat. Az utóbbi két évtized építkezési tendenciáit általában látva várható volt, hogy
több érték tűnt el, mint keletkezett, és ez sajnos Pesterzsébetről is elmondható.
A helyszíni bejárásokon a Google Earth-ös ortófotóhoz képest nagy meglepetések nem értek
bennünket. A különböző korokban beépült és önálló nevet kapott településrészek
(Erzsébetfalva, Erzsébetkert, Kossuthfalva, Pacsirtatelep, Szabótelep) között döntő
karakterkülönbség nem volt tapasztalható, eltekintve attól, hogy a meghatározó
szabadonálló, családiházas beépítés néhol – leginkább a főutak mentén- besűrűsödik,
zártsorúvá, ill. kvázi zártsorúvá válik. Lényeges eltérés talán a telekméretekben és az ebből
adódó beépítési sűrűségben, valamint a Gubacs-puszta utcahálózatában megjelenő átlós
utcák tekintetében volt tapasztalható (ez utóbbi feltehetően az M5-ös bevezető szakaszának
másik oldalán megvalósult Wekerle telepről vette a mintát).
A kistelkes, alapvetően derékszögű utcahálózatú településszerkezetben Gubacs puszta, a
Helsinki út melletti iparterület és a szövetben zárványként elhelyezkedő lakótelepek
(lakóparkok) jelennek meg nem tematikus elemekként. A Pesterzsébet központjában az
1970-es években megkezdett, majd a 80-as években leállított „városrehabilitáció” méretét
tekintve már önálló karakterként, tematikus elemként definiálható a területen, amely erősen
kisugároz környezetére, leginkább a szanálásra szánt területekre, amelyek ezzel lassú
elhalásra ítéltettek.
Az ortófotón nem érzékelhető, de fontos karaktereleme a kerületnek változatos
domborzata. Igaz, csak szemre megbecsülve, de 10-15 méteres szintkülönbségek láthatóak
néhol, amelyeknek mindig a legmagasabb pontján helyezték el a templomokat, és ezzel - a
tornyaikat nem számítva is- uralkodó karakterelemei a területnek. Ezeket a természetes
szintkülönbségeket az iparosított technológiával épített lakótelepek nem tudták igazán
kezelni, ami miatt néhány helyen jelentős bevágások, támfalak, rézsűk jelennek meg a
dombok és a lakótelepek határán.
A többnyire műemlékileg is védett középületei meghatározó karakter elemei a területnek
elhelyezkedésük, méretük és építészeti minőségük tekintetében egyaránt. Ezzel szemben a
lakóterületek beépítése és építészeti karaktere - a látszólagos változatosságuk ellenéremeglehetősen homogén. E homogenitás a tervezői jelenlét hiányának, vagy alacsony
színvonalának, illetve a többnyire – feltehetően- engedély nélkül, házilag barkácsolt
épülettoldásoknak, kiegészítéseknek, kerítéseknek, kapuknak is köszönhető, ami a lakosság
műszaki-technikai felkészültségéről és gazdasági helyzetéről egyaránt árulkodhat. A műszakitechnikai felkészültség érthető, ha arra gondolunk, hogy a lakosság jelentős része a Soroksári
út menti, vagy a csepeli ipartelepek szakmunkása lehetett. Ez utóbbi talán arra is
magyarázat, hogy miért jutott kevesebb figyelem a környezet zöldfelületeire, azok
gondozására, ami különösen a közterületek állapotán érhető tetten. Gubacs-puszta erre a
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legjobb példa, amely elhanyagoltságában méltó nevéhez, pedig egy fantasztikus minőségű
városi közpark lehetőségét hordozza magában. A terület beépítési sűrűsége a jelenleginél
sokkal intenzívebb, jobb minőségű zöldterületek (kertek, közparkok) létesítését és
fenntartását tenné lehetővé.
A helyszíni bejárásaink hangulatát és értékítéletét nyilvánvalóan negatívan befolyásolta,
hogy a kerületben éppen lomtalanítás volt ebben az időszakban, ami a házak közvetlen
környezetében, de a nagy közterületeken is néhol kaotikus állapotokat okozott a rengeteg
szeméttel és a köztük túrkáló emberekkel. Mindez természetesen nem árnyékolhatta be a
kerület megismerésének élményét és az új területek felfedezésének különleges izgalmát.

Pálfy Sándor DLA
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Urbanisztikai
Tanszékének volt vezetője

Budapest, 2012. október
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BESZÉLGETÉS PESTERZSÉBET LAKÓIVAL A KERÜLET ÉRTÉKEIRŐL
2012. október 10-én délután beszélgetésre
került sor Pesterzsébet értékeinek megőrzése,
védelme és továbbfejlesztése témakörében. A
Csiliben folytatott jó hangulatú találkozón az
Önkormányzat képviseletében jelen voltak:
Juhász Lajosné alpolgármester asszony, Dr. Vas
Imre alpolgármester úr és Berta Ferenc
főépítész. A lakosság oldaláról jelen volt a
Pesterzsébeti Helytörténeti Klub, a Pesterzsébeti
Városvédő civil szervezet tagjai és további fontos vendégek, valamint az „Értékalapú
fejlesztési koncepciót” készítő CDC Településfejlesztési Tervező és Tanácsadó Kft.
szakemberei.
A beszélgetésen sok értékes információ hangzott el Pesterzsébet épített fizikai és szellemi
értékeiről, hagyományairól, speciális adottságairól, egyedi környezetéről.

VÁRHALMI ANDRÁS – a Csili képviselője
„Ez a 95 éve működő intézmény a kerületnek az egyik legfontosabb
találkozóhelye, agorája, a helyi közösségek működésének, létének kerete.
Olyan hely, amely összegyűjti azokat a hagyományokat, fontos
ismereteket (például a Helytörténeti klub) amelyek a kerületi
közösséghez kötődéshez adalékok lehetnek.”
Várhalmi Úr felhívta a figyelmet a két világháború közötti építészet
jellegzetességeire, a pesterzsébeti három boltíves ablakokra, melyekkel
családi házakban, a Klapka, a Szent Imre herceg utcában és még sok más
helyen lehet találkozni. „Kár lenne, ha ezek a jellegzetességek
eltűnnének.”

ÓVÁRY GÁBOR – Budapesti Városvédő Egyesület tagja, építész
Óváry Arthur műépítész unokája szeretettel beszélt a „Nagypapáról”, aki a két világháború
között a romantika építészeti stílusát gyakorolta (neoreneszánsz, neobarokk, neoromán
stílusú épületeket tervezett), és körülbelül 30-40 épülete van Pesterzsébeten, többek között
két templom is (a Mikulásdombi evangélikus, és a Szent Lajos plébániatemplom).
„Magyarországon a neoromán stílus kertvárosi viszonylatban máshol nem található, Óváry
egyéni tervezési stílusának mondható”
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Óváry Gábor is ejtett néhány szót a Várhalmi András által említett pesterzsébeti ablakokról:
„A lakóknak tetszettek ezek az ablakok, és aki megtehette, megkérte a tervezőt, hogy olyat
tervezzen, mint amilyet a Baross utcában, vagy a parókia területén látott. Az erzsébeti
tervezők sok helyen alkalmazták ezeket az ablaktípusokat. Ez a neoromán stílushoz hasonló.”
Óváry Úr beszélt még Pesterzsébet különleges épületeiről, sőt az általa összegyűjtött
épületek listáját a beszélgetés végén át is adta nekünk (ezt a listát olvashatták az I.3.3.
fejezetben).
Például a Baross u. 79. szám alatti épületről megtudhattuk, hogy neoromán stílusú, és,
annak idején a szódás családi háza volt. „Nehéz ezeknek a házaknak a pontos építési idejét
megmondani, de itt 1928-as évszám van a főgerendába vésve.”
Elmondja azt is, hogy a kutatásokhoz adatok kellenek, de sem a kerülettől, sem a Fővárostól
nem kapott elégséges adatot. Állítólag a használatbavételi engedélyek és egyéb
dokumentumok a második világháborúban elpusztultak. Az Integrit 20 Kft.-nek, ami a
társasházakkal foglalkozik, feltételezhetően rengeteg anyaga van, amit a kutatáshoz fel
lehetne használni. A Pesterzsébeti Múzeumban mindössze kb. 50 db épület alaprajzát
találták meg.
„A Kossuth Lajos utca 49-ben van az ún. Általános Ipartestületi székház, amely 1936-ban
épült. Ez az épület jelenleg az Államkincstár tulajdonában van. Annak idején a Csilivel
párhuzamosan színház, rendezvény, bálok helyszínéül szolgált. A lakók előtt ma teljesen el
van zárva. Hogyan lehetne megszerezni a polgári szervezetek számára, vagy a közösség
rendelkezésére bocsátani? Mert ma nincsen kihasználva. Annak idején az első emeletén 224
m2-es nagyterme volt. Art-deco stílusú (a fény- elegancia építészeti stílusa, egyenes vonalú
geometriájú épület – és Magyarországon sajnos kevés ilyen van).”
Hozzászólások:
Dr. Vas Imre- alpolgármester felajánlja a kutatásban a segítséget, és beszél az Ipartestületi
Székház jelenlegi tulajdoni helyzetéről: „Az ipartestületi székháznak két tulajdonosa van: a
magyar állam és egy nem állami szervezet. Az önkormányzat tett lépéseket azért, hogy az
állami rész az önkormányzat kezébe kerüljön, jelenleg is folynak az egyeztetések.”
Juhász Lajosné – alpolgármester asszony az ingatlannyilvántartásra reagált: „Elindult a
nyilvántartás készítés, első körben az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás és lakás
célú ingatlanokat dolgozzák fel.”

ROSTAGNI ATTILA – XX. kerületi képviselő:
Mesélt a Kosutiról, arról, hogy sehol nem használták máshol ezt az elnevezést. Elmesélte,
hogy fiatal korában majdnem minden fiatal legalább minden nap egyszer végigment a
Kossuth utcán. Az utcának volt jellege, tele volt kirakatokkal, volt nyüzsgés, mozgás. Ez
gyakorlatilag ma teljesen hiányzik. Ma este 8 után alig van ember, aki végigsétál rajta,
nincsenek kirakatok, nincsenek áruházak, „illetve van egy áruházunk, ami ott guggol a
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dombon, tök sötét és semmi kirakata nincsen, ráadásul a gyalogúttól elég távol esik. Tehát
hiába lenne kirakata, az emberek nem másznak fel a lépcsőn, és nézegetik.” Tehát
gyakorlatilag az egész Kossuth Lajos utca teljesen jellegtelen lett, leszámítva a díszburkolatot.
Jól néz ki a Városháza környéke, de eltűnt a nyüzsgés. „Volt két cipőbolt, Szivárvány Áruház,
még hűtőgépet is lehetett kapni, mindenféle dolgot, gyakorlatilag volt élet a Kossuth Lajos
utcában.”
Nyugati példát említett a templomtér rendezésére, ahol-is a
központ a templom köré épült (besüllyesztve, üzletek, kávézók –
15-20 m2). „Itt semmi nincs a templom körül, sötétség van, alig
lehet a mise után keresztülmenni a téren. Parkoláson kívül semmi
másra nem használják ma ezt a teret.”
Azt várja az elkövetkezendő tervektől, hogy valamilyen szinten
élénküljön fel újra a Kossuth Lajos utca.
Hozzászólás:
A Főépítész úr a mikrofon átadása közben megemlíti a Jódos Sós Gyógyfürdőt, mint a
kerület egyik legnagyobb értékét, és felhívja a figyelmet arra, hogy ez az érték hogyan
pusztul napról-napra.

SOMOGYVÁRI GÉZA – 1938-óta Pesterzsébeti lakos
„Pesterzsébetnek három nagy támaszkodópontja volt a háború előtt.”
1. Duna part a Földvárival, amely telkét Vitéz Földvári János
vitézi telekként kapta, ahol elkezdett fúrni, és úgy jött elő a jódos
víz. Ezután külön nagy munka volt megszerezni a gyógyhatás
igazolását. „Amikor én először voltam, egy négyszög alakú,
iszappal telt gödör volt, abban fürödtünk. Később elkészült a
hullámfürdő.”
A másik rekreációs terület a Somody csónakház volt (gratulál a
Duna Gardenhez – amely a csónakház stílusát követi, de szerinte
tönkre fog menni.) „Van egy csodálatos szálloda, ahonnan ha kilép
az ember, azonnal a szemétdombon találja magát. Ha nem folytatódik a Duna part kiépítése,
a szálloda tönkre fog menni.” A szálloda gazdasági lehetősége, hogy „el tudná csalni téli
tárolásra sokkal olcsóbban az osztrák csónakokat.”
„Erzsébetieknek ismét át kellene adni a Somody csónakházat. Hét vendéglő volt annó azon a
soron. Nem gazdag embereké volt, 4 csónaképítő mester dolgozott ott, egyenként 8 fős
létszámmal épített csónakokat. 1938-ban 2 km. hosszan volt maga a Somody csónakház.”
2. Szakszervezetek. Nincs már alapjuk. Budapesten forgószínpad volt elsőnek az Új
munkásotthonban. Építőipari szakszervezetek elmentek. Nem is lehet velük számolni,
gyengék. A szocializmus azokat is tönkretette.
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3. Egyházak. Hihetetlen nagy egyházi, kulturális élet volt Erzsébeten régen, ma már
nincsenek meg az egyházi kultúrotthonok, hozzáteszi, hogy nem biztos, hogy ezek ma
élnének. Hét mozi volt Pesterzsébeten.
Meg kellene oldani a Somodyra a közlekedést. „Ha akarunk fejleszteni, akkor
mindenképpen azokra a bázisokra lehet támaszkodni, ami itt volt, és aminek ma is meglenne
a rajongótábora. Hogy a Somody csónakháznak igen, abban biztos vagyok.”- mondta
végezetül.
Hozzászólás:
Dr. Vas Imre a Duna-partra reagálva elmondta, hogy „a szálloda szerződése olyan, hogy a
partot majd meg kell nyitni. A part másik részét a Magyar Evezős Szövetség bérli, akivel
folyamatban vannak a tárgyalások a szerződés módosításáról, ugyanis a fejlesztéseket,
amelyeket vállaltak, valószínűleg nem tudják teljesíteni, ezért át kell dolgozni a szerződést.”
Ezt követően reményeik szerint meg tudják nyitni újra a Duna partot, és utána a szállodától
Soroksár irányába lévő területen is lehet majd fejleszteni.
MOLNÁR ÉVA – kerületi lakos, a Városvédő csoport vezetője, a Pacsirtatelepi Szabó Ervin
Könyvtár vezetője.
„Itt van egy valahány négyzetméter, a Világnak valamilyen része, ahol élni kell. Meg vannak
–e azok a feltételek amitől én itt, mint állampolgár, vagy mint itt lakó – merthogy ide
születtem és nem akarok elvonulni – jól érzem-e magam?”
„A huszonéves fiatalok miért nem „használják” a kerületet?”
Éva rendkívül sok fontos értékre hívta fel a figyelműnket:
Van egy városközpont és vannak kis alközpontok a kerületben,
ahol szolgáltatásokat lehet elérni. Ez a szolgáltatási elrendezés
kevés, az idősek kocsi nélkül nehezen tudnak elindulni bármit is
elintézni.
A Kiserdő – minden évben lelkesen kitakarítják – jó bázis lehetne.
Kellene több zöldterület, ahova egy kismama biztonságosan ki
tudja tolni a babakocsiját.
A Duna-part egy hatalmas érték a kerületi lakosoknak, de egyben
turisztikai érték is, amit jobban ki lehetne használni.
Meg kell őrizni a zöldterületeket. Lehetőség arra, hogy az itt élők (öregek, fiatalok egyaránt)
ki tudjanak ülni egy padra és „meg tudják beszélni az élet dolgait”. Ez egy olyan közösségi
fórum, ami szaporodhatna a kerületben.

PESTERZSÉBET ÉRTÉKALAPÚ KONCEPCIÓJA 2012

194

Közlekedés. Aránylag jó közlekedési térképpel rendelkezik a kerület, azonban bizonyos
területek kimaradnak ebből a lefedettségből. „Vagy jön a busz, vagy nem és marad az
autó…” A belváros könnyen megközelíthető, de a külső részekből elég nehéz eljutni bárhova
is.
Szellemi értékek, művészeti–, tudományos-, közművelődési értékek, amik nagyon jól
működnek a kerületben. Ezeket megőrizni nagyon fontos.
Könyvtár – mint fórum. Hely, ahol a fiatalok le tudnak ülni beszélgetni, keresni valamit,
leckét írni (Fővárosi könyvtár mintájára). Bővíteni kellene ezeket a tereket, és még
közösségibbé tenni.
A közösségi, polgári lét valahol helyet kérne magának. Hiányzik a Kosuti, ahol valamilyen
formában részesülni lehetne abból a közösségből amiben élünk. Nehezen található a
kerületben olyan fajta közösség, amelyik befogadásra talál valahol. Van civilház, könyvtári kis
klubok, de ez kevés. Van rá igény.
Munkahelyek, mint gazdasági értékek. Szerencsés, mert mindig a kerületben dolgozott, és
megtalálta azokat a helyeket, ahol elfogadták azt a tudást, és azokat az értékeket, amiket Ő
képviselt. Ez ma hiányzik.
Van két piac, ez nagyon fontos. Kellenek ilyen gazdasági egységek még a kerületbe. A
Kossuth Lajos utcába csak bankok és kínai boltok vannak, pedig szívesen költené el itt a
pénzét, nem pedig a város másik részében.
„Az önkormányzat ügyfélfogadási irodájának piros-pont”.
Egészségügy. „Örülhetünk, hogy van egy kórházunk, és vannak aránylag jól működő
rendelőintézetek”.
Iskolák, óvodák, bölcsődék megőrzése nagyon fontos. „Anélkül nem fog fiatal letelepedni a
kerületben, hogy ezeket a szolgáltatásokat meg ne kapja”.

GERŐ REZSŐNÉ, KLÁRI - születésétől fogva erzsébeti lakos
„Szeretem, tisztelem és büszke vagyok Erzsébetre”.
Szereti a templomot, a városházát, és hálát érez azért, ahogyan a
kerület ezeket az épületeket rendbe tartja.
A Csili a szíve csücske (szalagavató bálja is itt volt). „Mindenki
tanulhat, szórakozhat itt”.
Beszélt arról, hogy az 1848-as hőseinkről számos szobor, utca van
elnevezve a kerületben.
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A Jódos-Sós Gyógyfürdő és a Duna-part fejlesztését nagyon támogatja. Ez a befektetés
megtérülne. „Azelőtt voltak a Téglási tavak is annó, az már nincs, viszont a Duna part és a
Dunánk ott van, amire büszkék lehetünk, vagyis mi erzsébetiek szeretnénk ismét büszkék
lenni rá.”
Felhívta a figyelmet arra, hogy Erzsébet biztonsági helyzete kétszer olyan rossz, mint
Soroksáré.
„Szeretem Erzsébetet, köszönöm, hogy tenni akarnak, hogy tesznek érte, büszke vagyok az
épületekre, büszke vagyok mindenre és szeretnék továbbra is, amíg élek ebben a városban
erzsébeti maradni, és Erzsébeten élni.”
ETTVEL ZOLTÁN – a Helytörténeti Klub tagja, a Pesterzsébeti érdekes és a Pesterzsébet a
Hazám blogok írója
„Az épületeink szép lassan eltűnnek. Eltűnnek az épületdíszek (stukkók,
„cicomák”) a felújítások alatt, egyszerű négyszögletes épületek lesznek
belőlük és a régi erzsébetfalvi jelleg eltűnik. Erre nagyon oda kellene
figyelni, hiszen a város így elveszíti a régi hangulatát.”
Beszélt az utcák burkolatáról, a templomtérről hiányolja a sárga
keramitburkolatot. A tér egyébként ma nem más, mint egy parkoló.
Megemlítette a Jókai Mór és a Kossuth utca sarkán álló toronyházat is:
„Meg kell keresni ezeknek a megfelelő helyet, nem a kertvárosi
környezetbe valók”.
Jókai Mór és a Kossuth utca sarkán áll egy nagyon régi épület, amely már az 1880-as
térképeken is rajta volt. Ez a Landauer Villa. Szerinte ez az épület az első községházával egy
időben épült.
Szerinte is vannak olyan épületek, amiket „ki kéne pécézni” és foglalkozni velük, megvédeni
őket. Például a Rédeky-birtok egyik épülete is eladó most.

NAGY ORBÁN
„Az utcatáblákon mindenhol Pesterzsébet van kiírva, nincsenek kirakva a
városrészek nevei”. Szabótelep térképi elhelyezése téves.
Szabótelep főterét (ma Kossuthfalva tér), szerinte Szabó József térnek
kellene elnevezni a telep alapítójáról.
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Mesélt a Trianon-telepről (Ez Gubacsipuszta beépített része). „A trianoni békekötés után az
elcsatolt területekről ide érkezők népesítették be ezt a részt.”
Beszélt az utca-átnevezésekről, például a Török Ignác (aradi vértanú) utcából Mézes utca
lett, valamint a Nemzeti Színház és a Neugebäude tégláiból épült épületekről.

KÖKÉNY SÁNDORNÉ – a Helytörténeti Klub vezetője
Beszélt a Kosutikról és a név eredetéről: „Először csak Kosuti volt, aztán elkezdték a
Templom tér utáni részt Kiskosutinak hívni. Én először Dalos Lászlótól hallottam a
Nagykosuti elnevezést. De mi annó még nem úgy hívtuk, hanem csak Kosutinak. Régebben a
Kosuti sokkal szűkebb volt, két irányba jártak benne a buszok, koszos volt a levegő, de tény,
hogy nagyon jókat lehetett rajta sétálni, sok kis bolt volt, amik érdekesebbek voltak a
számunkra, mint most.”

STURCZ ZOLTÁNNÉ – a Kossuth Társaság elnöke, pesterzsébeti lakos születésétől fogva
Lakótelepi lakos, de ennek ellenére is szereti Erzsébetet. Sokkal szebbnek találja ezt a telepet
(4 emeletes a városközpontban), mint más kerületekben. Érdekesebb, jobban tagolt,
színesebb, élhetőbb számára.
„Ne építsenek az épületekre több szintet! Ingoványos a talaj, repedeznek a falak.” Alig tudták
megvétózni ezeket a terveket (nyeregtetőt akartak rá).
Felhívta a figyelmet arra, hogy egyre kevesebb az iskola a kerületben, ezáltal a kultúra is
egyre csökken.
Ő maga kórustag: „Érték a régi énekkari élet a kerületben.” Színjátszó körök, énekkarok,
zenekarok léteztek. A városi fúvós zenekar is kínlódik anyagilag. Kevés a támogatás.
Kossuth és ’48-as hagyományok a kerületben. Kossuth születésnapján régi hagyomány
(Lajos-napi ünnepség eredetileg, de ők Kossuth születésnapjára tették át), 4. éve rendezik
meg a Reformkori napot. A szervezet abszolút civil, non-profit módon működik, csak az
önkéntesek segítségével tudják, tudták megcsinálni ezeket a napokat.
A beszélgetés végén a résztvevők megegyeztek abban, hogy a munka folyamatát
figyelemmel kísérik, és bármilyen további információt Berta Ferenc főépítész Úrnak
továbbítanak.

PESTERZSÉBET ÉRTÉKALAPÚ KONCEPCIÓJA 2012

197

FELHASZNÁLT IRODALOM ÉS KÉPEK
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Pesterzsébet Története – Bogyirik Emil /Pesterzsébet Önkormányzat 2000/
Budapest városrészei sorozat: Pesterzsébet XX. kerület – Nagy Orbán /CEBA KIADÓ 2000/
A Pesterzsébeti Múzeum könyvei I.
Pesterzsébet elnevezésének változásai a dokumentumok tükrében – Bogyirik Emil /Pesterzsébeti
Múzeum 2004/
A Pesterzsébeti Múzeum könyvei II.
Az én Erzsébetem – Dalos László /Pesterzsébeti Múzeum 2004/
Pesterzsébet, Soroksár Budapest XX. kerületének múltja és jelene - Dr. Nagy Ernő szerkesztette
/Budapest XX. kerületi tanács, 1972/
A hangyatelep: Egy bódéváros a budapesti agglomerációban a két világháború között (1924-1934) Böröcz Réka / Pesterzsébeti múzeum 2009/
Pesterzsébeti érdekes – Ettvel Zoltán blogja ( http://zettvel.blogspot.hu/)
Pesterzsébet – régi Photográfiák – Zehetmayer János gyűjteménye
(http://picasaweb.google.com/106725083104639161465/PesterzsebetRegiPhotografiak?gsessionid=c
XeiZprOzMl6pUHqcAbObw)
Pesterzsébet a hazám (index.hu fórum: http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9025417)
Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület honlapja (http://veke.hu/2004/10/30-eve-szunt-meg-avillamoskozlekedes-a-pesterzsebeti-baross-utcaban/)
Urbanlegends: Közlekedés Magyarországon (http://www.urbanlegends.hu/2005/09/jobboldalikozlekedes-magyarorszagon/)
egykor.hu – Budapest XX. kerület (http://egykor.hu/budapest-xx--kerulet/pesterzsebeti-vasutiallomas/270)
Pesterzsébet Wiki - Riesz József szerk. (http://users.atw.hu/rieszj/wiki/erzsebet_wiki.html)
Pesterzsébeti Múzeum honlapja (http://www.pesterzsebetimuzeum.eu/mozitorteneti-kiallitas.html)
Pesterzsébet Integrált Városfejlesztési Stratégiája (2009)
Pesterzsébeti piac és vásárcsarnok
(http://www.erzsebetipiac.hu/)
Napi Budapest
(http://napibudapest.blog.hu/2010/08/04/pesterzsebeti_vasarcsarnok)
Pesterzsébet ittlakunk.hu
(http://20.kerulet.ittlakunk.hu/uzlet/120307/piacoltunk-tatra-teren
http://20.kerulet.ittlakunk.hu/holmi/oktatas/jozsef-attila-altalanos-iskola
http://20.kerulet.ittlakunk.hu/holmi/oktatas/vorosmarty-mihaly-altalanos-iskola)
A Magyar Evezős Szövetség hivatalos honlapja
(http://www.hunrowing.hu/hirek/uj-korszak-kezdodhet-a-honi-evezes-torteneteben-elindulhat-azutobbi-idok-legnagyobb-fejleszte)
4-H (http://www.4-h.org/default.aspx)
Gyulai István Általános Iskola (http://www.gyulaisuli.hu/)
Bagi Ilona Pestszenterzsébeti Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium (http://www.bagiszki.hu/)
ESMTK honlapja (http://esmtk.gportal.hu/gindex.php?pg=11236882&nid=1987643)
"Zöld út" Caritas (http://zoldutcaritas.uw.hu/index2.php)
Katolikus Karitász – Caritas Hungarica (http://www.karitasz.hu/rolunk/tortenetunk)
ESMTK Ritmikus Gimnasztika Szakosztály hivatalos honlapja (http://www.esmtkrg.hu/)
ESMTK Birkózó Szakosztály (http://esmtkbirkozas.hu/index.php)
ULTRAS 1993 ESMTK Szurkolócsapat weboldala (http://ultras1993esmtk.hu/index.php)
Interagora - A kapcsolati tőke (http://www.interagora.eu/?action=new&id=1095)
Baptist Szeretetszolgálat (http://baptistasegely.hu/)
Helyi turista (http://helyiturista.blogspot.hu/2010/09/varoslakok.html)
Erzsébeti Baptista Gyülekezet (http://www.erzsebet.baptist.hu/index.php?m=13247)
Szeretet-Szolgálat 227. szám (http://www.erzsebet.baptist.hu/fajl.php?id=11948%20target=)
Pesterzsébeti Központi Református Egyházközség (http://pkre.hu/)
Magyarországi Evangélikus Egyház (http://pest.lutheran.hu/pest/pesterzsebet)

PESTERZSÉBET ÉRTÉKALAPÚ KONCEPCIÓJA 2012

198

36. A Déli Evangélikus Egyházkerület honlapja (http://del.lutheran.hu/portletek/egyhazmegyek/a-pestievangelikus-egyhazmegye-es-egyhazkozsegei)
37. Kávéház a város szélén (http://ificoffee.blogspot.hu/)
38. Zákeus Média Centrum (http://zmc.lutheran.hu/)
39. Pesterzsébet-Szabótelepi református gyülekezet (http://szabotelep.hu/rolunk/index.php)
40. A Csili története - Szerkeszette: Várhalmi András (http://www.csili.hu/a_90_eves_csili_tortenete.pdf)
41. Csili Művelődési Központ (http://www.csili.hu/honlap/index.php)
42. Adatok a szakmai tevékenységről 2010. - Csili Művelődési Központ
(http://www.csili.hu/honlap/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=74&Itemid)
43. termalfurdo.net (http://www.termalfurdo.net/furdo/pesterzsebeti-furdo-budapest#/gyogy-eswellness)
44. Pesterzsébet Jégcsarnok (http://www.erzsebetjegcsarnok.hu/)
45. Baross ovi - Kindergarten Baross (http://www.barossovi.hu/)
46. József Attila Általános Iskola (http://jozsef20.uw.hu/)
47. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Logopédiai Intézet (http://www.vm128.freeweb.hu/)
48. XX. kerület légi fotói
(http://www.legifoto.com/magyar/galeria/pesterzsebeti_kozponti_reformatus_templom/
http://www.legifoto.com/magyar/galeria/pesterzsebeti_muzeum/
http://www.legifoto.com/magyar/galeria/pesterzsebeti_kozponti_reformatus_templom/)
49. Ars Sacra
(http://www.ars-sacra.hu/esemeny/templomok-ejszakaja-a-pesterzsebeti-szent-lajos-templomban)
50. Magyar Nemzet Online (http://mno.hu/belfold/maris-bizniszelnek-a-furcsa-szazforintossal-1108315)
51. Kispesti Munkásotthon Művelődési ház (http://www.kmo.hu/partnereink/))
52. geocaching.hu (http://geocaching.hu/images.geo?id=27541&group=2743&table=cache_images)
53. Pesterzsébet mindenkilapja.hu
(http://pesterzsebet.mindenkilapja.hu/html/18108248/render/pesterzsebet)
54. BUDAPEST - folyóirat
(http://www.budapestfolyoirat.hu/archivum/2011/2011-szam-aprilis/327-nagy-gyory-es-pflum-ahivatalnok-es-a-vallalkozo)
55. Pesterzsébeti Evangélikus Gyülekezet (http://pegy.hu/content/view/48/123/)
56. Klapka téri Református Egyházközség (http://www.ktre.hu/)
57. Pesterzsébeti önkormányzat internet portál (http://pesterzsebet.hu/)
58. Panoramio - Photos of the World
(http://www.panoramio.com/photo/35762612
http://www.panoramio.com/photo/26776450
http://www.panoramio.com/user/3717565/tags/Budapest?photo_page=3
http://www.panoramio.com/photo/29183345)
59. Szendrei Gábor blogja
(http://szendreigabor.hu/blog/2012/02/25/szent-erzsebet-foplebania-kepekben/)
60. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzet
(http://www.del-pest.com/public/del_pest/hu/index.html)
61. Kossuth Nyomában - Molnár Szilvia
(http://www.centrumtv.hu/centrumtvvideo.php?vid=7352c9716)
62. Épül az evezős paradicsom - Molnár Szilvia
(http://www.centrumtv.hu/centrumtvvideo.php?vid=6e55273b4)
63. Mindent a XX. kerületről - Molnár Szilvia
(http://www.centrumtv.hu/centrumtvvideo.php?vid=03496c0ae)
64. KSH statisztikai évkönyvei és népszámlálás
65. Pesterzsébet IVS és ASZT, 2009
66. Pesterzsébet Akcióterületi Terv, 2009
67. Szomszédünnep (http://www.www.szomszedunnep.hu )
68. Átalakuló városok mozgalom (http://lmv.hu/atalakulo-varosok)
69. Garázsvásár (http://www.garazsvasar.info/)
70. Pesterzsébeti Művészeti Stúdió (http://geniuszportal.hu/node/1016)
71. Mediterrán lakópark Egyesület

PESTERZSÉBET ÉRTÉKALAPÚ KONCEPCIÓJA 2012

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

199

(http://mediterranlakopark.egalnet.hu/object.231C5F92-0312-4E67-A920-FF32117436C2.ivy)
Állampolgári részvétel hete (http://arh.kozossegfejlesztes.hu/)
Leánygimnázium Kalmár Ilona (http://www.bagiszki.hu/)
Csizmady Adrienne: A lakóteleptől a lakóparkig. /Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2008./
Dunagyöngye Lakópark (http://ujlakas.info/elado-lakas/Dunagyongye-lakopark)
Budapest Városfejlesztési Koncepciója, Helyzetelemzés, 2011.
Bardóczi Sándor saját készítésű fotói
Hlatky Katalin: Budapesti Zöldkalauz (Magyar Almanach kiadó, 2001.)
A Pesterzsébeti Múzeum könyvei VIII.
Tenk András: Pesterzsébet és a Kis-Duna mente (Pesterzsébeti Múzeum, 2009.)
Szoborlap.hu
Budapest-foto.hu
Budapestgaleria.hu
Tajertekleltar.hu
Zoldkalauz.hu
Btirt.hu
KSH, T-STAR
Budapest Statisztikai Évkönyve 2010, KSH
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2011-2014. évekre szóló gazdasági
programja
Budapest Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztály
Pesterzsébet Önkormányzatának a 2007-2010. évekre szóló gazdasági programja
www.teir.vati.hu
www.utvonalterv.hu
www.portfolio.hu
Ingatlanpiaci adatok: www.ingatlan.com; www.ingatlanbefektetes.hu; OTP Jelzálogbank, FHB Ingatlan
Zrt., NAV adásvételi adatai

