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1. Bevezetés 

 

"A természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyek megőrzése és 

védelme, minőségének javítása alapfeltétel az élővilág, az ember egészsége, életminősége 

szempontjából, e nélkül nem tartható fenn az emberi tevékenység és a természet közötti 

harmónia, elmulasztása veszélyezteti a jelen generációk egészségét, a jövő generációk létét és 

számos faj fennmaradását." (A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. tv.) 

 

A környezetvédelmi törvényben megfogalmazottak szerint a természeti örökség és a 

környezet védelme, a természeti erőforrások ésszerű igénybevétele, a környezetre gyakorolt 

káros hatások megelőzése, illetve csökkentése az egész társadalom közvetlen érdeke. A 

környezettudatos magatartásának erősítése, szemléletformálás, sőt szemléletváltás, szükséges 

az gazdasági versenyképesség fenntartása, a megfelelő életminőség biztosítása és környezeti 

fenntarthatóság közötti harmónia megteremtésére.  

 

Az 1995. évi LIII. Törvény, a helyi önkormányzatok feladatainak meghatározásakor „a 

környezet védelme érdekében” előírta az önkormányzatok számára környezetvédelmi 

program készítését. A törvény 2008-as módosítása hangsúlyozza a különböző szintű 

környezeti tervezés közötti kapcsolatok megerősítésének fontosságát, összehangolását, 

valamint megújította és kiegészítette a programozás tartalmi elemeit.  

 

Pesterzsébet Önkormányzata már 2001-ben megalkotta a kerület Környezetvédelmi 

Programját, amelyet az érvényes előírásoknak megfelelően kétévente felülvizsgált. A kerület 

Környezetvédelmi Programját, amely a 2010-2016. időszakot fogja át, 2009-ben megújította. 

2017-ben időszerűvé vált a korábbi program aktualizálására és új program kidolgozása.  

 

Budapesti kerületként Pesterzsébet jövőképének harmonizálnia kell Budapest fejlesztési 

víziójával. Budapest 2017-2021 közti időszakra vonatkozó Környezetvédelmi Programja 

szerint „Budapest azon európai nagyvárosok közé tartozik, amelyek felelős döntéseikkel 

hozzá kívánnak járulni egy olyan értékkövető és értékmegőrző város kialakulásához, ahol a 

városvezetői döntések során következetesen ragaszkodnak a fenntarthatóság értékeihez, a jól-

léti értékek kiegyensúlyozottsága mellett hosszútávon is egyidejűleg biztosítva az egészséges 

környezetet, a magas életminőséget és az esélyegyenlőséget a jelenlegi és leendő fővárosiak 

számára, akik fejlett környezet- és közösségtudatos szemlélettel bírnak, fogyasztási 

szokásaikat ennek rendelik alá.” A kerületi környezetvédelmi program egyik fő feladata ezen 

jövőkép megvalósulása irányába történő elmozdulás elősegítése.  

 

Jelen dokumentum a korábbi Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és új 

Környezetvédelmi Program a 2017-2023 időszakra.  

 

A kerületi környezetvédelmi program megújításának céljai a következők: 

 a környezet aktuális állapotának és állapotváltozásának értékelése, ahol 

lehetséges, a környezeti adatok számszerű bemutatása, 

 a jelenlegi környezeti állapotnak megfelelően elérni kívánt környezetvédelmi célok 

és célállapotok meghatározása, 
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 a célok megvalósítása, illetve célállapotok elérése érdekében megvalósítandó 

feladatok és cél indikátorok meghatározása, 

 a kitűzött célok megvalósítása pénzügyi forrásain megjelölése is, 

 azon területek kijelölése, amelyekhez speciális környezetvédelmi intézkedések 

szükségesek, valamint az intézkedések tartalmának meghatározása. 

 

 

2. Módszertani megfontolások 
 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezése 

szerint a települési önkormányzat „az emberi egészség védelme, valamint a természeti 

erőforrások és értékek megőrzése és fenntartható használata érdekében a környezettel, annak 

védelmével, illetve a környezetet veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatos általános tervet, 

(átfogó környezetvédelmi tervet)” dolgoz ki. A törvény hangsúlyozza a magasabb területi 

szintű (országos, regionális és megyei/fővárosi) környezetvédelmi tervekkel való 

összehangolás szükségességét a tervezés során. 

 

Az 1995. évi LIII. törvény a következőképpen határozza meg a települési önkormányzatok 

által készítendő átfogó környezetvédelmi program tartalmi elemeit:  

„(2) Az átfogó környezetvédelmi terv tartalmazza: 

a) a környezeti elemek állapotának bemutatásán és az azt befolyásoló főbb 

hatótényezők elemzésén alapuló helyzetértékelést; 

b) a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt környezetvédelmi 

célokat, valamint környezeti célállapotokat; 

c) a célok és célállapotok elérése érdekében teendő főbb intézkedéseket (különösen a 

folyamatban lévő, illetve az előirányzott fejlesztésekkel és a működtetéssel 

kapcsolatos feladatokat), valamint azok megvalósításának ütemezését; 

d) a kitűzött célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeit; 

e) az intézkedések végrehajtásának, valamint a d) pont szerinti eszközök 

alkalmazásának várható költségigényét, a tervezett források megjelölésével.” 

 

A települési környezetvédelmi programnak a település adottságaival, sajátosságaival és 

gazdasági lehetőségeivel összhangban - a fentieken túl - tartalmaznia kell 

a) a légszennyezettség-csökkentési intézkedési programmal, valamint a 

légszennyezéssel, 

b) a zaj és rezgés elleni védelemmel, a külön jogszabály alapján stratégiai zajtérkép 

készítésére kötelezett települési önkormányzatok esetén a stratégiai zajtérképek 

alapján készítendő intézkedési tervekkel, 

c) a zöldfelület-gazdálkodással, 

d) a települési környezet és a közterületek tisztaságával, 

e) az ivóvízellátással, 

f) a települési csapadékvíz-gazdálkodással, 

g) a kommunális szennyvízkezeléssel, 

h) a településihulladék-gazdálkodással, 
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i) az energiagazdálkodással, 

j) a közlekedés- és szállításszervezéssel, 

k) a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításával és a 

környezetkárosodás csökkentésével kapcsolatos feladatokat és előírásokat. 

 

Pesterzsébet, mint Budapest XX. Kerülete, „kisváros a nagyvárosban”, speciális helyzetben 

van. A főváros egyik kerületeként szorosan kapcsolódik a fővároshoz, továbbá a környező 

kerületekhez, valamint a közeli agglomerációhoz.  

 

Jelen programkészítés során irányadónak tekintettük a korábbi kerületi környezetvédelmi 

programot és annak felülvizsgálatait, a negyedik Nemzeti Környezetvédelmi Program (2015-

2020 valamint a főváros által készített környezetvédelmi programok felépítését, illetve ezek 

tartalmát és részletezettségi szintjét. Figyelembe vettük továbbá az alábbi kerületi 

stratégiákat/programokat: 

 

 Pesterzsébet Településfejlesztési Koncepciója (2015. október) 

 Pesterzsébet Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2015. október) 

 Pesterzsébet Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési 

Stratégiája Megalapozó Vizsgálat (2015. október) 

 Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Környezeti 

Fenntarthatósági Programja (2010. március) 

 Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2015-2020 Évekre Szóló 

Gazdasági Programja (2015. április) 

 Környezeti Fenntarthatósági Programja (2010. március) 

 Pesterzsébet Környezetvédelmi Programja 2010-2016 (2009). 

 

A kerületi környezetvédelmi program elsődleges célcsoportjai: 

 fővárosi önkormányzat, 

 kerületi önkormányzatok, 

 helyi önkormányzat intézményei; valamint 

 közvetlenül az itt élő népesség. 

 

A Program tartalmazza a kerület környezeti állapotának átfogó Helyzetértékelését, melyet 

egy Stratégiai SWOT elemzés foglal össze. A helyzetértékelés alapján fejlesztési 

célállapotokat és fejlesztési irányokat jelöl ki az anyag.  

 

A kerületi környezetvédelmi program két beavatkozási, cselekvési szintet definiál. Stratégiai 

Programok fogalmazzák meg azokat az átfogó fejlesztési feladatokat, amelyek a kerület 

környezeti állapotának javítását, illetve a környezeti állapot megőrzését célozzák. A Stratégiai 

Programok végrehajtása egyes esetekben túlmutat a kerület kompetenciáján. Végrehajtásuk az 

állam, a főváros és egyes intézményei, a szomszédos kerületek, a civil szféra és egyéb 

szereplők közreműködését igényli.   
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A Stratégiai Programokon belül Intézkedések kerülnek megfogalmazásra. Az Intézkedések 

azokon a területeken kerülnek meghatározásra, amelyeken a XX. kerületi Önkormányzat saját 

hatáskörben tud eljárni, vagy amelyek végrehajtásához a Kerületi Önkormányzat 

közreműködése szükséges.  

 

A Program kidolgozása során számos intézmény biztosított lehetőséget személyes 

konzultációra, illetve bocsátott rendelkezésre adatokat. A szerzők adatokat merítettek továbbá 

a témában rendelkezésre álló tanulmányokból és publikációkból (beleértve egyes intézmények 

honlapjait is). Összességében, a munka során valamely formában adatgazdaként támogató 

intézmények a következők voltak: 

 

 Budapest Főváros Polgármesteri Hivatal 

 Központi Statisztikai Hivatal 

 Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály 

 Földművelésügyi Minisztérium 

 Országos Környezetvédelmi Informatikai Rendszer 

 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága 

 Magyar Közút Kht. 

 Egészségügyi Minisztérium 

 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Pest Megyei Intézete 

 Országos Közegészségügyi Intézet 

 Országos Epidemiológiai Központ 

 Szomszédos kerületek önkormányzatai 

 Fővárosi Vízművek Zrt. 

 Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. (FKF Zrt.) 

 

A Program egyeztetési változatának véleményezésében közreműködő szervezetek az alábbiak 

voltak: 

 

 Budapest Főváros Polgármesteri Hivatal, Városigazgatási Főosztály 

 Budapest Főváros Kormányhivatala, XI. Kerületi Hivatala 

 Budapest Főváros Kormányhivatala, XX. Kerületi Hivatala 

 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 

 Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály. 

 

 

3. A Program tervezési keretei 
 

3.1. A környezetvédelem stratégiai és jogi keretei  
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Az akkor még Európai Gazdasági Közösségek 1972-es párizsi csúcstalálkozón emelték 

közösségi szintre a környezetvédelmi politikát, de a terület európai szintű szabályozása igazán 

az 1983-as harmadik környezetvédelmi akcióprogram végrehajtásával kapott lendületet. A 

harmadik környezetvédelmi akcióprogram egyben paradigmaváltás is volt a környezeti 

problémák utólagos kezelése, a károk felszámolása helyett megelőzés lépett az első helyre.  

 

A környezetpolitika jelenlegi kiemelt célja az Európai Unióban az erőforrások pazarló 

fogyasztásának csökkentése, illetve a termelékenység és az energiahatékonyság növelése. A 

legfontosabb környezetpolitikai alapelvek: 

 elővigyázatosság, megelőzés 

 a „szennyező fizet” elve 

 szubszidiaritás (az Unió csak a környezetvédelmi stratégiákat és programokat 

dolgozza ki, a megvalósítást a tagállamokra bízza) 

 integráció (a különböző, a környezetvédelmet érintő szakterületek együttműködése) 

 

Jelenleg a 2012-ben záródó a "Környezet 2010: A jövőnk, a mi választásunk" elnevezéssel a 

hatodik akcióprogram végrehajtása folyik (2001 januárja óta), amelynek kiemelt területei: 

 éghajlatváltozás, 

 a természeti és biológiai sokféleség megőrzése, 

 környezet- és egészségvédelem, 

 fenntartható erőforrás-használat és hulladékgazdálkodás. 

 

Az akció módszerbeli kulcsszempontjai az előírások betartatása, az ágazatpolitikákba való 

integráció, együttműködés a piaci szférával és a fogyasztókkal, több és jobb információ a 

lakosok számára, a területhasználat környezetbarát módszereinek terjesztése. 

 

Magyarország számára a 2004 májusában történt EU tagállammá válás új lehetőségeket 

nyitott meg a környezetvédelem területén, így egyebek között:  

 

 Az EU környezetpolitikájának hazai megismertetése    

 Intézményfejlesztés    

 Beruházási programok    

 A környezeti monitoring rendszerének fejlesztése    

 A lakosság környezeti tudatosságának növelése    

 A tagállamok környezeti információihoz való hozzájutás biztosítása    

 A NATURA 2000 hálózat fejlesztése    

 Bekapcsolódás az európai környezetvédelmi régiók együttműködésébe    

 Az EU 6. Környezeti Akcióprogramjának (KAP) hazai megvalósítása    

 Az Európai Környezeti Ügynökség (EEA) programjaiban való aktív részvétel (2002-

ben csatlakozott Magyarország az ügynökséghez). 

 

2015 januárjában lépett hatályba az Európai Unió Hetedik Környezetvédelmi Cselekvési 

Programja, mely 2020-ig határozza meg az Unió környezet- és éghajlat politikájának főbb 
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célkitűzéseit. A Program, amely a „Jólét bolygónk felélése nélkül” címet viseli az alábbi 

kilenc célkitűzés köré épül: 

 

 Az Unió természeti tőkéjének védelme, megőrzése és növelése 

1. Az Unió erőforrás-hatékony, zöld és versenyképes, alacsony szén-dioxid kibocsátású 

gazdasággá történő átalakítása 

2. Az uniós polgárok megvédése a környezettel kapcsolatos terhelésektől, valamint az 

3. egészségüket és jóllétüket fenyegető kockázatoktól 

4. A környezetre vonatkozó uniós szabályozás előnyeinek maximalizálása a végrehajtás 

javításával 

5. Az uniós környezetpolitika ismeret- és tudományos alapjának bővítése 

6. A környezet- és éghajlat-politikával összefüggő beruházások feltételeinek javítása és a 

környezeti externáliák kezelése 

7. A környezetvédelem integrációjának és a szakpolitikák koherenciájának növelése 

8. Az uniós városok fenntarthatóságának javítása 

9. A nemzetközi környezettel és éghajlattal kapcsolatos kihívások hatékonyabb uniós 

kezelése. 

 

Magyarországon az egészséges környezethez való jogot az Alkotmány rögzíti. Az Alkotmány 

biztosítja továbbá az ország lakossága számára a „lehető legmagasabb testi és lelki 

egészséghez” való jogot. E jog érvényesülését a Magyar Köztársaság egyebek mellett az 

épített és természetes környezet védelmével valósítja meg.  

 

Az 1995. évi LIII. törvény rögzíti a környezetvédelem általános szabályait. Megfogalmazza 

egyrészt a környezetvédelem elveit, másrészt meghatározza a környezeti elemek (talaj, 

felszíni és felszín alatti vizek, levegő, flóra és fauna, valamint az épített környezet) 

védelmének általános szabályait, valamint az állam és az önkormányzatok környezet 

védelmével összefüggő feladatait. Biztosítja továbbá a társadalmi részvételt a meghatározó 

környezetvédelmi folyamatokban. A törvény 2008-as módosítása kihangsúlyozza a különböző 

szintű környezeti tervezés közötti kapcsolatok megerősítésének fontosságát, összehangolását, 

valamint megújította és kiegészítette a programozás tartalmi elemeit. 

 

Külön törvény foglalkozik egyebek között a bányászattal, az energiagazdálkodással, a 

nukleáris energiával, a termőfölddel, az erdőkkel, a halászattal, a vadgazdálkodással. A 

Program szempontjából külön kiemelendők a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény, valamint a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény. 

 

A környezetvédelem részletes szabályait kormányrendeletek, illetve miniszteri rendeletek 

szabályozzák.  

3.2. Kapcsolódási pontok az országos, regionális és fővárosi tervdokumentumokhoz  
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A fejezetben röviden a Környezetvédelmi Program szempontjából meghatározó országos, 

regionális, és helyi tervek, programok és stratégiák kerülnek áttekintésre. 

 

Nemzeti Környezetvédelmi Program (2015-2020) 

A környezetvédelmi törvény alapján a hazai környezetvédelmi tervezés alapját a hatévenként 

megújítandó Nemzeti Környezetvédelmi Program jelenti. Az első Nemzeti Környezetvédelmi 

Programot (NKP-I) 1997-2002 időszakra dolgozták ki, melyet a 2003-2008 időszaki második 

Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-II), majd a 2009-2014 időszakra vonatkozó 

harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-III) követett. Jelenleg a negyedik 

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020 (NKP-IV) végrehajtása zajlik. 

 

A NKP feladata, hogy a hazai adottságoknak megfelelően, a társadalom hosszú távú érdekeit 

és a jövőbeni fejlődési célokat szem előtt tartva, a nemzetközi együttműködésekből, valamint 

a globális felelősségtudatból adódó kötelezettségeknek figyelembevételével meghatározza az 

országos környezetvédelmi célokat, illetve az ezek eléréséhez szükséges feladatokat, 

eszközök hozzárendelésével. 

 

Az NKP-IV három középtávú stratégiai célt, azok eléréséhez pedig több stratégiai területet 

határoz meg, melyek lényegében a célok kibontásai a környezeti elemekre, rendszerekre, 

illetve szektorokra. Egyes stratégiai területek több cél elérésénél is megjelennek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. ábra: A IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program (2015-2020) célrendszere 

(forrás: IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program) 
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A Program összhangban áll az Európai Unió 2020-ig szóló, „Jólét bolygónk felélése nélkül” 

elnevezésű, 7.  Környezetvédelmi Cselekvési Programjával, valamint a Nemzeti Fenntartható 

Fejlődési Keretstratégiával is. 

 

Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia (2012-2024) 

A Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiája a közpolitikai döntéselőkészítésének-

döntéshozatalának hosszú távú koncepciója. Felvázolja azon prioritásokat és célokat, melyek 

a fenntartható fejlődés szempontjából is megalapozott szakpolitikai döntések születhessenek. 

A Keretstratégia négyévenként kerül felülvizsgálatra. A Keretstratégia cél rendszere a négy 

alapvető nemzeti erőforrás szerinti felosztásban került meghatározásra. 

 

Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2014-2025, kitekintéssel 2050-re (NÉS-2) 

A NÉS-2 magában foglalja a Nemzeti Alkalmazkodási Stratégiát (NAS), a Hazai 

Dekarbonizációs Útitervet (HDÚ) valamint a „Partnerség az Éghajlatért” szemléletformálási 

tervet. A NÉS-2 célrendszere három szintű, melyek egymáshoz hierarchikus rendben 

rendeződnek (3.2.1. ábra).  

 

A hazai éghajlat-politika fő prioritásai az átfogó célokban fejeződnek ki. Ezek az alábbiak: 

I. Fennmaradás és tartós fejlődés egy változó világban; 

II. Adottságaink, lehetőségeink és korlátaink megismerése; 

 

Az átfogó célok szakterületi kifejtését az alábbi tematikus célkitűzések és specifikus célok 

adják meg: 

1. Dekarbonizáció; 

2. Éghajlati sérülékenység területi vizsgálata; 

3. Alkalmazkodás és felkészülés; 

4. Éghajlati partnerség. 

 

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020 (és Országos Megelőzési Program) és 

Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervek 

A 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, azaz a HKI (Hulladék Keretirányelv) 

előírja a tagállamok számára hulladékgazdálkodási terv készítését, melynek önmagában vagy 

több tervnek együttesen az érintett tagállam teljes területét le kell fednie. Hazánk e feltételnek 

az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (a továbbiakban: OHT) elkészítésével tesz eleget. Az 

OHT számba veszi az egyes hulladékáramok kezelésének helyzetét, feltár hiányosságokat, és 

meghatározza az ezek megoldásához szükséges intézkedéseket, valamint eszközöket. Az OHT 

kitér valamennyi jelentős hulladékáramra, biztosítva a hatékony hulladékgazdálkodáshoz 

szükséges háttérismeretet, hosszú távú tervezési célokat, valamint azok megvalósításának 

lépéseit. 
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3.2. 1. ábra: A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, a Hazai Dekarbonizációs Útiterv 

és a Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia egyesített célrendszere (forrás: NÉS-2) 

 

 

Az OHT keretin belül került meghatározásra az Országos Megelőzési Program (OMP), mely a 

hulladékkeletkezés megelőzésével, elkerülésével kapcsolatos célkitűzéseket, illetve ennek 

eszközeit, intézkedéseit foglalja össze. Az OMP elsődleges célja a szükségleteken alapuló, 

ésszerű gazdasági növekedés és a hulladékképződés által okozott környezeti hatások közötti 

összefüggés megszüntetése. 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra, illetve ennek körébe tartozó hulladékokra 

vonatkozó célrendszer az (évenkénti) Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási 

Tervekben (OHKT) kerül meghatározásra. Ezen Terv elkészítésének jogszabályi hátterét a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Hulladék törvény, Ht.) biztosítja, előírva, 

hogy az állam az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében készíti el az Országos 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet. 

 

Budapest Környezeti Programja 2017-2021 (BKP-2021) 

A BKP-2021 tervezési keretéül a IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program szolgál. A Program 

két átfogó célt határoz meg: 

1. Természeti erőforrások, értékek minőségének megőrzése; 

2. Energiatakarékosság és –hatékonyság javítása 

 

Az átfogó célok megvalósításához összesen három horizontális és öt főbb tematikus cél került 

kijelölésre.  

Horizontális célok:  

 Környezettudatosság erősítése; 
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 Környezetbarát tervezési módszerek, folyamatok alkalmazása; 

 Az üvegházhatású gázok kibocsátásának helyi csökkentése, az éghajlatváltozáshoz 

történő helyi alkalmazkodás megvalósítása és a klímatudatosság javítása. 

 

Tematikus célok: 

 Természeti és táji értékek védelme, zöldfelületi rendszer megújítása és fejlesztése; 

 A hasznosítatlan vagy alulhasznosított területek rehabilitációja; 

 Közterületek tisztántartásának és a hulladékgazdálkodás alapelvének megfelelő 

hatékony hulladékgazdálkodás; 

 A zajterhelés csökkentése és a levegő minőségének javítása; 

 Árvízvédelem, korszerű csapadék- és szennyvízkezelés, ivóvízbázis-védelem, 

víztakarékosság. 

 

Budapest Zöldterületi rendszerének Fejlesztési Koncepciója, 2017 

Budapest Zöldinfrastruktúra Koncepciója a Budapest 2030 célkitűzésein alapul. A koncepció 

célja az ökoszisztéma elemeinek, illetve kapcsolatainak védelme, valamint hogy a 

fejlesztésével integrált módon biztosítsa és bővítse az ökoszisztéma-javakat, továbbá, hogy a 

környezeti és klimatikus kockázatokat csökkentse.  

 

A koncepció célrendszere három alappillérre épül, melyek a zöldfelületeket érintő 

beavatkozások jellege szerint különítik el a célokat.  

 

 
3.2.2. ábra: Budapest Zöldinfrastruktúra Koncepciójának célrendszere 

(forrás: Budapest Zöldinfrastruktúra Koncepciója) 
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Pesterzsébet Településfejlesztési Koncepciója, 2015 

Pesterzsébet Településfejlesztési Koncepciója (TFK) 2015-ben készült el a településfejlesztési 

tervekkel összhangban, valamint az országos településfejlesztési és településrendezési 

szakmai előírások figyelembevételével. 

 

A TFK alapja egy olyan JÖVŐKÉP, amely az adott helyzet, valamint a külső és belső 

tényezők által meghatározott lehetséges és megvalósítható törekvések együtteséből eredő, 

hosszú távon elérni kívánt településfejlődési pálya és cél. Kijelöli a kerület távlati pozícióját a 

fővárosi és az agglomerációs környezetben, valamint felvázolja a társadalom, a gazdaság és a 

környezet elképzelt jövőbeni állapotát a koncepció időtávlatán (2030) túlmutatva. A 

településfejlesztés környezetvédelmi szempontból magában foglalja a településen élők 

számára a környezetminőség javítását, a környezetbiztonság erősítését, a települési 

erőforrások fenntarthatóságát biztosító fejlesztési irányokat és célokat. 

 

A fejlesztési irányok és célok meghatározásához szükség van a horizontális 

településfejlesztési elvek lefektetésére. Pesterzsébet esetében ilyen szemléleti alapvetés:  

 az együttműködés, partnerség (fővárosi, kerületközi, kerületi együttműködések); 

 a kezdeményező településfejlesztés;  

 a klímatudatosság, fenntarthatóság szemlélete. 

 

A TFK három, a kívánt jövő elérését szolgáló, több ágazatot, tematikát is átfogó célt fogalmaz 

meg: 

 A kerület a főváros integráns része – erős kerületközpont, mellékközpont. 

 Kompakt város – komfortosság, helyben elérhető minőségi szolgáltatások, 

munkahelyek. 

 Biztonságos város – szociális biztonság. 

 

Pesterzsébet Integrált Településfejlesztési Stratégiája, 2015 

A kerület középtávú Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) 2015-ben készült el, 

magában foglalva a korábbi, 2009-ben elkészített Integrált Városfejlesztési Stratégiájának 

(IVS) felülvizsgálatát. 

 

ITS középtávra vonatkozóan (2020-ig) jelöli ki az elérendő fejlesztési célokat, valamint az 

azok integrált megvalósítását szolgáló beavatkozási lehetőségeket, továbbá a megvalósítás 

eszközeit. Az ITS célja, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel elősegítse az elkövetkező 6-8 

év városfejlesztési tevékenységeinek eredményességét. Az eredményesség abban mérhető, 

hogy a kerület összességében milyen mértékben használja kifejlődési potenciálját a 2014 –

2020 közötti időszakban. 

 

A stratégia megalapozásához készített részletes helyzetelemzésben és értékelésben 

azonosításra kerületek a legfontosabb fejlesztési kihívások, melyekre az ITS célrendszere is 

épül. Ezek közül a környezetvédelem kérdésköreihez az alábbi célok kapcsolódnak: 
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 Kerületközpont megkezdett fejlesztéseinek folytatása: a kerület központjában eddig 

lezajlott fejlesztések folytatásaként a létrehozott vonzó, rendezett környezet közösségi 

terek fenntartása, az arculati megjelenés további javítása, valamint a Tátra téri piac és 

környezetének fejlesztése jelentik a legfontosabb feladatokat ezen cél kapcsán.  

 Duna-part életre kelése: ide kapcsolódik a Hullám csónakház és környezetének 

további fejlesztése, további közösségi funkciókkal történő megtöltése, a Pesterzsébeti 

Fürdő felújítása és ismételt megnyitása, valamint a Duna-part biztonságos, kulturált 

kerékpáros és gyalogos megközelítésének biztosítása (Helsinki úton túli területek 

felöl). 

 Zöldhálózat fejlesztése: ezen cél érdekében az ITS-ben zöldfelületi program is 

meghatározásra kerül, mely célja a kerületben lévő zöldhálózati elemek minőségi 

fejlesztése az élhető és egészséges, vonzó lakókörnyezet feltételeinek megteremtése. A 

program legfontosabb elemei a zöldfelület megújítása, a rekreációt szolgáló 

infrastruktúrák korszerűsítése, zöldhálózat rendszerterv elkészítése; a fasorok 

megújítása, kampányok folytatása, a lakossági bevonása, közösségi kertek 

kialakításának támogatása, a Kiserdő megújítása – tanösvény, erdei tornapálya 

kialakítása. 

 Gazdasági területek átalakulási folyamatainak támogatása: környezetvédelmi 

szempontból e tekintetben elsősorban a barnamezős gazdasági területek megújulása 

releváns feladat. 

 

A fent bemutatottakon túlmenően Pesterzsébet Környezetvédelmi Programjának készítése 

során figyelembe vettük az alábbi programokat, stratégiákat, koncepciókat és terveket: 

1. Pesterzsébet Környezeti Fenntarthatósági Programja, 2010 

2. Budapest 2030 Hosszú távú Városfejlesztési Koncepció 

3. Budapest 2020 Integrált Településfejlesztési Stratégia 

4. Budapest Integrált Területi Programja 2014-2020 

5. Budapest Főváros stratégiai zajtérképe és Budapest Főváros stratégiai zajtérképére 

épülő Intézkedési Terv, 2008. 

 

3.3. A környezetvédelem finanszírozási forrásai  

 

Az EU 2014-2020 tervezési időszakában A Strukturális és Beruházási Alapok decentralizált 

forrásait a tagállamok az alábbi prioritások (tematikus célkitűzések) mentén használhatják fel: 

 

1)  A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció fejlesztése; 

2)  Az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőségének, használatának 

és minőségének javítása; 

3)  A kkv-k, a mezőgazdasági (az EMVA esetében) és a halászati és az akvakultúra-

ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása; 

4) Karbonszegény gazdaság felé való elmozdulás támogatása minden ágazatban; 

5)  Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és- kezelés 

előmozdítása; 
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6)  A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása; 

7)  A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb 

hálózati infrastruktúrákban; 

8)  A foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása; 

9)  A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység és a diszkrimináció minden 

formája elleni küzdelem; 

10)  Beruházások az oktatás, a képességfejlesztés, a szakképzés és az egész életen át tartó 

tanulás területén; 

11)  A közigazgatás és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony 

közigazgatás. 

  

Látható, hogy a környezetvédelem hangsúlyos elemei prioritásként megjelennek, ugyanakkor 

a környezetvédelem horizontális ("cross-cutting issue") elemként is szerepel. 

 

Magyarország a 2041-2020-as tervidőszakban mintegy 25 milliárd euró decentralizált 

forrással részesedett az Európai Strukturális és Beruházási Alapokból. 

 

Az Európai Strukturális és Beruházási Alap forrásaink Operatív programok közötti 

megoszlását 3.3.1. táblázat mutatja. 

 

 

3.3.1. táblázat: 

Európai Strukturális és Beruházási (ESB) Alap források Magyarországon (2014-

2020) 

Operatív program ESB-Alap Költségvetési juttatás 

(EUR) 
Humánerőforrás-fejlesztés operatív program ERFA, ESZA: 2 612 789 000 

Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív 

program 

ERFA, ESZA, IFK: 7 684 204 174 

Közigazgatási és közszolgáltatási operatív 

program 

ERFA, Kohéziós Alap 794 773 905 

Környezetvédelmi és energiahatékonysági 

operatív program 

ERFA, Kohéziós Alap 3 217 105 883 

Integrált közlekedésfejlesztési operatív 

program 

ERFA, Kohéziós Alap 3 331 808 225 

Területfejlesztési operatív program ERFA, ESZA 3 389 963 001 

Versenyképes Közép-Magyarország 

operatív program 

ERFA, ESZA 463 703 439 

Vidékfejlesztési program EMVA 3 455 336 493 

Halászati operatív program ETHA 39 096 293 

A táblázatban alkalmazott rövidítések: ESB-Alap: Európai Strukturális és Beruházási Alap; ERFA: Európai 

Regionális Fejlesztési Alap;ESZA: Európai Szociális Alap; IFK: Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés; KA: 

Kohéziós Alap; EMVA: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap; ETHA: Európai Tengerügyi és Halászati 

Alap 
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4. Pesterzsébet bemutatása  
 

Pesterzsébet, Budapest XX. kerülete, a Duna partját érintve Dél-Pesten helyezkedik el. 

Területe 1.218 hektár, a főváros összterületének 2,3%-a, ezzel Budapest 23 kerülete közül 

területét tekintve a tizenhetedik helyen áll. A kerület túlnyomórészt lakóingatlanokból áll, 

ipara nem jelentős. Fontos intézménye a kerületnek a Jahn Ferenc („dél-pesti”) kórház, 

amelyet 1980-ban adtak át. 

 

Északnyugaton a Határ út mentén a IX. kerülettel határos, északkeleten az M5-ös autópálya 

bevezető szakasza választja el a XIX. kerülettől, délről a kerületről levált Soroksár, a XXIII. 

kerület határolja, míg a nyugati szélen a Ráckevei (vagy Soroksári)-Duna, melynek túloldalán 

Csepel, a XXI. kerület fekszik. A folyót áthidaló Gubacsi-híd (vagy Csepeli átjáró) köti össze 

a városrészt a Csepel-szigettel. 

 

A nagy forgalmat lebonyolító utak jelentős része a kerület peremén fut végig (nyugati oldalon 

a Helsinki út, a keletin az M5-ös autópálya bevezető szakasza, északon a Határ út). A kerület 

belső forgalma viszonylag kicsi. Déli irányból vasúton a leggyorsabb megközelítési mód a 

Ráckevei HÉV, valamint a Budapest-Kiskunhalas-Kelebia vasútvonal. Mindkét vasútnak a 

városközpont közelében vannak megállói. A Budapest-(Kiskunhalas-Kelebia-)Belgrád 

vasútvonal tervezetett korszerűsítése Pesterzsébet legnagyobb távlati infrastrukturális 

fejlesztése.    

 

A kerület egészéről a 2011. évi népszámlálás eredményeiből kaphatunk megbízható adatokat. 

 

4.1. táblázat 

Budapest XX. kerület népszámlálási adatok 

Mutató megnevezése Budapest XX. ker. összesen 

Lakónépesség száma (fő) 64 358 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya (%) 13,4 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 

(%) 
60,9 

Lakónépességen belül 60- x évesek aránya 25,6 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 

évesek) belül 

22,1 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb 

népesség arányában 
17,5 

Lakásállomány (db) 30 940 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 4,8 

Foglalkoztatottak aránya a lakónépességen 

belül (%) 
43,02 
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A 2001-es és 2011-es népszámlálási időpont között a kerület lakosságszáma mindössze 1%-

kal csökkent, mely kisebb mértékű, mint a fővárosi átlag és kedvezőbb, mint a szomszédos 

Csepel és Kispest esetében regisztrált 7%-os csökkenés.  

 

Pesterzsébetet is a társadalom elöregedése jellemzi, mint Magyarország és Európa más 

területeit is. A 0—14 éves korcsoport állandó népességen belüli aránya folyamatosan 

csökkent 2001 óta, Pesterzsébeten is az állandó népesség túlnyomó részét a 15—59 éves 

korosztály alkotja. Az előző két korcsoporttól eltérően – az általános elöregedési folyamatnak 

köszönhetően – a 60 év felettiek aránya folyamatosan nő.  

 

A népszámlálás és egyéb statisztikai mutatók alapján (pl. munkanélküliek aránya, alacsony 

komort fokozatú lakások száma) is érzékelhető a kerületben a szegregáció erősödése. A 100 

lakosra jutó adófizetők száma 40 körül mozog a kerületben: 2001 és 20121 között 2,3 fővel 

csökkent. 

 

  
 

4.1. ábra: Pesterzsébet városrészei 

(Forrás: Pesterzsébet IVS, 2009) 

Munkanélküliek aránya a lakónépességen belül 

(%) 
5,8 

Inaktív keresők aránya a lakónépességen belül 

(%) 
29,1 

Eltartottak aránya a lakónépességen belül (%) 21,9 

Állandó népesség száma 61 453 

Forrás: KSH Népszámlálás 2011 
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Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata a korábbi Integrált Városfejlesztési 

Stratégiát (2009) alapul véve hat városrészre osztotta a kerületet, melyek: Erzsébetfalva, 

Gubacs, Gubacsipuszta, Kossuthfalva, Pacsirtatelep, Szabó-telep (4.1. ábra). 

 

Az egyes városrészek környezetvédelmi szempontokkal kiegészített- összefoglaló jellemzését 

az alábbi SWOT táblázatok tartalmazzák: 

 

4.2. táblázat  

Erzsébetfalva - SWOT Elemzés és fejlesztési célok 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

- jó megközelíthetőség 

- központi elhelyezkedés 

- jó tömegközlekedési kapcsolatok 

- a belvárosi rész központi 

intézményekkel jól ellátott 

- gyalogos tengelyek 

- lakosság által közkedvelt gyalogos 

főutca 

- térfigyelő rendszer kiépítettsége 

 

 

 

 

 

 

- jelentős különbség a többszintes paneles és a 

családi házas beépítés között 

- szegregációval veszélyeztetett területek 

koncentrált megjelenése 

- a HÉV és a MÁV vonal elválasztja a 

városrészt a Dunától 

- nagy átmenő forgalom 

- erős levegő és zajszennyezés 

- Határ út és Nagykőrösi út menti forgalom 

rontja a lakhatási feltételek minőségét 

- közterületek állapota, parkok, hiányosságok 

játszóterek felszereltsége területén  

- parkolóhelyek hiánya 

- illegális hulladéklerakás sok helyen 

- nincsenek sportpályák, kutyafuttatók 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

- magántőke érdeklődése a városközpont 

fejlesztésénél 

- Ady Endre utcai sportterület fejlesztési 

tartalékai 

- rehabilitációs lehetőségek a főutca 

környezetében 

- gyalogos utca továbbfejlesztése a 

"kiskosuti" és a Duna-part irányába 

 

 

- a fejlesztési program végrehajtása (az EU 

fejlesztési források hozzáférésénél) a 

tulajdoni viszonyok megosztottsága miatt 

nehézkes és lassú 

- kerület peremén lévő bevásárlóközpontok - 

melyek működésének szabályozása kívül esik 

az önkormányzat hatáskörén - elvonják a 

városközponti üzletek forgalmát 

 

 

FEJLESZTÉSI CÉLOK 

- társadalmi-fizikai leromlással veszélyeztetett területek helyzetének javítása 

- társadalmi, szociális leszakadás mérséklése 

- Kerületközpont fejlesztéseinek befejezése (Tátra téri piac, Szent Erzsébet tér, pavilonok és 

butiksor megújítás) 
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- panel lakótelepeken az energiahatékonysági beruházások megvalósítása a lakhatási költségek 

csökkentése érdekében 

- intézmények korszerűsítése (benne energetikai korszerűsítések)  

- közbiztonság javítása 

- Határ út menti területek gazdasági szerepének erősítése úgy, hogy a lakóterületet ne zavarja 

és a településképbe illeszkedjen 

- kerületközpont bekapcsolása a kötöttpályás közösségi közlekedési hálózatba 

- zöldfelületi rendszer fejlesztése 

- kerületben és a Ferencvárosban lévő szennyezett, egészséget veszélyeztető telephelyek 

kármentesítése 
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4.3. táblázat  

Gubacs - SWOT Elemzés és fejlesztési célok 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

- Duna-part közelsége 

- új lakótelep vonzása 

- bővülő, minőségileg is megújuló 

sportinfrastruktúra 

- gyógyvíz "kincs” 

- lakosság számára nyitott Duna-parti sáv 

 

 

 

- RSD kedvezőtlen vízminősége 

- lakóterületek és a Duna-part közötti 

kapcsolatrendszer gyengén kiépített 

- fizikailag elkülönülő kerületrész (HÉV, 

Helsinki út),  

- hiányzó tömegközlekedési és 

gyalogoskapcsolat a városközpont felé 

- szennyvíztisztító közelségének kedvezőtlen 

környezeti hatásai 

- Duna-parti épített környezet vegyes 

minősége 

- Gubacsi lakótelep épületállománya és a 

közterületek minősége, faállomány 

rekonstrukcióra szorul 

- Gubacsi-hídtól északra fekvő 

alulhasznosított területek rossz környezeti 

állapota 

- nagy a különbség a Gubacsi lakótelep és az 

új Mediterrán lakótelep népessége között 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

- a Duna-part fejlesztése magántőke 

bevonásával - Vízisport utcai ingatlanok 

- a gyógyfürdő rehabilitációja 

- kerékpárutak fejlesztése 

- a terület a Dél-budapesti fejlesztési térség 

része 

- uniós források a vízminőség javítására 

(RSD) 

- új beruházásoknál a zöldterület kialakítása 

elmaradhat 

- Duna-parti turizmusra épülő fejlesztések 

túlkínálata - a kerületen kívüli 

túlfejlesztések -esetén lassulhat a fejlesztés 

üteme 

 

 

 

FEJLESZTÉSI CÉLOK 

- Duna-part és a sportterületek vonzerejének növelése a rekreációs piacon komplex fejlesztés 

révén (csónakházak és sportterületek megújulása a Duna-parton, sport és szabadidős terek 

bővítése, minőségének fejlesztése, parti sétány, kerékpárút) 

- jódos-sós gyógyfürdő megújítása 

- kerületközponttal a biztonságos gyalogos, kerékpáros kapcsolat kiépítése 

- lakóterületek bővülése és a Gubacsi lakótelep épületállományának korszerűsítése 

- Gubacsi-hídtól északra fekvő területek hosszú távú hasznosításának előkészítése 
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4.4. táblázat  

Gubacsipuszta - SWOT Elemzés és fejlesztési célok 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

- nagy kiterjedésű zöldterület megléte 

(kiserdő) 

- regionális jelentőségű kereskedelmi 

központ 

- M5 autópálya közelsége 

- Jahn Ferenc Kórház, mint regionális 

vonzás-körzettel bíró intézmény, jelentős 

foglalkoztató 

 

 

 

- lakótelepeken a közterületek állapota 

elmarad a kívánatostól 

- szegregáció megjelenése 

- közösségi közlekedéssel rosszul feltárt 

kerületrész 

- nagy tranzitforgalom 

- faállomány leromlott állapota  

- kutyafuttató nincs kialakítva 

- elavultak a játszóterek  

- nincsenek sportpályák 

- Kiserdő állapota elmarad a kívánatostól 

- erdőterületen megjelenő illegális 

hulladéklerakás 

- hajléktalanok megjelenése 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

- M5 bevezető szakasza melletti fejlesztési 

területek 

- kerékpárút létesítésének lehetősége 

- kiserdő fejlesztése (tornapálya, tanösvény) 

- természetvédelmi szempontból értékes 

területek 

 

 

 

- szegregáció fokozódása 

- egyes területek a hajléktalanok állandó 

életterévé válnak 

- közbiztonság csökkenése 

- erdő, zöldfelület csökkenése 

- átmenő forgalom növekedése az elmaradó 

központi és fővárosi fejlesztések miatt 

- Méta utcai közúti csomópont túltelítettsége 

- vízfolyások veszélyeztetettsége 

- illegális hulladéklerakás fokozódása 

- M5 bevezető szakasza melletti területek 

fejlesztésének koordinálatlansága 

 

 

FEJLESZTÉSI CÉLOK 

- Kiserdő rekreációs célú hasznosítása, ökológiai állapotának fejlesztése a szomszédos 

Erzsébet-térrel együtt 

- természetvédelem: élőhelyek védelme 

- M5 melletti fejlesztési területek hasznosítása – ingatlanfejlesztések 

- társadalmi, szociális leszakadás mérséklése 

- a szomszédos kerületek irányába a közúti közlekedési kapcsolatok fejlesztése 
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4.5. táblázat  

Kossuthfalva - SWOT Elemzés és fejlesztési célok 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

- hagyományos kertvárosi környezet 

családi házakkal 

- megfelelő állagú épületállomány 

- városközpont közelsége 

- jó tömegközlekedés 

- jelentős zöldfelületi arány 

- nincs lakótelep 

 

- szabad zöldterületek hiánya 

- alközpont hiánya 

- gyenge kereskedelmi ellátottság 

- szegregáció megjelenése 

- alacsony komfortfokozatú lakások aránya 

magas 

- vízhálózat felújításra szorul  

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

- forgalomcsillapított "tempo 30" övezet 

kialakításának folytatása 

- alközpont kialakulásának lehetősége 

 

 

 

- népesség elöregedéséből származó  

szegregálódás, mely esetében nincs 

önkormányzati lehetőség a beavatkozásra 

 

 

 

 

FEJLESZTÉSI CÉLOK 

- közterületek fejlesztése 

- zöldfelületi rendszer fejlesztése 
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4.6. táblázat  

Pacsirtatelep  - SWOT Elemzés és fejlesztési célok 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

- jó megközelíthetőség 

- jelentős zöldfelületi fedettség 

 

 

- a Helsinki út mentén gazdasági területekbe 

ágyazódott lakóterületek 

- avult épületállomány, alacsony 

komfortfokozatú lakások aránya itt a 

legmagasabb 

- erősödő szegregációs folyamatok 

- alközpont hiánya 

- leromlott állapotú közösségi terek (park, 

játszóterek) 

- parkolók hiányoznak 

- sportpálya nincs 

- környezeti problémák (zaj, bűz) 

- kerékpárút hiánya 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

- felhagyott MÁV területek hasznosítása 

- Alsóhatár út - Vágóhíd utca környékének 

rendezése, beépíthetősége 

 

- külső fejlesztések elmaradása miatt a 

negatív társadalmi szegregációs folyamatok 

felerősödése 

- romló közbiztonság 

 

 

FEJLESZTÉSI CÉLOK 

- társadalmi-fizikai leromlással veszélyeztetett területek helyzetének javítása 

- társadalmi, szociális leszakadás mérséklése 

- alközpont kialakítása (Vörösmarty téri piac és környezete közösségi funkciókkal) 

- panel lakótelepeken az energiahatékonysági beruházások megvalósítása a lakhatási költségek 

csökkentése érdekében 

- intézmények korszerűsítése (benne energetikai korszerűsítések is) 

- közbiztonság javítása 

- Helsinki út menti területek gazdasági szerepének erősítése úgy, hogy a lakóterületet ne 

zavarja és a településképbe illeszkedjen 

- a szomszédos kerületek irányába a közúti közlekedési kapcsolatok kiépítése 
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Szabótelep 

4.7. táblázat  

Szabótelep  - SWOT Elemzés és fejlesztési célok 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

- hagyományos kertvárosias környezet 

- megfelelő állagú épületállomány 

 

- magas a munkanélküliek száma 

- tömegközlekedés nem jó 

- M5 autópálya, Nagykőrösi út zajhatás 

- távoli városközpont 

- gyenge kereskedelmi ellátottság 

- elaprózódott telekállomány 

- leromlott állapotú park 

- parkoló hiányzik 

- faállomány rekonstrukcióra érett 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

- Nagykőrösi út melletti sáv 

intézményesülése 

 

 

- a kerületen kívüli beruházói átépítések során 

a lakóterület indokolatlan sűrűsödése, a 

kertvárosi jelleg elvesztése 

 

FEJLESZTÉSI CÉLOK 

- közterületek fejlesztése 
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5. Környezeti állapotfelmérés 

5.1. Környezeti elemek állapota 

 

5.1.1. Levegő  

 

Egy terület levegőminőségét a légszennyezőanyagok az adott területen fellépő, ott jellemző 

koncentrációjával, vagyis terheltségével jellemezzük. A kialakuló koncentráció elsősorban az 

időjárási viszonyoknak megfelelő irányban és távolságban elhelyezkedő források (melyek 

lehetnek pontszerűek, vonalasak pl. közlekedési utak, vagy diffúz -felületi- források) 

légszennyezőanyag-kibocsátásainak, valamint azok transzport folyamatainak függvénye. A 

terjedés során érik el a légszennyező anyagok a hatásviselőket (receptor szervezeteket). 

Ezalatt a légszennyező anyagok koncentrációja a kibocsátási értékhez képest csökken, 

azonban a különböző források hatása egymáshoz adódik.  

 

Az emisszió alatt a légszennyező forrás légszennyezőanyag kibocsátásait értjük. Az emisszió 

mértékét a forrás által időegység alatt a környezetbe kibocsátott különböző légszennyező 

komponensek mennyisége határozza meg. Az emissziót követően a környezetbe kibocsátott 

légszennyező anyagok keverednek a környezeti levegővel, hígulnak, illetve az időjárási 

viszonyoknak megfelelően terjednek, elszállítódnak a forrástól. Ezt a komplex folyamatot 

nevezzük transzmissziónak. A különböző forrásokból származó légszennyezőanyagok 

terjedésének hatására a tér egy adott pontján kialakuló légszennyezettséget nevezzük a terület 

immissziójának, melyet a különböző szennyezőanyagok koncentrációjával jellemezünk. Az 

emisszió, transzmisszió és immisszió fogalmát az 5.1.1.1. ábra szemlélteti. 

 

 

5.1.1.1. ábra: Az emisszió, transzmisszió és immiszió értelmezése 

(forrás: http://hle.vdf-online.ch/post/11-nachhaltigkeit) 
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Pesterzsébet nem rendelkezik jelentős ipari tevékenységgel, azonban erősen kitett a környező, 

jellemző légáramlási irányokba eső kerületekből érkező ipari légszennyezőknek.  

Emellett jelentős légszennyezőanyag-kibocsátó ágazat a helyi és átmenő közlekedés, valamint 

a helyi energiatermelés és a lakossági fűtés. 

 

Immisszió 

 

Hazánkban a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölése a 4/2002. (X. 7.) KvVM 

rendelet szerint történik, az egyes légszennyezőanyagok által okozott szennyezettség 

mértékének alapján. 

 

Az egyes légszennyezettségi zónatípusokat a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 5. melléklete 

definiálja, az alábbiak szerint: 

 A csoport: agglomeráció: az Lvr. szerint. (306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet szerint) 

 B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező 

anyag tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt, 

az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3-6. sorában szereplő anyagok esetén 

a célértéket meghaladja.  

 C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező 

anyag tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár 

között van. 

 4. D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező 

anyag tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó 

határérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3-6. sorában szereplő 

anyagok esetében a célérték között van. 

 5. E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező 

anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 

 6. F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt 

nem haladja meg. 

 7. O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a 

célértéket. 

 8. O-II csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a 

hosszú távú célként kitűzött koncentráció értéket. 

 

Pesterzsébet, mint fővárosi kerület a „Budapest és környéke” légszennyezettségi 

agglomeráció része, mely az egyes szennyezőanyagok szerinti zónacsoportokba tartozik. 
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5.1.1.1. táblázat:  

Budapest és környéke” légszennyezettségi agglomeráció zónacsoportjai a 4/2002 (X.7.) 

KvVM rendelet szerinti  

Szennyezőanyag 

1.légszennyezettségi 

agglomeráció 

Budapest és környéke 

Szennyezőanyag 

1.légszennyezettségi 

agglomeráció 

Budapest és környéke 

Kén-dioxid E Talaj-közeli ózon O-I 

Nitrogén-dioxid B PM10 Arzén F 

Szén-monoxid D PM10 Kadmium F 

Szilárd (PM10) B PM10 Nikkel F 

Benzol E PM10 Ólom F 

PM10 benz(a)-pirén B   

 

A levegőminőségének értékelése a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező 

források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról 

szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott módszerek szerint, valamint a 

levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 

kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megadott egészségügyi 

határértékek alapján történik. Ülepedő por tekintetében a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM 

együttes rendelet 1. sz. melléklete ad meg egészségügyi határértékeket. 

 

5.1.1.2. táblázat: 

Egészségügyi határértékek az egyes légszennyező komponensek tekintetében 

Szennyezőanyag 
Határérték [g/m

3
] 

éves 24 órás órás 

Kén-dioxid 50 125 
1 

250 
2 

Nitrogén-dioxid 40 85 100 
3- 

Szén-monoxid 3000 5000* 10000 

Szálló por (PM10) 40 50 
4 

— 

PM2,5 25 — — 

Benzol 5 10 — 

Ózon — 120*
,5 

— 

Ólom 0,3 0,3 — 

Higany 1 — — 

Szennyezőanyag 
Határérték 

Éves [t/km
2
*év] 30 napos [g/m

2
*30 nap] 

Ülepedő por 120 16 

*napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma 
1: naptári év alatt 3-nál többször nem léphető túl 
2: naptári év alatt 24-nél többször nem léphető túl 
3: naptári év alatt 18-nál többször nem léphető túl 
4: naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl 
5: 2010. évtől, mint első évtől kezdve hároméves vizsgálati időszak átlagában egy naptári évben 25 napnál többször nem szabad 

túllépni 

 

Magyarország, így Budapest levegőjének minőségét az Országos Légszennyezettségi 

Mérőhálózat (OLM) automata és manuális mérőállomásai követik nyomon. A fővárosban is 
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több pontos üzemel mérőállomás, melyek elhelyezkedésük alapján különböző 

légszennyezettségeket mérnek: városi háttér, lakó és ipari övezet, közlekedési csomópontok 

környezete. Az 5.1.1.2. ábra bemutatja a Budapesten 2016-ban működő automata OLM 

mérőállomások elhelyezkedését, és típusát. 

 

 
 

5.1.1.2. ábra: Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) 

automata mérőállomásainak elhelyezkedése a fővárosban 

 

Igen sajnálatos, hogy Pesterzsébet, illetve a jellemző légmozgások irányába eső Soroksár 

levegőminőségéről nem állnak rendelkezésre mérési eredmények, így a terület 

levegőterheltségére csak következtetni tudunk a vizsgált állomások adatai alapján.  

 

Pesterzsébeten 2011 végéig a Török Flóris u. 89. szám alatti manuális mérőállomási ponton 

mérték a nitrogén-dioxid koncentrációját, 2012 óta azonban az állomás nem üzemel.  

 

A kerület levegőminőségének értékeléséhez ezért a jelenleg is üzemelő automata 

mérőállomások közül választottuk ki azokat, melyek a Pesterzsébethez a legközelebb 
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helyezkednek el, illetve több légszennyező komponensre rendelkezésre állnak adatok a 2010-

2016 közötti időszakra vonatkozóan. Így kerület kiválasztásra a Budapest XVIII. kerületében 

működő „Gilice tér”, valamint a XXI. kerületi „Csepel” OLM automata mérőállomás.  

 

5.1.1.3. táblázat:  

A gilice téri és a csepeli mérőállomások típusa és az általuk mért szennyezőanyagok 

Név Cím 
Állomás 

típus 

Mért szennyezők, 2016 

SO2 NO2 NOX CO O3 PM10 Benzol 

Gilice tér XVIII. ker., Gilice tér 
külváros 

háttér 
X X X X X X - 

Csepel 
XXI. ker., Szent 

István út 217-219. 
külváros ipar X - - X X X - 

2017 márciusa óta a Csepeli mérőállomáson is mérik a nitrogén-dioxid, illetve nitrogén-oxidok koncentrációját.  

 

Megjegyzendő, hogy a gilice téri és a csepeli mérőállomás elhelyezkedése és típusa is eltérő. 

Előbbi külvárosi hátteret regisztráló állomás a Dunától nagyobb távolságra, helyi magaslaton 

helyezkedik el. A csepeli állomás külvárosi ipari típusú, az általa regisztrált értékeket a 

környező ipari kibocsátások is nagymértékben befolyásolják. Pesterzsébet elhelyezkedése, és 

a szomszédos kerületekben jelenlévő ipar, illetve forgalmas közlekedési csomópontok miatt 

nagyobb hasonlóságot mutat a csepeli állomás környezetével. Pesterzsébethez hasonlóan 

mindkét vizsgált állomás levegőkörnyezetére jelentős hatást gyakorol, hogy a főváros belsőbb 

részein kibocsátott légszennyezőanyagok a jellemző légáramlási viszonyoknak megfelelően, 

ezek irányába terjednek.  

 

A XVIII., illetve XXI. kerületi OLM állomások adatai a XX. kerületre csak tájékoztató 

jelleggel vonatkoztathatók, ugyanakkor a légszennyező anyagok éves átlag koncentrációjának 

változása, valamint koncentráció éven belüli változása tájékoztatást adhat Budapest 

külvárosának levegőminőségét érintő változásokról, trendekről. Városi környezetre 

jellemzően a két leginkább problémát jelentő, egészségügyi határértéket rendszeresen 

megközelítő, illetve meghaladó komponens a nitrogén-oxidok (nitrogén-dioxid), a szálló por 

és az ózon. A csepeli mérőállomáson 2012 és 2016 között nem végezték nitrogén-oxidok 

monitoringját.  

 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat által évenként kiadásra kerülő „évi összesítő értékelés 

hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján” című kiadványaik alapján 

elemeztük 2012 és 2016 közötti időszakban a gilice téri és a csepeli mérőállomás szolgáltatta 

levegőminőségi értékeket. Az alábbi statisztikai adatokat vettük figyelembe: 

 mért 1 órás átlag (szállópor és benzol esetében 24 órás átlag, ózon esetében pedig 8 

órás futó átlag) koncentrációkból meghatározott éves átlagok; 

 az adott évben regisztrált legmagasabb 1 órás átlag (szállópor és benzol esetében 24 

órás átlag, ózon esetében pedig 8 órás futó átlag) koncentráció; 

 határértékek túllépésének aránya: határértéket meghaladó 1 órás átlagok (szállópor és 

benzol esetében 24 órás átlagok, ózon esetében pedig 8 órás futó átlagok) aránya az 

összes mért 1 órás átlaghoz (szálló por esetében 24 órás, ózon esetében pedig 8 órás 

futó átlaghoz) viszonyítva (%-ban megadva). 
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A vizsgált statisztikai adatok alapján a csepeli és a gilice téri mérőállomás környezetében 

esetenként igen eltérő levegőminőség viszonyok jellemzőek, illetve az egyes légszennyező 

komponensek tekintetében is előfordulnak eltérő tendenciák.  

 

5.1.1.4. táblázat:  

A gilice téri és csepeli mérőállomások 2010 és 2016 közötti mérései alapján készült 

statisztikai adatok értékelése 

 Értékelés, 2012-2016 

Gilice Csepel 

NO2 

Éves átlag 

Az átlagok évek közötti erős 

ingadozása mellett kismérték javulás 

jellemző. 

2012 és 2016 között nem mérték 

Max. 

A maximum koncentráció tekintetében 

nem egyenletes, de kismértékben 

csökkenő tendencia figyelhető meg. 

2012 és 2016 között nem mérték 

Túllépés 

2011 óta csökkenő tendencia 

mutatkozik a határérték túllépések 

gyakoriságában is.  

2012 és 2016 között nem mérték 

NOX 

Éves átlag 

Az átlag NOx koncentráció változása 

nem követi egyértelműen a NO2 

koncentráció csökkenését, azonban 

kismértékű javulás e komponens 

tekintetében is megfigyelhető. 

2012 és 2016 között nem mérték 

Max. 

Az évben előforduló legmagasabb NOx 

koncentráció értékek tekintetében 

2013-ig csökkenés, azóta azonban 

növekedés állapítható meg. 

2012 és 2016 között nem mérték 

PM10 

Éves átlag 

Az éves átlag alapján a levegő 

minősége szálló por tekintetében csak 

kismértékben javul. 

Míg a 2010-2013-as időszakban 

csökkenés, azt követően koncentráció 

növekedés volt jellemző. Az állapot 

becslést az egyes évek közt jelentős 

ingadozás és az adatok alacsony 

rendelkezésre állása nehezíti. 

Max. 

Nem egyenletesen, de kis mértékben 

javuló tendencia feltételezhető. 

A maximumok tekintetében a helyzet 

az átlag koncentrációhoz hasonló. 

2016-ban a legmagasabb 24 órás átlag 

szálló por koncentráció meghaladta a 

határérték 3,5-szeresét. 

Túllépés 

A határérték túllépések arányában nem 

egyenletes csökkenés jellemző. 

A határérték túllépések arány is igen 

ingadozó, 2016-ban a mért 24 órás 

átlagok ötöde haladta meg a 

határértéket. 
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O3 

Éves átlag 

Éves átlag tekintetében a vizsgált 

időszakban a terület ózonterhelése csak 

igen kismértékben csökkent. 

A csepeli mérőállomás adatai alapján 

az ózon átlag koncentráció 

tekintetében növekedés figyelhető 

meg 

Max. 

Az éves legmagasabb értékek 

tekintetében erős az ingadozás, 2015-

ben kiugróan magasa értéket is 

regisztráltak. Egyértelmű tendencia 

nem jelenthető ki. 

Az éves maximum koncentráció 

szintén növekedett a vizsgált 

időszakban, bár az adat rendelkezésre 

állás aránya alacsony. 

Túllépés 

Az éves maximumokhoz hasonlóan a 

határérték túllépések előfordulási 

gyakoriságában is jelentős a szórás. 

Jellemzően azokban az években, 

amikor a határérték túllépés gyakori, a 

maximum koncentráció is magasabb. 

A határérték túllépések gyakorisága 

tekintetében az alacsony adat 

rendelkezésre állási arány és az 

értékek jelentős szórása ellenére, az 

2012 óta nem egyenletesen, de 

növekvő trend állapítható meg. 

CO 

Éves átlag 

Az átlag koncentráció esetében 

kismértékű, nem egyenletes javulás 

figyelhető meg. 

Bár az adatrendelkezésre állás nagyon 

alacsony, az átlag koncentráció 

esetében kismértékű, nem egyenletes 

javulás figyelhető meg. 

Max. 

A maximum koncentráció alakulása 

jelentősen ingadozó az egyes évek 

közt, de a határérték megközelítése 

nem fordult elő a vizsgált időszakban, 

annak ellenére, hogy 2014 óta 

növekedés figyelhető meg.  

Az adatrendelkezésre állás nagyon 

alacsony, a maximum koncentráció 

alakulása ingadozó. Határértéket 

megközelítő koncentráció nem fordult 

elő a vizsgált időszakban, annak 

ellenére, hogy 2014 óta növekedés 

figyelhető meg.  

Túllépés 
Nem fordult elő határérték (1 órás 

átlag) túllépés a vizsgált időszakban. 

Nem fordult elő határérték (1 órás 

átlag) túllépés a vizsgált időszakban. 

SO2 

Éves átlag 

A komponens tekintetében a 

levegőminőség javulása figyelhető meg 

a Gilice téri állomás környezetében. 

A gilice téri állomással szemben a 

Csepeli állomáson az átlagos SO2 

koncentráció növekedése volt jellemző 

a vizsgált időszakban. Az 

adatrendelkezésre állás aránya 

alacsony volt. 

Max. 

Az átlaghoz hasonlóan az egyes 

években mért legmagasabb 1 órás átlag 

koncentráció értékében is csökkenés 

jellemző. 

2015-ben kiugró 

koncentrációértékeket is mértek, 

azonban a többi évben (mikor volt 

mérés) az egyes években mért 

maximumok csökkenő tendenciája 

jellemző- 

Túllépés 
Nem fordult elő határérték (1 órás 

átlag) túllépés a vizsgált időszakban. 

Nem fordult elő határérték (1 órás 

átlag) túllépés a vizsgált időszakban. 

Benzol Éves átlag 

2010 óta nem egyenletesen, de javuló 

tendencia figyelhető meg. 

2011 és 2013 között az által 

koncentráció csökkenése figyelhető 

meg, azonban 2014 óta ezen 

komponenst a csepeli állomáson nem 

mérik  
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Max. 

2012-től nem egyenletesen, de javuló 

tendencia figyelhető meg. 

Az átlaghoz hasonlóan 2011 és 2013 

között a maximum koncentrációban is 

csökkenés volt jellemző. Azóta e 

komponenst a csepeli állomáson nem 

mérik. 

Túllépés 
Egyetlen alaklommal, 2012-ben fordult 

csak elő határérték túllépés. 

Nem fordult elő határérték túllépés a 

vizsgált időszakban. 

 

Pesterzsébethez közeli két mérőállomás által 2010-2016 között mért légszennyező 

komponensek adatainak statisztikai elemzése alapján az alábbi következtetések vonhatók le 

nagy valószínűséggel Pesterzsébet vonatkozásában: 

 szén-monoxid, kén-dioxid és benzol tekintetében, amennyiben a környező területeken 

jelentős ipari káresemény nem következik be, nem kell egészségügyi határérték 

túllépésre számítani; 

 a szén-monoxid terhelés a vizsgált időszakban nem változott, benzol esetében javulás, 

kén-dioxid esetében pedig igen kismértékű terhelésnövekedés volt jellemző; 

 nitrogén-dioxid, illetve nitrogén-oxidok esetében lényegében csak a gilice téri állomás 

adati állnak rendelkezésre. E komponens tekintetében kismértékű átlagkoncentráció 

csökkenés figyelhető meg, ugyanakkor 1 órás átlag határérték túllépések így is 

előfordulnak; 

 a 24 órás átlag PM10 koncentráció tekintetében még mindig gyakori a határérték 

túllépések előfordulása, éves szinten a mérések 10-20 % meghaladja az egészségügyi 

határértéket; 

 a PM10 esetében a levegőminőség nem változott lényegesen a 2010-2016 közötti 

időszakban; 

 ózon tekintetében a levegőminőség kismértékű romlása volt megfigyelhető a vizsgált 

időszakban.  

 

A gilice téri és csepeli automata mérőállomások 2010 és 2016 között mért adatainak a 

levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 

kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott 

levegőterheltségi szint egészségügyi határértékeinek való megfelelés vizsgálata során az 

alábbiakat találtuk: 

 kén-dioxid és szén-monoxid tekintetében nem volt sem órás, sem 24 órás határérték 

túllépés, az éves átlag koncentráció sem haladja meg a határértéket; 

 nitrogén-dioxidra vonatkozóan az éves átlagok nem haladták meg egyik évben sem az 

éves 40 µg/m
3
-es határértéket, azonban a gilice téri állomáson 2010-ben, 2011-ben, 

2012-ben és 2015-ben is az órás átlagkoncentráció több mint 18 alkalommal haladta 

meg az órás határértéket; 

 PM10 tekintetében az éves határérték nem került túllépésre (noha a csepeli állomás 

esetében erősen megközelítette azt), ugyanakkor a gilice téri állomás esetében 2010-

ben, 2011-ben, 2012-ben 2014-ben és 2015-ben, míg a csepeli állomás esetében 2011-

ben, 2012-ben, 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban is 35-nél több alkalommal fordult elő 

a 24 órás határérték túllépése; 
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 PM2,5-re vonatkozóan az éves határérték (25 µg/m
3
) a gilice téri állomás esetében 

2011-ben (27 µg/m
3
) került túllépésre. 

 

Összességként megállapítható, hogy a PM10 és az ózon komponensek okozzák a 

legjelentősebb levegőminőségi problémákat, ugyanakkor a nitrogén-oxidok koncentrációjának 

alakulását is fontos figyelemmel kísérni.  

 

Emisszió 

 

Ipar 

 

Pesterzsébet területén az ipar jelenléte kevésbé jelentős. Az OKIR adatbázisa alapján a XX. 

kerületben nem üzemel egységes környezethasználati engedély (EKHE), illetve E-PRTR 

(European Pollutant Release and Transfer Register - Szennyezőanyag kibocsátási- és szállítási 

Nyilvántartás) köteles telephely. A 2015. évi tárgyévre vonatkozóan 25 db pesterzsébeti 

telephelyről nyújtottak be éves levegőtisztasági jelentést (LM bevallást). Ezen telephelyek 

többségének tüzelőberendezés üzemeltetése miatta van bevallási kötelezettsége, valamint 

szén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok, illetve kén-oxidok és szilárd anyag (por) 

kibocsátásaikat kötelesek monitorozni. Illékony szerves légszennyezőanyag kibocsátás 

tekintetében két autófényező műhely telephelye érintett. Egyéb légszennyezőanyag 

kibocsátásának nyomon követésére 3 db telephely (Po Fém Bt. alumínium öntödéje, Szabó-

Galván Nemesfémbevonó Kft. galvanizáló üzeme és Redel Elektronika Kft. elektronikai 

alkatrész gyártóüzeme) kötelezett. 

 

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) Légszennyező anyag 

kibocsátások (LAIR) alrendszerében a „Kibocsátási adatok éves összesítése –településekre” 

adatait használtuk fel Budapest 20. kerületének 2010 és 2015 közötti légyszennyezőanyag 

kibocsátásainak vizsgálatához. A kibocsátási adatok a 3. számú mellékletben kerületek 

összefoglalásra, 

 

A vizsgált adatok alapján az alábbi megállapítások tehetőek: 

 a szén-dioxid kibocsátás igen jelentős mértékben megemelkedett, 2015-ben több mint 

130-szor nagyobb kibocsátást regisztráltak, mint 2010-ben. Ez azonban nagyrészt 

„virtuális” változás, mivel az OKIR adatforrásai, és a számítási módszerek jelentős 

változáson mentek át az időszakban;  

 a nitrogén-oxidok kibocsátásában 2012-ig csökkenés volt megfigyelhető, azóta 

azonban ismét emelkedést regisztráltak. A változás oka ez esetben is részben a 

rendszeres levegőtisztaság-védelmi jelentést, illetve levegőtisztaság-védelmi 

alapbejelentést benyújtók körének bővülése, a bejelentés elmulasztások csökkenése 

okozza;  

 szén-monoxid tekintetében is hasonló trend figyelhető meg, mint nitrogén-oxidok 

esetében, azonban 2012 óta a CO kibocsátás növekedés jóval kisebb mértékű; 

 a szilárd anyag kibocsátás igen változatosan alakult a vizsgált időszakban, azonban 

2015-ben az időszak legnagyobb kibocsátását regisztrálták;  
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 kén-dioxid kibocsátás tekintetében 2012-t követően szintén emelkedés volt 

megfigyelhető, azonban a fent említett komponensekhez képest jóval kisebb mértékű, 

és 2014 óta ismét csökkenést regisztráltak; 

 A szerves és fémvegyület légszennyező komponensek kibocsátása igen változatosan 

alakult a vizsgált időszakban. Egy-egy cég megjelenése, profilváltása, illetve 

megszűnése nagymértékben befolyásolta a kibocsátások alakulását; 

o 2011-re jelentős kibocsátás csökkenés volt tapasztalható 1,2,4-trimetil-benzol, 

butil-acetát, etil-benzol, izo-propil-alkohol, metil-izobutil-keton és xilolok 

tekintetében. A felsorolt szennyezőanyagok kibocsátása szinte teljes mértékben a 

KNORR-BREMSE Magyarország Kft. Vasúti, kötöttpályás járműgyártó, 

fémmegmunkáló üzeméhez voltak köthetőek, 

o 2013-ig folyamatosan növekedett a hidrogén-cianid kibocsátása, mely a 2011-ben 

jelentkezett magasabb nikkel és nikkel-vegyületek kibocsátásával a Redel 

Elektronikai Kft. gyártóüzemének tevékenységéhez köthetőek. Az üzem ilyen 

típusú kibocsátásai 2014-re jelentősen mérséklődtek, 

o 2013-ban és 2014-ben jelentkezett etil-acetát, illetve etil-alkohol kibocsátás. Ezen 

komponensek kibocsátásáért teljes egészében a Hungaro-Casing Kft. 

Élelmiszergyártó üzeme volt felelős, ami jelenleg is üzemel, azonban szerves 

légszennyezőanyag kibocsátás jelentésére nincs már kötelezettsége. 

 

Pesterzsébettel ellentétben a környező kerületekben jelentősebb ipari tevékenységeket folytató 

cégek üzemelnek, melyek légszennyezőanyag kibocsátásai a XX. kerület levegőminőségét is 

befolyásolják. Az egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező, illetve E-PRTR 

köteles telephelyeket az 5.1.1.5. táblázatban foglaltuk össze. 

 

5.1.1.5. táblázat:  

Az egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező, illetve E-PRTR köteles 

telephelyek a 9., 18., 19., 21. és 23. kerületekben 

Kerület Létesítmény Üzemeltető  

9. ker. CF Pharma Kén utcai telephely CF Pharma Kft. E-PRTR 

9. ker. Vinyl gyártó és Kiszerelő üzem Vinyl Vegyipari Kft. EKHE/E-PRTR 

18. ker. Dunaferr Lőrinci Hengermű ISD Dunaferr Zrt. EKHE/E-PRTR 

18. ker. Kispesti Erőmű Budapesti Erőmű Zrt. EKHE/E-PRTR 

19. ker. Acélöntöde Hoffer Acélöntő és Szolgáltató Kft. EKHE/E-PRTR 

21. ker. Csepeli I. Erőmű Csepeli Erőmű Kft. EKHE/E-PRTR 

21. ker. Csepel II. Erőmű 
Csepeli Áramtermelő Rt. / Alpiq 

Csepel Kft. 
EKHE/E-PRTR 

21. ker. 
Kombinált ciklusú gázturbinás 

erőmű 

Alpiq Csepel Kft. / Csepel III. Erőmű 

Kft. 
EKHE/E-PRTR 

21. ker. Könnyűfémöntöde FÉMALK Zrt. EKHE/E-PRTR 

21. ker. 
Budapesti Központi 

Szennyvíztisztító Telep 
Fővárosi Vízművek Zrt. E-PRTR 

21. ker. 
Csomagolópapír gyár, 

hullámtermék gyár 
Dunapack Kft. E-PRTR 

23. ker. Festékgyár PPG Trilak Kft. EKHE/E-PRTR 
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23. ker. Ipox Chemicals gyára Ipox Chemicals Kft. EKHE/E-PRTR 

23. ker. I. telep Első Vegyi Industria Zrt. EKHE/E-PRTR 

23. ker. Veszélyes hulladékkezelő telep  
Táborplaszt Ipari és Kereskedelmi 

Kft. 
EKHE/E-PRTR 

23. ker. Vegyipari üzem Materiál Vegyipari Szövetkezet EKHE/E-PRTR 

23. ker. Dél-Pesti Szennyvíztisztító Telep Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. E-PRTR 

 

A IX. kerület Illatos út 19-23. szám alatti üzemelt Budapesti Vegyiművek Zrt. 2008-

ban befejezte tevékenységét, melyet követően nagy mennyiségű (közel 1.000 tonna) veszélyes 

hulladékot hagyott hátra telephelyén. Ennek felszámolása 2016-ra megtörtént. 

Az Illatos út 19-23 szám alatt más szervezetek is végeznek tevékenységet, melyek közül a 

legjelentősebbek: 

 Vinyl Vegyipari Kft. (egységes környezethasználati engedéllyel), pontforrásai: 

o P1: hipo üzem kürtője 

o P2: diesel üzemű aggregátor kürtője 

o P3: Perjódsav üzem kazánkémény 

o P4: Metiljodid üzem technológiai hőt előállító gázkazánjának kéménye 

o P5: Metiljodid üzem kürtője 

 Polifoam Kft. (műanyagfeldolgozó) 

 Körte Zrt. (pácléfeldolgozó üzem) 

 Altox-Chem (vegyi áru kereskedelem) 

 

Szintén a IX. kerületben üzemelnek más, levegőminőség-védelmi szempontból megemlítendő 

üzemek: 

 CF Pharma: gyógyszeralapanyag és intermedier gyártó üzem, 1097 Kén utca 5. 

 Linde Gáz Magyarország: 1097 Illatos út 17. 

 

Közlekedés  

 

Városi környezetben jellemzően a közlekedés, és különösen a közúti közlekedés 

levegőminőség-védelmi hatásai a legjelentősebb. A vonalforrások, vagyis a közutak mentén 

elsősorban a szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szálló por, valamint az el nem égett 

szénhidrogének koncentrációjának emelkedését okozza. A belsőégésű motorok 

kipufogógázain túl a gépjárművek belső részeinek, illetve útfelülettel történő súrlódás során 

különböző fém és gumi porok képződésére is számítani kell.  

 

Pesterzsébet közlekedési rendszere szerencsésnek mondható a tekintetben, hogy a forgalmas 

közutak (Határ út, Nagykőrösi út, Helsinki út) a kerület szélsőbb részein helyezkednek el, a 

kerületen belsőbb területeit a kis áteresztőképességű utak jellemzik. 
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5.1.1.3. ábra: A főhálózat 2007. évi és 2011. évi budapesti forgalomterhelése közötti 

eltérés (forrás: Budapest Környezeti Állapotértékelése, 2016) 

 

Az utóbbi időkben a kerületet is érintő útszakaszok közül a Határ út, a Topánka utca valamint 

a Nagykőrösi út külvárosi szakaszának forgalma nőtt.  

 

A tervek szerint a közeljövőben Pesterzsébeten három helyszínen alakítanak majd ki az e-

Mobi KHT – Jedlik Ányos Program keretében elektromos gépjármű töltőállomásokat. 

 

Az elővárosi vasúti közlekedés fővárosi léptékű logisztikai problémák miatt nem ideális. 

Hiába adott a Pesterzsébeti vasútállomás, illetve az onnan a belváros felé vezető 

vasútszakaszok, a kerületből közvetlenül Ferencvárosig, illetve Kőbánya-Kispestig lehet csak 

eljutni.  

 

A kerékpáros közlekedés rendszerének fejlesztése lassan halad. A kerületben meglehetősen 

alacsony a kerékpár utak és kijelölt kerékpár sávok hossza. 2016-ban különálló, 

megkülönböztetett kerékpárút egyedül a Topánka utca mentén található, melynek hossza 

1 km, azonban itt is jellemzőek a gyalogos-kerékpáros konfliktusok.  Jelenleg folyamatban 

vannak további, a kerületet is érintő VEKOP forrásból megvalósuló fővárosi fejlesztések.  

Bár az EuroVelo 6 tervezett budapesti szakasza is a kerületen, az RSD mentén halad 

keresztül, jelenleg ennek kivitelezését még nem kezdték meg.  
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A közlekedést érintő további fejlesztési terv a Helsinki út felett gyalogos, illetve kerékpáros 

felüljáró kialakítása.   

 

Lakossági fűtés  

 

Fontosnak tartottuk felmérni a XX. kerületi lakossági vezetékesgáz-ellátás és a távfűtés-, 

illetve melegvíz-szolgáltatási körülményeket. Pesterzsébeten a vezetékes gázszolgáltatást a 

FŐGÁZ Zrt. biztosítja, mintegy 200 km-nyi kerületi gázcsőhálózattal.   

 

A vezetékes gázzal biztosított fűtéssel rendelkező lakások száma egy nagyságrenddel 

magasabb, mint a távhővel fűtött lakásoké. A KSH adatai alapján a kerületi háztartási 

gázfogyasztók száma 26 ezer körül ingadozik, melynek mintegy 80%-a használ 

gázszolgáltatást fűtési célból.  

 

Míg a korábbi kerületi környezetvédelmi program elkészülésének időszakában a gázellátással 

rendelkező háztartások számában az új építésű lakások számának növekedésével 

párhuzamosan, folyamatosan növekvő tendencia volt jellemző, addig 2013 óta visszaesés 

figyelhető meg a gázfűtéses háztartások számában. 2013 és 2016 között a kerületi gázfűtéses 

lakások száma 71,4%-ról 64,3%-ra csökkent. 

   

Pesterzsébeten a távhőhálózat üzemeltetését a FŐTÁV Zrt. végzi. A kerületi távhőrendszer 

hőbázisát a Csepeli Erőmű jelenti, ahonnan 6287 lakás hő-ellátása történik, melyek túlnyomó 

részt a városközponti lakótelepen találhatóak. A távhővel fűtött lakások számában 2012 óta 

nem következett be változás, továbbra is a lakások kb. 20,3%-ának fűtése történik ilyen 

módon. A fűtési gázhasználat csökkenésének következtében 2013 és 2016 között 8,3%-ról 

15,4%-ra nőtt az egyéb módon fűtött háztartásainak aránya a kerületi lakások vonatkozásában. 

 

A lakásállomány fennmaradó hányadának fűtési szokásait illetően nem állnak 

rendelkezésünkre adatok. Feltehetően ezek nagy részében vegyestüzelésű, egyedi 

fűtésmegoldás került alkalmazásra. A gazdasági helyzet következtében országszerte jellemző 

tendencia, hogy alternatív tüzelési módokra (fa-, olaj-, széntüzelés) térnek át a gázárak 

növekedése miatt. További jelentős problémát okoz a háztartásban keletkező hulladékok 

meggondolatlan elégetése. 
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5.1.1.4. ábra: A távfűtésbe bekapcsolt és a fűtési gázfogyasztó háztartások számának 

alakulása 2012 és 2016 között (forrás:KSH) 

 

 

Avar-és hulladékégetés  

 

A kerület levegőminőségét nagymértékben befolyásolja a lakossági avar-, illetve az illegális 

hulladékégetések.   

 

A kerti (zöld) hulladékok, így az ősszel nagy mennyiségben jelentkező, lehulló lomblevelek 

elszállítását az FKF Zrt. biztosítja, saját-logós hulladék-gyűjtő zsákban történő átvétellel. Az 

így begyűjtött zöldhulladékok komposztálásra kerülnek, értékes szervesanyag tartalmukból 

talajerő-utánpótlásra használható komposzt képződik. 

 

Az avarégetés során amellett, hogy jelentős mennyiségű szén-dioxid képződik, egyéb 

légszennyező anyagok kibocsátásával is számolni kell. Különösen a szilárd PM10 frakció 

terhelés okozhat komoly problémákat az égetés környezetében. A kedvezőtlen szélcsendes, 

hűvös időjárási viszonyok tovább súlyosbíthatják a kialakuló helyzetet.  

 

Az illegális hulladékégetés oka jellemzően a hulladéktól való megszabadulás, illetve a 

hulladék fűtési célokra történő felhasználása. 

 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a értelmében egyrészt 

„tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a 

levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést okoz”. Továbbá a rendelet 27. § (2) 

bekezdései tiltja a lakossági hulladékégetést, a háztartásban keletkező papírhulladék és 
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veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése 

kivételével. A fenti § (3) bekezdése alapján „lábon álló növényzet, tarló és 

növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos. „  

 

Napjainkban sajnos gazdasági okokból sokan vegyes, illetve szilárd tüzelésű kályháikat ismét 

beüzemelték, melyben gyakran nem az előírt tüzelőanyagokat, hanem egyéb, tüzelésre 

alkalmasnak vélt anyagokat égetnek. Ezek elégetése során képződő füstgázok komoly 

egészségkárosító hatással lehetnek. Különös aggodalomra ad okot a műanyag tartalmú ruhák, 

bútorok, csomagolóanyagok, tapétamaradékok, kábelek, valamint a gumiabroncsok égetése, 

illetve a klór tartalmú műanyagok (pl. PVC) eltüzelése. 

 

A Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/A.§-a 

értelmében Budapest közigazgatási területén az ingatlan tulajdonosoknak, használóknak tilos 

elégetnie az avart és kerti hulladékokat.  

 

Bűzhatás 

 

A zavaró szaghatás problémája a levegőminőség-védelem tárgykörébe tartozik. A 

szaghatással bíró anyagok általában közvetlen egészségkárosítást nem okoznak, azonban a 

kiváltott reakciók útján az ember jó közérzetét rontják.  

Habár vannak olyan szaghatást kiváltó anyagok, melyek egyben toxikusak is a szervezetre, 

esetleg csak bizonyos koncentráció felett ártalmasak, az emberi orr azonban egyes szagokat 

már nagyságrendekkel az egészségkárosító koncentráció alatti is képes érzékelni. 

 

A bűzproblémák kérdéskörének különlegességét az a tény adja, hogy a gyakorlatban 

alkalmazott határértékek és a tényleges bűzérzet között nincs összefüggés, továbbá az egyes 

szaghatást kiváltó komponensek koncentrációi és az egyes komponensek önálló szagerőssége 

alapján végzett összegzéssel nem jellemezhető az eredő szaghatás. A gyakorlatban a bűzt igen 

nagyszámú komponens egyidejű jelenléte okozza, melyek szaghatása gyakran egymást erősíti 

(szinergizmus). Bizonyos bűzhatású komponensek ráadásul a jelenlegi analitikai eljárások 

kimutatási határa alatti koncentrációban is az ember számára érzékelhető szagérzetet váltanak 

ki.  

 

A fenti okok miatt a komponensek koncentrációjának meghatározása általában alkalmatlan a 

ténylegesen jelentkező bűzhatás mértékének meghatározására. Mivel a bűz valós 

környezetvédelmi probléma, így mérésének, értékelésének fontossága, ebből következően 

számszerűsítése iránti igény jelentős.  

 

A bűz számszerűsítésre használt módszer szaghatásnak kitett humán populációban kiváltott 

érzet mértékét adja meg. A gyakorlatban a szagmérés „félműszeres” eljárással történik, amely 

során egy speciális berendezéssel előkészített minta – semleges referenciagázzal történő 

folyamatosan csökkenő hígítással- detektálása, értékelése emberi orr által történik, az egyes 

alkotók analitikai koncentrációjának meghatározása nélkül. A mintagáz hígításra kerül, majd 

a referenciagáz arányát csökkentik addig, amíg a detektálást végző személy számára 
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érezhetővé válik a minta szaga. A szaghatás ilyen módon törtnő értékelésének 

eredményeképpen a minta szagkoncentrációja kerül meghatározásra. A szagkoncentráció 

mértékegysége SZE/m
3
. Például a 100 SZE/m

3
 szagkoncentráció azt jelenti, hogy a bűzös 

levegőt (mintát) 100-szorosára kell hígítani, hogy az észlelők 50%-a már ne érezze a szagot, 

vagyis a vizsgált gáz 1 m
3
-e a szagküszöbértéknyi anyagmennyiség (1 SZE) 100-szorosát 

tartalmazza. A módszer előnye, hogy a hatásviselőket érő eredő szaghatásról nyújt 

információt. Hátránya, hogy nem ad információt az összetételről, a jelenlévő alkotókról, így a 

bűz eredetének műszakilag megalapozott módon történő beazonosítására sem alkalmas. 

Bizonyos esetekben, így például a szag eredetének beazonosításához, alkalmazzák a vizsgált 

technológiák által kibocsátott jellemző komponensek célirányos, analitikai módszerrel történő 

meghatározását, melynek eredményei alapján beazonosítható lehet a bűz forrása, de a 

módszer nem ad felvilágosítást a környéken jelentkező bűz valós mértékéről. 

 

Pesterzsébet területén nem üzemel olyan gyártó, kereskedelmi, illetve szolgáltató telephely, 

mely jelentősebb bűzforrás lenne, illetve a kerület területén jelen nincs nagyobb állattartó 

telep, hulladéklerakó és komposztáló üzem.  

 

Pesterzsébet és különösen az RSD menti Gubacs kerületrész speciális levegőminőség-védelmi 

problémája a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (FCsM Zrt.) által üzemeltetett Dél-pesti 

Szennyvíztisztító Telep működéséhez köthető az időszakonként jelentkező kellemetlen 

szaghatások miatt.  

 

A szennyvíz jelentette bűzproblémáknak valójában két külön kezelendő komponense van. 

Egyrészt megkülönböztethető a szennyvíztisztító telep közvetlen tevékenységéhez köthető 

bűzterhelés, melynek forrása maga a telep. Másrészt szagproblémák okozója a Pesterzsébeten 

áthaladó csatornahálózat, illetve kapcsolódó műtárgyai is. A szennyvíztisztító telep 

Pesterzsébet szennyvizein kívül Kispest, Pestszentlőrinc és Pestszentimre, Soroksár, valamint 

az agglomerációhoz tartozó Üllő, Vecsés és Gyál szennyvizeit is kezeli. A hosszú hálózat, 

valamint a csökkenő vízfogyasztás következtében a szennyvíz csatornán belül tartózkodási 

ideje nagy. Ennek következtében, különösen a nyári, melegebb időszakokban számítani kell 

arra, hogy a biológiai lebontó folyamatok már a csatormában igen előrehaladott állapotba 

kerülnek, amely szaghatású gázok képződéséhez is vezet.  

 

A lakossági bűzpanaszok mérséklése érdekében 2007-ben Budapest Főváros XX. ker. 

Pesterzsébet Önkormányzata és az FCsM Zrt. megállapodást kötött, melynek célja a Dél-pesti 

Szennyvíztisztító Telep fejlesztése a környezet egyes elemeinek minél magasabb szintű 

védelme érdekében, valamint egymás kölcsönös tájékoztatása. A megállapodás főbb elemei 

az alábbiak voltak:  

 

I. Az FCsM Zrt. vállalásai: 

1. előmechanikai egység lefedése; 

2. iszap víztelenítés és kiszállítás szaghatásainak csökkentése; 

3. szippantott szennyvíz fogadás szaghatásainak csökkentése; 

4. hulladék fogadás szaghatásainak csökkentése; 
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5. szaghatás vizsgálatok és azok eredményeinek jelentése negyedévente; 

6. légszennyező pontforrások hatósági kötelezettséget meghaladó gyakoriságú 

vizsgálata; 

7. lakossági szakpanaszok kezelése; 

8. XX. kerületi csatornahálózatának tisztítása; 

9. XX. kerület csatornahálózatának bizonyos szakaszainak bűzzáras fedlappal, illetve 

bűzzáras víznyelőkkel történő cseréje; 

10. a XX. kerületi csatornahálózat tehermentesítése. 

 

II. XX. ker. Önkormányzat vállalásai: 

1. lakosság tájékoztatása; 

2. környezetvédelmi fejlesztések támogatása. 

 

Az FCsM Zrt. vállalásai teljesítésre kerültek: Az előmechanikai egység lefedése a tervezettnél 

később, 2011-2012 között valósult meg. Az iszapvíztelenítés és kiszállítás szaghatásainak 

csökkentéséhez 2007 májusában üzembe helyezték a 200 m
2
-es zárt, szagelszívott iszapsilót, 

így a gépkocsik töltési ideje így 2 óráról 20 percre csökkent. A nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz (2013 előtt települési folyékony hulladék) szaghatásainak csökkentése 

érdekében 2009-re kidolgozásra került a szennyvíztisztító telep ilyen típusú szennyvizek 

fogadására vonatkozó üzemeltetési szabályzat, melyet valamennyi szippantott szennyvizet 

beszállító ügyfél megkapott, betartását pedig szúrópróbaszerűen ellenőrzik. A 

hulladékfogadás munkafolyamata 2011 óta zárt zsiliprendszerrel és szagelszívással ellátott 

épületben zajlik, ahol az elszívott levegő tisztítása biofilteren keresztül történik. Ezen kívül a 

közegészségügyi előírásnál gyakoribb hulladékelszállítással, így a tartózkodási idő 

csökkentésével a zavaró szaghatások is jelentősen mérsékelhetőek. A hulladékok jellemző 

paramétereit az FCsM Zrt. rendszeresen vizsgáltatja. A XX. kerületi csatornahálózatot 

rendszeresen tisztítják, és cserélik bűzzárós megoldásúra az aknákat. Pesterzsébet 

csatornahálózatának tehermentesítése érdekében 2011. december 31-ig megvalósult a 

főgyűjtő megépítése és üzembe helyezése. 2016-ban átadásra került egy 210 m
2
-es 

hulladéktároló csarnok is. Az FCsM Zrt. a megállapodásban foglaltakon kívül számos egyéb a 

zavaró szaghatások csökkentését célzó beruházást végzett.  

 

A Fővárosi Csatornázási művek honlapján közölt információk alapján 2007 óta az alábbi 

fejlesztések valósultak meg a Dél-pesti szennyvíztisztító telepen: 

 

5.1.1.6. táblázat:  

A Dél-Pesti Szennyvíztisztító Telepen végzett fejlesztések 2009 és 2016 között 

Év Fejlesztések 

2009 

szálasanyag-leválasztó berendezés; 

új hőcserélő gépház üzembe helyezés; 

félüzemi ipari rothasztó átadása 

2012 

beérkező szennyvizeket fogadó műtárgy lefedése;  

szaghatások megfékezése érdekében biofilterek működnek, melyek óránként 100 ezer m
3
 szagos 

levegőt közömbösítenek; 

Organica® Élőgépek rendszer átadása: a biológiai ágak üvegházzal történő lefedése, illetve a 
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szennyvíztisztításban résztvevő növényzet telepítése; 

telepről távozó tisztított víz fertőtlenítésére szolgáló, korábbi klórozásos megoldást felváltja a jóval 

biztonságosabb és környezetkímélőbb UV-fertőtlenítés 

2014 

megépül a membrános gáztároló;  

egy harmadik, 1,2 MW teljesítményű gázmotor beüzemelése; 

energiatakarékos, mágneses csapágyas légfúvók üzembe állítása 

2016 

új, homokmosó berendezés kezdi meg működését; 

sor került a II. biológiai fokozat kapacitásbővítésére; 

újabb mágneses csapágyas légfúvók állnak üzembe; 

beüzemelésre került egy biogáz-kéntelenítő berendezés;  

az Úszóharangos gáztartály elbontásra kerül, a biogáz alapanyag átmeneti tárolására tárolóépület 

épül, továbbá a teljes biogáz csővezeték rendszer átépítésre kerül a nyomáslengések 

kiküszöbölésére 

2017 

átadásra kerül egy csatornaiszap-fogadó műtárgy, melynek segítségével a csatornaiszap 

szervesanyag-tartalma hasznosíthatóvá vált; 

az ülepítőnél az uszadék eltávolítás hatékonyságát növelik; 

a szennyvíztisztító csurgalékvíz csatornahálózat kapacitásának bővítése, a fedlapok bűzzárral való 

ellátása, előkészítik a csatornahálózat légterét újonnan létesítendő biofilteren történő tisztításra; 

 

A lakossági panaszok kezelésére az FCsM Zrt. napi 24 órában ingyenesen hívható zöld 

számot üzemeltet, és bejelentést követően szakemberek segítségével a legrövidebb úton 

megkezdik a kivizsgálást, illetékesség esetén pedig az azonnali intézkedést is. A Pesterzsébet 

területéről az FCsM Zrt.-hez érkező lakossági bejelentések, az FCsM Zrt. éves jelentései 

alapján csak részben köthetőek ténylegesen a Dél-pesti szennyvíztisztító telep működéséhez. 

Legjellemzőbb, hogy a lakosság által tapasztalt zavaró szaghatást a házi bekötőcsatorna, 

illetve a közcsatorna, valamint a víznyelők dugulása okozza. Ilyen esetekben az FCsM Zrt. 

kivizsgálást követően elvégzi a csatornaszakasz tisztítását, szükség esetén fertőtlenítését, 

továbbá gondoskodik a víznyelők dugulásának megszüntetéséről, és bűzzáróval való 

ellátásáról. Egyes esetekben a zavaró szaghatás forrása az utcán illegálisan, vagy elszállításra 

előkészített zöldhulladékok illetve a soroksári oldalon található kertészet hulladékainak 

bomlása miatt jelentkezik. Különösen a nyári hónapokban gyakori a hulladékok miatt 

érezhető bűz előfordulása.  

 

A 2007-ben kötött megállapodás értelmében az FCsM Zrt. rendszeresen vizsgálja a Dél-pesti 

Szennyvíztisztító Telep okozta bűzterhelést, illetve a szaganyagok leválasztására szolgáló 

berendezések hatékonyságát. Az FCsM Zrt. vállalta továbbá, hogy a kilépő ágakon 

200 SZE/m
3
, míg a telephatárán 30 SZE/m

3 
alá csökkentik a szagkoncentrációt. 

A z FCsM Zrt. mérési kötelezettségei a PE/KTF/1350-26/2015. sz. határozat alapján: 

 „évente nyolc alkalommal (január, február, április, május, július, augusztus, október 

és november hónapban egy-egy napon), a nap három szakaszában (5-7, 12-14 és 17-

01 óra között) kell végezni az alábbi légszennyező komponensre: - bűz”; (2015-t 

megelőzően évi négy mérés volt előírva) 

 „évente négy alkalommal (január, április, július és október hónapban egy-egy napon) 

független akkreditált mérőszervezettel elvégezteti a Szennyvíztisztító Telepen lévő 

biofilterekből kilépő tisztított levegő minőségének vizsgálatát”. 
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5.1.1.7. táblázat:  

A Dél-Pesti Szennyvíztisztító Telep bűzhatásának vizsgálatához kapcsolódó 

rendszeresen elvégzett vizsgálatok 

Vizsgálat Kivitelező Gyakoriság Leírás 

Légszennyező komponensek 

koncentrációjának 

meghatározása 

FCsM Zrt.  

min. 

21 alkalom/ 

negyedév 

NH3, H2S és merkaptán mérését a telep 

területén és határán összesen 13 +2 

ponton (ebből 4 pont a telep területén) 

végzik. Amennyiben érezhető szaghatás, 

akkor dokumentálásra kerül annak 

erőssége és jellege. 

Dél-Pesti Szennyvíztisztító 

Telep környezetének 

szagmérése -olfaktometriás 

méréssel  

akkreditált 

mérőszervezet 
8 alkalom/év  

A mérési nap három szakaszában (5-7, 

12-14 és 17-01 óra között) történik 

észlelés 13 ponton (mindegyik egyben 

légszennyező komponensek 

meghatározási pont is), és amennyiben 

szaghatás tapasztalható, akkor 

mintavétel is.  

Biofilterek olfaktometriás 

vizsgálata és hatásfokuk 

meghatározása 

akkreditált 

mérőszervezet 
4 alkalom/év 

Olfaktometriás módszerrel kerül 

meghatározásra a biofilterbe belépő, 

illetve azt elhagyó levegőáram 

szagkoncentrációja, melyből a biofilter 

hatékonysága számolható. 

 

Az FCsM Zrt. által elküldött jelentések alapján is megállapítható, hogy a szaghatás észlelés, 

valamint a mért légszennyező komponensek (ammónia, kén-hidrogén, mertkaptán) mérhető 

koncentrációban való jelenléte nem függ össze; a mérést végzők olyan esetben is éreztek bűzt, 

amikor a vizsgált komponensek műszeres meghatározással nem voltak kimutathatóak. A 2015 

óta kén-hidrogén jelenlét nem, ammóniáét max. évi két alkalommal mutatták ki (max. 6 ppm 

koncentrációban). Merkaptán gyakrabban bizonyult kimutathatónak, azonban ezek jellemzően 

nem jártak zavaró szagérzet kiváltásával. 

 

A telepen és környezetében végzett észlelések és olfaktometriás mérések során a 2011-2016 

közötti időszakban 30 SZE/m
3
 értéket meghaladó szagkoncentráció a telep területén, az 

5.1.1.5. ábrán 1., 2. és 3. –al jelzett pontokon volt tapasztalható. A legmagasabb mért érték 

90 SZE/m
3
 volt (2014 januárjában). 

 

A vizsgálati eredmények alapján a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen üzemelő biofilterek 

hatásfoka jellemzően 90,0% felettiek, és a biofiltert elhagyó levegő szagkoncentrációja 

kisebb, mint 400 SZE/m
3
. Előfordulnak azonban olyan eredmények, ahol a biofilter hatásfoka 

kiugróan alacsony. Ennek oka általában, hogy a mérést megelőzően került pótlásra a biofilter 

töltőanyaga, és a kb. 2 hetes beoltási időszak alatt a biofilter kevésbé hatékonyan üzemel.  
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5.1.1.5. ábra: Az FCsM Zrt. és akkreditált mérőszervezet által 

rendszeresen vizsgált észlelési és mintavételi pontok 

 

Allergén anyagok pollenkoncentrációja 

 

Levegőminőség-védelmi szempontból további fontos az allergén pollenek koncentrációjának 

kezelése. Az elmúlt időszakban további javulás volt megfigyelhető az önkéntes 

jogkövetésben, az előzetes tájékoztatások, felhívások, illetve a felszólítások hatásosnak 

bizonyulnak.  

 

Légszennyezettségi problémák (összefoglalás) 

 

Összességében a legjelentősebb hatással a kerületen belüli és azon kívüli közlekedés 

gyakorolja. Elsősorban a forgalmas közutak mentén, de kedvezőtlen időjárási viszonyok 

mellett az attól távolabb eső területeken is számítani kell a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, 

valamint a szálló por koncentrációjának megnövekedésére. Az ismert kerületi üzemek 

tevékenysége nem jelentenek komoly veszélyt Pesterzsébet levegőminőségére. A nyári 

időszakban az ózon is okozhat levegőminőségi problémákat.  

 

Az közlekedési és ipari légszennyezőanyag kibocsátások tekintetében a kerületi 

önkormányzat ráhatása igen korlátozott mértékű. Ezek esetében a beavatkozási lehetőségeket 

főképpen a gazdasági szereplők és az önkormányzat közti kommunikáció és partnerség 
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erősítése, az információcsere fokozott biztosítása jelenti. Nem elhanyagolhatóak az 

önkormányzat példamutató magatartásában rejlő lehetőségek kihasználása sem. Ezenkívül 

további lehetőséget jelent az önkormányzat és a környezetvédelmi hatóságokkal történő 

együttműködés fejlesztése, illetve a többi kerületi önkormányzattal történő rendszeres 

tapasztaltcsere megvalósítása. 

 

A kerületben a fűtési szezonban az egyedi fűtéssel ellátott lakóépületekben szilárd tüzelésű 

kályhákkal való lakossági fűtés jelenti a legnagyobb légszennyezést. Különös aggodalomra ad 

okot a nem megfelelő minőségű tüzelőanyagok és hulladékok égetése. A késő ősz időszakban 

az avarégetés fokozza a levegő terhelését, amely jellemzően a családi házas övezetben fordul 

elő. 

 

A kerületben a távfűtéssel ellátott lakások száma alacsony, pedig az egyes fűtési módokat 

összevetve a levegőminőség és klímavédelmi szempontból ez a legkedvezőbb. Jellemzően a 

földgáztüzelésű fűtési rendszerek fajlagos légszennyezőanyag kibocsátásai is alacsonynak 

tekinthetőek, így határérték túllépéseket nem okoznak. Az egyéb fűtési módok elsősorban 

szilárd anyag, szén-monoxid és nitrogén-oxidok tekintetében okozzák a környező terület 

terhelésének megnövekedését. 

 

A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep jelentette bűzproblémák kezelése miatt kiemelten fontos a 

Pesterzsébeti Önkormányzat és az FCsM Zrt. együttműködésének további erősítése, a 

lakossági panaszok körültekintő felülvizsgálata, valamint a lakosság rendszere tájékoztatása. 

 

 

Kerületi önkormányzati feladatok: 

 A levegő minőségét leginkább befolyásoló légszennyező-anyagokat vizsgáló állomás 

létesítése a kerületben is, legalább 1 ponton; 

 A kerékpáros közlekedési rendszer fejlesztése; 

 Lobbizás a Pesterzsébeten megálló, zónázó vonatok Keleti-pályaudvarig közlekedése 

érdekében; 

 Az Önkormányzat és az FCsM Zrt. együttműködésének fenntartása, további erősítése; 

 Komposztálás népszerűsítése, ezáltal az avarégetések számának csökkentése; 

 A parlagfű-mentesítési akciók folytatása. 

 

Eredmények: 

 A lakossági légszennyezés csökkentését szolgáló, három részből összetevődő 

önkormányzati fűtéskorszerűsítési támogatás az önkormányzati lakások bérlői, és az 

egyéb lakosok számára teremti meg a környezetkímélőbb gáztüzelésre való áttérést a 

fa-, olaj- vagy széntüzelésű rendszerről; 

 Házhoz menő kerti zöldhulladék gyűjtő rendszer kiépülése; 

 Együttműködési szerződés kötése a Dél-pesti Szennyvíztisztító Teleppel a 

bűzkibocsátás csökkentésének megoldása érdekében; 

 Parlagfű-mentesítési akciók hatására csökkent a parlagfűvel szennyezett területek 

nagysága; 



 

46 

 Figyelemfelhívó akciók, pl. autómentes napok szervezése. 

 

5.1.2. Víz  

 

Pesterzsébet területe sem földtanilag, sem geomorfológiailag nem képez jelentős 

vízgazdálkodási egységet. A kerület nyugati határán a Duna folyam mellékága, a Ráckevei-

(Soroksári)-Duna [RSD] található. A kerületben nem található egyéb álló víztest és állandó 

vízfolyás sem.  

 

A vízháztartás szempontjából meghatározó sekélyföldtani felépítés az Ős-Duna hordalék-

szállításához kapcsolódik: a pleisztocén korban, az eljegesedési időszakok változó, de igen 

jelentős vízhozamai főként a durva-szemcsés (homokos kavics) hordalék lerakását és 

szállítását eredményezték. Így a térségben 5-10 m vastagságú, jó víztartó képességű holocén 

üledék halmozódott fel a korábban, több tíz méter vastagságban települt miocén (pannon) 

finomszemcsés (agyag, iszapos agyag, homokliszt) rétegekre. A Duna vízhozamának 

csökkenésével a finomabb törmelékes anyagok (homok, homokliszt) halmozódtak fel. A 

homokos rétegeket iszapos öntéstalajok borítják. 

 

A vízvezető rétegekben található talajvíz közvetlen kapcsolatban van az RSD vizével. 

Tekintettel arra, hogy az RSD vízszintje közel állandónak tekinthető, a talajvíz szintje a 

területen kizárólag a lehullott csapadék mennyiségétől és lefolyási – beszivárgási 

körülményeitől függ.  

 

Az RSD-t a kerület igen kis szakaszán érinti, amely tény behatárolja hasznosítását, és a 

további fejlesztések irányvonalát, így az RSD átfogó, vízminőségjavító beavatkozását is. 

Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve a 1155/2016. (III. 31.) 

Kormányhatározattal került elfogadásra. A mellékletében szereplő víztestekre, így az RSD-re 

is vonatkozó intézkedési programoknak összhangban kell állniuk az Európai Unió Víz 

Keretirányelvében (2000/60/EK) megfogalmazott célkitűzésekkel. 

 

Felszíni vizek 

 

Vízfolyások 

 

A kerület területén nincs természetes vízfolyás. A Gyáli-patak kerületen húzódó különböző 

ágai, valamint a Sósmocsár-ér (Erzsébet-ér) sem tekinthető eredeti vízfolyásnak, hiszen 

mindegyiket a csapadékvíz elvezetésére, illetve a területek belvizeinek lecsapolására 

alakították ki. Ezek a vízfolyások időszakosak, tápláló forrásuk vagy vízfolyásuk nincs, csak a 

csapadék mennyiségétől függően szállítanak bizonyos vízmennyiséget. A kisvízfolyások vizét 

a Dél-Pesti tehermentesítő főgyűjtő csatorna vezeti el.  

 

A vízfolyások medre a mesterséges mederkialakítások következtében állandósult, így 

elsősorban fenntartásuk, a lefolyási viszonyokat biztosító tisztító kotrásuk, illetve a 

természetközeli állapotok helyreállítására irányuló „revitalizáció” tervezése szükséges. A 
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vízfolyások medre és környezete a vízi világ élőhelyévé vált, ezért megőrzésük, 

tisztántartásuk, illetve a rekreációs területek aktív részeként való kialakításuk alapvető feladat.  

 

Állóvizek 

 

Pesterzsébet területén nincs természetes tó. A Sósmocsár-ér és a TESCO bevásárlóközpont 

közötti, mélyfekvésű területén a talajvízből táplálkozó mocsaras, lápos területrészek, kisebb 

pangóvizek alakultak ki. A Sósmocsár-árok lejtésének kialakítása nem megfelelő, nagy 

szintkülönbségek vannak az árkon belül, ezért csak az extrém mennyiségű csapadékokat tudja 

elvezetni. 

 

5.1.2.1. ábra: Erzsébet-ér (forrás: Tóth Marietta, 

http://termeszetiertekeklencsevegen.blogspot.hu/2017/04/a-pesterzsebeti-kiserdo-es-az-

erzsebet_10.htm) 

 

Tulajdonképpen állóvíznek tekinthető a Sósmocsár-ér mindkét ága is, mivel tápláló vízfolyás 

hiányában, és a torkolati műtárgy magas szintje miatt a talaj- és csapadékvíz felduzzasztott 

szinten marad. 

 

A kerület igen kis szakaszát érintő Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág (RSD) is inkább álló 

víztestnek tekinthető, mint vízfolyásnak. A Ráckevei (Soroksári)-Duna (RSD) a Duna 

Budapesttől délre, a Csepel-sziget keleti oldalán húzódó, 57,3 km hosszú, mindkét végén 

torkolati művekkel lezárt mellékága. Vízfelülete mintegy 14 km
2
, víztérfogata megközelítőleg 

40 millió m
3
. 

 

Az RSD és vízgyűjtője Budapest, Pest megye és Bács-Kiskun megye területén fekszik. A 

közvetlen vízgyűjtő – a Gyáli-patak vízgyűjtője nélkül – 4 fővárosi kerület, 21 Pest megyei és 

1 Bács-kiskun megyei település területét érinti. Az RSD vízutánpótlását a Dunából kapja a 
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Kvassay zsilipen keresztül. Összességében 1.747 km
2
 vízgyűjtőterület belvíz-befogadójaként 

funkcionál. A terület 1/3-áról (611 km
2
) minden esetben, 1.136 km

2
-nyi területről kizárólag 

belvizes időszakban történik vízelvezetés. A Gyáli-patak az RSD egyetlen természetes 

mellékvízfolyása, amely belvizes időszakon kívül is vizet szállít az RSD-be.  

 

Az RSD-t a fővároshoz közeli fekvése és szabályozott jellege számos különféle 

vízgazdálkodási és kommunális hasznosításra teszi alkalmassá. Ezek közül kiemelendő: 

 A belvizek befogadása: természetes befogadója a vízgyűjtőjéről érkező csapadék- és 

belvizeknek.  

 Az öntözővíz szolgáltatás: a Duna-ágból – a partmenti öntözések mellett – kapja a 

vizét a DTCS (Duna-Tisza–csatorna) és a DVCS (Duna–völgyi főcsatorna), az I. 

Árapasztó és a Kiskunsági Öntöző Főcsatorna (KÖF), ezzel mintegy 25 ezer hektárnyi 

terület öntözését teszi lehetővé. (Ez az adat magában foglalja a bányatavakból és a 

csőkutakból származó vízzel öntözött területeket is.).  

 Üdülés, rekreáció: szabályozott, csaknem ingadozásmentes vízszintje, állóvíz jellege, 

alig hullámzó vízfelülete, a Duna vízénél magasabb hőmérséklete, nagy hasznosítható 

parthossza (a 22 mellékággal együtt mintegy 180 km), a Fővároshoz való közelsége 

kitűnő üdülőterületté teszik. 

 Természetvédelem, vízi és víztől függő élőhelyek biztosítása: az idők során kialakult 

természeti értékei (pl. úszólápok, védett madár és halfajok) méltóak a különleges 

védelemre. 

 Árvízlevezetés: része a Duna-völgy árvédelmi rendszerének. 

 Jelenlegi – bár nem kívánatos – funkciója a fentieken túl a tisztított szennyvizek 

befogadása, melyek az FCSM Rt. Délpesti Szennyvíztisztító Telepéről (72 ezer 

m³/nap) és az ÁTI Sziget szennyvíztisztító telepéről érkeznek. 

 

Az RSD vízminőségével kapcsolatos információk elsődleges forrása a "Ráckevei (Soroksári)-

Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és –rekonstrukció" KEOP projekt 

honlapja. RSD vízforgalma mesterségesen szabályozott, szabályozásának technikája a 

mindenkori dunai vízállástól függ. Az RSD vízforgalmának sajátossága, hogy a befolyó 

(bevezetett) felszíni vizek döntő hányada közvetlenül a Dunából származik (frissítővíz 

vízbetáplálás a Kvassay zsilipnél ~ 440 - 500 millió m
3
/év), és a betáplált víz jelentős része, 

kb. 65%-a Dunába jut vissza a meglévő tassi műtárgyon keresztül. A vízkivételek nagy része 

öntözésre fordítódik, kisebb hányadban halastavak vízellátására is használják, illetve ipari 

vízigényeket elégítenek ki a vizéből. 

 

Az RSD vízminőségét nagymértékben befolyásolják a leülepedett iszapok szennyező hatása 

és az ipari üzemekből, illetve a Dél-pesti Szennyvíztisztítóból beömlő tisztított szennyvizek. 

A megfelelő vízminőség biztosításához kedvező lenne az RSD-ben jellemző áramlási 

sebesség növelése, azonban a közepes vízsebesség számottevő növelésére nincs mód. 

Elérhető azonban az, hogy a jelenleg biztosítható, viszonylag csekély áramlási sebesség 

(amely a Dunaharaszti HÉV híd szűkületében mérttől eltekintve, max. 10 cm/s) legalább 

folyamatosan, az év teljes egészében előálljon.  
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A felszíni és felszín alatti vizek megóvásáért, állapotuk javításáért az Európai Unióban a 

2000/60/EK számú irányelvet (Víz Keretirányelv) alkották meg, mely a vízvédelmi politika 

terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szól. A Víz Keretirányelv hazai 

jogrendbe ültetése 2003-2004 folyamán megtörtént.  

 

A Keretirányelv olyan szabályozási rendszert kíván biztosítani, hogy az európai vizek jó 

állapotot érjenek el 2015-re. A Keretirányelv szerint a „jó állapot” nemcsak a víz tisztaságát 

jelenti, hanem a vízhez kötődő élőhelyek minél természetesebb állapotát, illetve a megfelelő 

vízmennyiséget is. A jó ökológiai állapot eléréséhez szükséges intézkedéseket azonban össze 

kell hangolni az árvízi vagy belvízi védekezéssel, a településfejlesztési elképzelésekkel. A 

különböző tervek összehangolását csak úgy lehet elérni, ha az önkormányzatok, a területen 

működő különböző érdekcsoportok (ipari-, mezőgazdasági- és egyéb vízhasználók, 

természetvédő szervezetek, stb.) is részt vesznek az intézkedések tervezési folyamatában. 

 

Az RSD térségének gazdasági fejlődéséhez, a turizmus, az üdülési és rekreációs 

területhasználat fejlesztéséhez az egyik legfontosabb előfeltétel a megfelelő vízminőség és 

vízmennyiség biztosítása. 

 

5.1.2.2. ábra: RSD part 

(forrás: http://rsd.hu/xx-pesterzsebet/) 

 

Az RSD természetvédelmi értékei közé tartoznak az úszólápok, melyeknek a vízminőség 

alakulásában igen fontos szerepük van: a vízben lévő tápanyagokat felveszik, de nem juttatják 

vissza a vízi ökoszisztéma anyagciklusába, hanem tőzeg formájában elraktározzák. Az 

úszólápok ritka védett növény- és állatfajok élőhelyei. A természetvédelmi védettség jelenleg 

mintegy 160 hektárra terjed ki. A védett értékek megóvása mellett az RSD partjainak, az 

üdülőházakkal még nem beépített területein a természetközeli állapotok kialakítása és 

fenntartása a térségi fejlesztési tervek szerves részét kell képezzék. 

 

Az RSD vízminőségének javításáról szóló 2022/2000. (II.4.) Kormányhatározat mellékletének 

előírásaiból levezethető célkitűzések: 
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 Az RSD teljes hosszán az évtizedek alatt felhalmozódott, kiülepedett iszap mederből 

történő eltávolítása. (A kitermelt iszapot a természetvédelmi, környezetvédelmi, 

egészségügyi, területfejlesztési és termőföldvédelmi követelmények kielégítésével kell 

elhelyezni); 

 Az RSD vízminőségét közvetlenül veszélyeztető part menti üdülőterületek 

kommunális szennyvízelvezetésének (vízszennyező anyagok parti sávból való 

eltávolításának) megoldása; 

 Az RSD ökológiai monitoring rendszerének kialakítása; 

 Az RSD folyamatos vízáramlásának biztosítása; 

 A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepről elfolyó tisztított szennyvíz Nagy-Dunába 

történő átvezetésének megoldása; 

 A horgászati tevékenység szabályozása; 

 Az RSD-n található felépítményes vízállásokból származó szennyező források 

feltárása és kiküszöbölése. 

 

A fenti célkitűzéseket az un. RSD projekt keretében kívánták megvalósítani. A projekt 

előkészítő szakasza, „Ráckevei (Soroksári) Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének 

javítása” tárgyú, EU-támogatású (KEOP finanszírozású) projekt 2007 őszétől 2009 tavaszáig 

tartott. Az előkészítés szakasza során a komplex vízvédelmi beruházás megvalósítása 

érdekében Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány, Részletes Megvalósíthatósági 

Tanulmány, vízjogi létesítési engedélyezési tervek és ajánlati tervek készültek. 

 

A projekt megvalósítási szakasza szintén a KEOP finanszírozásában, a 2007-2013 

programozási időszakban indult „Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai 

kotrása, műtárgyépítés és –rekonstrukció” címen.  

 

A projekt keretében megvalósítandó építési munka ekkor négy jól elkülöníthető részből állt: 

• Kotrás projektelem  

• Tassi műtárgy projektelem 

• Rekonstrukció projektelem (Tassi- és Kvassay zsilip) 

• Monitoring projektelem 

 

A projektnek a Kotrás projektelemre vonatkozó részét a Kormány a 1281/2012. (VIII. 6.) 

számú Korm. határozatban visszavonta. A „Rekonstrukció” projektelem 2014-ben, a 

„Monitoring” projektelem 2015-ben fejeződött be. 

 

Az RSD projekt második szakaszában nyílik lehetőség a Tassi többfunkciójú vízleeresztő 

műtárgy megvalósítására és a monitoring rendszer támogatását szolgáló eszközbeszerzés  
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lefolytatására. 

 

5.1.2.3. ábra: Budapest felszíni vizeinek ökológiai és kémiai állapota 

(forrás: Budapest Környezeti Állapotértékelése 2016) 

 

Az RSD speciális, egyedi problémákkal terhelt, állapotát a Duna felől bevezetett és oda 

visszavezetett víz, valamint a befogadott és kiemelt egyéb vizek minősége és mennyisége 

határozza meg.  

 

A Víz Keretirányelv hazai jogrendbe ültetése 2003-2004. folyamán megtörtént. A 

Keretirányelv olyan szabályozási rendszert kíván biztosítani, hogy az európai vizek jó 

állapotot érjenek el 2015-re. 

 

A 2003-2004 közötti hazai jogrendbe is beültetésre kerülő Víz Keretirányelv 

alapkövetelménye szerint a felszíni vizek jó állapotát 2015 kellett volna elérni (egyes 

esetekben 2021-re, vagy 2027-re, illetve léteznek egyéb mentességek is).   

 

A 2016-ban kiadott, 1-10 Duna-völgyi-főcsatorna tervezési alegységre vonatkozó, új 

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerint a Ráckevei-Soroksári-Dunaág vízminőségi állapotát az 

alábbi táblázat foglalja össze. 
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5.1.2.1. táblázat: 

Ráckevei-Soroksári-Dunaág vízminőségi állapota (2016) 

Biológiai elemek szerinti állapot 4 gyenge 

Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot 3 mérsékelt 

Specifikus szennyezők szerinti állapot 1 kiváló 

Hidromorfológiai elemek szerinti állapot: 1 kiváló 

Víztest ökológiai minősítés 4 gyenge 

Kémiai állapot 2  jó 

Víztest integrált állapota 4 gyenge 

A víztest állapota eutrofizáció szempontjából kifogásolt   

 

A biológiai, a fizikai-kémiai elemek, valamint az ökológiai állapot alapján Ráckevei-

Soroksári-Dunaág vízminősége nem éri el a jó állapotot. 

 

Az új Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT2) alapján a Ráckevei-Soroksári-Dunaágra 

vonatkozó ökológiai célkitűzés teljesítésének határideje 2027 utáni. Ezen időbeli mentesség 

oka, hogy a szükséges intézkedések korábban történő megvalósítása aránytalanul magas 

terheket jelentene a gazdaság, társadalom bizonyos szereplői, vagy a nemzetgazdaság 

számára. 

 

Az új VGT2 alapján a Ráckevei-Soroksári-Dunaágra vonatkozó célkitűzés többrétűek, a 

vízminőség javítása elemei és a beavatkozások megvalósításának határideit az alábbi táblázat 

foglalja össze.  

 

5.1.2.2. táblázat: 

Célkitűzések a Ráckevei-Soroksári-Dunaág vízminőségének javítására 

Szennyvíz-tisztító telep korszerűsítése: 

 Szennyvíztelepek korszerűsítése 

 Alternatív szennyvíz elhelyezési módok alkalmazása 

 Záportározó kapacitás növelése 

2027 

Diffúz terhelések csökkentése: 

 Tápanyag kihelyezés tényleges korlátozása,  

 A szennyezőanyag és hordalék lemosódás csökkentése 

gyepesítéssel, fásítással, teraszolással;  

 Állattartó telepek korszerűsítése az EU Nitrát Irányelv alapján 

2021 

Belső terhelés csökkentése: 2021 

 

Az RSD fő problémái (1-10 alegység Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv, 2016 alapján): 

 Szennyvíz bevezetések: Az RSD fogadja be a Dél-pesti Szennyvíztelepről érkező napi 

kb. 80.000 m³ tisztított szennyvizet, valamint a Gyáli I. sz. főcsatorna szennyvizekkel 

terhelt vizét; További problémát jelent az RSD menti üdülőterületek 

csatornázatlansága, valamint a vízbetáplálásban előforduló hiányok.  

 Vízkivételek: A kényszerű vízszintcsökkentések hatására a benapozódás erősödése 

miatt az alapból jelenlévő tápanyag túlkínálat okozta vízminőség romlás fokozódhat. 

Különösen a feliszapolódott mellékágak veszélyeztetettek. 
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 Üzemeltetési problémák: A Tassi vízleeresztő műtárgy újjáépítése kiemelkedően 

fontos lenne a megfelelő vízmennyiséget és vízminőséget garantáló üzemeltetés 

biztosításához. 

 Morfológiai problémák: A Duna-ágban jellemzően kis vízsebességek alakulnak ki, a 

bevezetések pedig szervetlen üledék és iszap lerakódását okozzák, mely a vízszállító 

képesség további csökkenését eredményezi. 

 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. 

(XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete tartalmazza a települések 

veszélyeztetettségének mértékét. Ez alapján Budapest XX. kerülete a C jelű, azaz enyhén 

veszélyeztetett kategóriába tartozik. 

 

Ivóvízbázisok  

 

Pesterzsébet területén védett vagy védelemre tervezett ivóvízbázis nincs kijelölve. A 

kerületben a jelentősebb ipari üzemek, illetve a strand- és gyógyfürdő vízellátását a 

mélyebben (100-200 m) lévő, többnyire felső pannon korú vízadó rétegeket fúrásokból 

biztosították. A kutakból nyert víz – általában – közvetlenül, előkezelés nélkül, ivóvízként 

használható. A kutak vízminősége nem függ a felszíni vizek állapotától, vagy a felszíni 

szennyeződésektől sem. A kialakított kútcsoportok vízhozama állandónak tekinthető. 

  

A termálfürdő vize közel 700 m mélységből, a gellérthegyi karsztforrásokkal azonos kőzetből 

származik. A pesterzsébeti jódos-sós, eredetileg gyógyfürdő strand 2005. óta tart zárva. A 

hely különlegessége, hogy ez Budapest egyetlen olyan gyógyfürdője, melynek gyógyvize a 

jódos, brómos vizek csoportjába tartozik. 

 

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat fejlesztési 

elképzelései szerint 2018 áprilisában kezdődhet a pesterzsébeti jódos-sós fürdő felújítása és 

bővítése. A rekonstrukciót követően – medencék felújítása, új medencék építése, épületek 

teljes körű átépítése, új szolgáltató blokkok létesítése – egy egész évben üzemelő fürdő 

komplexum üzemeltetése valósulna meg Pesterzsébeten.  

 

Talajvizek 

 

A kerület felszínközeli földtani rétegződése homogénnek tekinthető, így gyakorlatilag a 

kerület egész területén a talajvíz, viszonylag kis mélységben (3-5 m) megtalálható. A talajvíz 

a korábbi szennyeződések (fekália, kemikáliák, ipari üzemek) következtében szennyezett, 

ivóvíznek nem alkalmas. A térség csatornázottsága közel teljes mértékben kiépítettnek 

tekinthető, így egyedi szennyvízszikkasztók okozta talajvízszennyezéssel egyre kevésbé kell 

számolni. Talajvizet ipari vízként és (korábban a mezőgazdasági művelésnél) öntözésre is 

használtak. A kutak átlagos mélysége 15 m.  

 

A kertvárosi kertekben lévő kutak számáról, vízminőségéről és használatáról nincs felmérés. 

A rendelkezésre álló információk szerint viszonylag sok kertben találhatóak sekély öntöző 
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kutak, melyek a talajvízig vagy az első vízadó rétegig hatolnak le. A kerület egyes részeiben a 

kútvíz főzésre és mosdásra való használata előfordulhat. Sok helyen a használaton kívüli 

kutakba a csapadékvizet vezetik be.      

 

Vízminőség védelem 

A felszín alatti vizek védelmére több jogszabály született. A felszín alatti vizek védelméről 

szóló, jelenleg hatályos 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásai a felszín alatti vizek jó 

állapotának biztosítását célozzák. Ennek teljesülése érdekében gondoskodni kell arról, hogy a 

tevékenységeket a legjobb elérhető technika alkalmazásával végezzék, ellenőrzött 

körülmények között. A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő 

települések besorolását a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet határozta meg, amelynek 1. sz. 

mellékletét a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelet módosította. Ennek a rendeletnek a figyelembe 

vételével Pesterzsébet az érzékeny, illetve a fokozottan érzékeny besorolást kapta.  

 

A kerület egy részét érinti a Pesterzsébeti Strandfürdő B-137 kataszteri számú kútjának belső 

védőövezetét és védőidomait. 

 

Említendő, hogy a felszín alatti vizeket érintő, pontszerű szennyezőforrásokhoz tartozó 

valószínűsíthető szennyezettség, illetve károsodás esetében a felszín alatti vizek védelméről 

szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 19. § (9) bekezdésében foglaltak 

figyelembevételével a köz érdekében kármentesítést kell végezni. 

 

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Kormányrendelet értelmében vízvédelmi és vízügyi 

hatóságként és szakhatóságként első fokon a területileg illetékes katasztrófavédelmi 

igazgatóság jár el. A vízvédelmi és vízügyi hatóság önállóan, illetve a vízügyi igazgatóság 

bevonásával intézkedéseket tesz a szennyező anyagok felszín alatti vízbe, földtani közegbe 

történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására.  

 

Kerületi önkormányzati feladatok: 

 A vízgazdálkodás szempontjából a kerületben a nincs közvetlen árvízveszély, ezzel 

kapcsolatosan nincs kiemelten fontos feladat, de a csapadékvizek elvezetését több 

városrészben meg kell oldani. Ugyanakkor a kerület beépítettségének jellegéből 

adódóan – sok a zöldfelület – a csapadékvizek nagyobb része beszivárog a talajba. 

 A vízfolyások medrének és környezetének megőrzése, tisztántartása. 

 Vízfolyásrevitalizációs programok, természetközeli vízpartok kialakítása és 

fenntartása. 

 RSD partján az üdülőházakkal még nem beépített területén a természetközeli állapotok 

kialakítása és fenntartása. 

 RSD vízminőség-javító program figyelemmel kísérése. 

 Az önkormányzati bérlakások komfortosítása vizesblokkok kialakításával. 

 Felmérés készítése a kerületben található kutak számáról. 
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5.1.3. Talaj  

 

A kerület talajainak általános helyzete és kondíciója tipikus városi jellegeket mutat 

talajvédelmi szempontból. A kerület nagyobbrészt a Duna 2a-2b teraszain, valamint kisebb 

mértékben ártéri területen helyezkedik el. Talajképző kőzete jellemzően kapcsolódik a folyó 

feltöltő tevékenységéhez, ami homokos, iszapos, kavicsos összleteket rakott le. A talajok 

kialakulásuk során több irányba fejlődtek, melyek közül a legerősebben vízhatású területeken 

öntés, öntés réti, láp, lápos réti talajok alakultak ki. A még elegendő vízhatással rendelkező 

második csoportba tartoznak a réti talajok. A harmadik csoportba a homokfelszíneken 

kialakult humuszos homok és rozsdabarna erdőtalajok tartoznak. A kerület benépesülése 

során igen hamar vízrendezést hajtottak végre, mely a talajvíz süllyedéséhez, ill. a talajok 

általános száradásához vezettek. Ez az antropogén mezőségi jelleg erősödése az általánosan 

tapasztalható folyamatokhoz szervesen kapcsolódik és az eltérő talajtípusokra eltérő módon 

hatott. A vízhatásra keletkezett talajok szárazodása - a sztyeppesedés megjelenésével - 

kedvező fejlődési folyamatot és végső soron kedvezőbb talajállapotokat teremt. Ugyanez a 

folyamat leginkább a homoktalajokat sújtja, hiszen kedvezőtlen fizikai talajféleségükből 

adódóan (homok) igen kis mennyiségű vizet képesek raktározni. A kerület talaját alkotó 

talajtípusokat mutatjuk be mellékletben térképén. 

 

A kerület talajvédelmi szempontból legproblematikusabb helyszíne a Meddőhányó utca menti 

egykori agyagnyerőhely, amelyet „rekultivációként” nagydarabos betontörmelékkel, 

hulladékkal töltöttek fel. 

 

A talajpusztulást elsősorban a beépítésekre lehet visszavezetni, amikor is a talaj, mint fejlődő 

természeti egység megsemmisül és helyét épület, út vagy törmelék takaró foglalja el. A 

lakótelepekre jellemző parkok például csak a máshonnan odaszállított humuszos 

fedőrétegeknek köszönhetik létüket, míg a mélyebben található elfedett genetikai szintek 

fejlődése teljesen megszakadt. A kertes-családi házas területeken szerencsére a talajok 

fejlődése többé-kevésbé töretlen, lehetőséget adva a tulajdonosoknak dísz és konyhakerti 

növények termesztésére. 

 

Ahol célszerű, tovább folytatják az önkormányzati bérlakások komfortosítását vizesblokkok 

kialakításával. Fontos feladat az udvari árnyékszékek felszámolása a talajterhelés tényleges 

megszüntetése érdekében. 

 

A közcsatornába be nem kötött ingatlanok esetében az Önkormányzat tájékoztatja a 

talajterhelési díjat fizető tulajdonosokat, hogy a csatornahálózatba történő bekötéshez milyen 

módon kérhetnek támogatást a hivataltól.  A talajterhelési díj magasabb összegű, mint a 

fizetendő csatornázási díj. 

 

2017. első félévében összesen bruttó 3.580.485 forint folyt be a talajterhelési díjakból a 

környezetvédelmi alapba, ahol a korábbi évekből összegyűlt, összesen bruttó 53.886.622 

forint áll rendelkezésre, melyből bruttó 4.249.090 forintra vállalt kötelezettséget az 

Önkormányzat az alábbiak szerint: 
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5.1.3.1. táblázat:  

A környezetvédelmi alapból finanszírozott fejlesztések 2017. első félévében 

Gyermekmosoly óvoda-szennyvízcsatorna karbantartása 960 628 

Kossuth Lajos u.3-Bölcsőde lefolyóvezeték csere 1 105 992 

Vécsey u. 16. fszt.4-szennyvízcsatorna dugulás elhárítása 62 230 

Vécsey u. 16. fszt.4-szennyvízcsatornarendszer karbantartása 2 120 240 

Összesen: 4 249 090     

 

 

Ismert szennyezések Pesterzsébeten és környékén 

 

A főváros területén működő ipari üzemek sok esetben talajszennyezést okozó tevékenységet 

folytattak. A legjellemezőbb talajszennyezések a vegyi üzemek környékén keletkeztek, 

amelyeknek kármentesítése megoldandó feladattá vált. Pesterzsébetre nézve a legnagyobb 

környezeti kockázatot a IX. kerületben, az Illatos út és Határ út közötti területen üzemelt, de 

mára már felszámolt Budapesti Vegyi Művek korábbi tevékenysége, valamint a tevékenység 

befejezését követően hátrahagyott hulladék okozta szennyezések jelentik. A felhalmozódott 

több mint 1000 tonna veszélyes hulladék és sok göngyöleg a szabadtéren való tárolás miatt 

megrongálódott, ami folyamatos talaj-és talajvízszennyezést okozott. 2016-ban a veszélyes 

anyagokat tartalmazó hordókat maradéktalanul elszállították, majd megkezdték valamennyi 

épület, tárgy és eszköz átvizsgálását. A terv szerint azokat a tárolókat, vezetékeket, 

eszközöket, melyek az elmúlt 140 év során érintkezésbe kerültek veszélyes anyagokkal, 

kitisztítják, majd elbontják és elszállítják, a tisztításból származó valamennyi veszélyes 

anyagot ártalmatlanítják, megsemmisítik. Végül azok az épületek is lebontásra kerülnek, 

amelyekben veszélyes anyagokkal kapcsolatos munkát végeztek. 2017. év folyamán 

elszállították a telephelyen lévő veszélyes hulladékokat és elkezdődött az épületek bontása.  

A rendelkezésünkre álló információk szerint 2011-ben megállapításra kerület, hogy a talajvíz 

szennyeződés egy eltemetett folyómeder kedvező áramlási viszonyai következtében a Határ út 

vonalát is elérte a Nagykőrösi út és a Mártírok útja közötti szakaszon. Ezért 2015 őszén 

Pesterzsébet lakott területén is, kerti fúrt kutakból vett talajvízmintákban vizsgálták a 

Vegyiművekből származó szennyezőanyagok (adszorbeálható szerves halogén-tartalmú 

vegyületek, klórfenolok, klórozott növényvédőszerek) jelenlétét, koncentrációját. Az 

eredmények alapján e komponensek nem voltak kimutathatóak, vagy kivétel nélkül az 

ivóvizek minőségéről szóló jogszabály által meghatározott határérték alatti koncentrációban 

voltak jelen, a vizsgálati eredmények nem indokoltak kármentesítési intézkedést. A 

kimutatható vegyületek egy korábban általánosan elterjedt gyomírtószer bomlástermékei, 

továbbá ismeretlen eredetű anyagok voltak.  

 

Igazoltnak tűnik, hogy a 2007-ben elindított és 2011-ben leállt kármentesítés jelentősen 

csökkentette a szennyezés lakott területen történő megjelenését. Ennek ellenére a szennyezés 

a Határ út közvetlen közelében kimutatható. Ez kármentesítési eljárás folytatását, fejlesztését 

teszi szükségessé, hogy a szennyezőanyagok lakott területre való átjutását megakadályozza.  
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Másik ismert, kerületen kívüli, potenciális talaj- és talajvízszennyezéssel érintett terület a 

Soroksárhoz tartozó Bólyai és Lenke utca sarkán található, ahol többek között veszélyes 

hulladékok illegális tárolását végezték. A felhalmozott 6.880 kg hulladék 2016 

szeptemberében elszállításra került. A szennyezés mértékének megállapítása érdekében 2015 

szeptemberében és 2017 áprilisában végeztek talajmintavételt és vizsgálatot, mely eredménye 

szerint a minták egy részében az összes alifás szénhidrogén „B” határérték feletti 

koncentrációban volt jelen.  

 

Pesterzsébeten az egykori ipari tevékenységek területein kell további, potenciális 

szennyezettséggel számolni. A Határ út XX. kerületi oldalán például nitroanilin és bizonyos 

kísérőkomponensek jelentette talaj-, illetve talajszennyezés ismert, azonban a kármentesítési 

tevékenységről nem áll rendelkezésünkre információ.  

 

Jelen program készítésének idején Pesterzsébet területén a Pest Megyei Kormányhivatal 

tájékoztatása szerint egyetlen ismert kármentesítés van folyamatban. Ez a XX. kerület, 

173280/7 helyrajzi számú (Határ út 61-63.) alatti ingatlant és annak térségét érinti. A 

jelenlévő szennyezőanyagok a hatóság tájékoztatása szerint az alábbiak: benzol; 1,2- 

diklórbenzol; 1,4-diklórbenzol; naftalinok; anilin; klóranilin; nitroanilin; nitrobenzol; fenilén-

diamin; diamino-difenil-metán és o-toluidin. A kármentesítés lefolytatására kötelezett 

Material Vegyipari Szövetkezet, mely keresetet nyújtott be e döntés bírósági felülvizsgálata 

iránt. Ennek eredményeképpen a hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezték, a megismételt 

elbírálás jelenleg is folyamatban van. 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvtv.) 101 § (2) 

bekezdése szerint környezetkárosodás bekövetkezése esetén minden lehetséges intézkedést 

meg kell tenni a környezetkárosodás enyhítése, a kárelhárítás, illetve a további 

környezetkárosodás megakadályozása érdekében, így különösen haladéktalanul ellenőrzése 

alá vonni, feltartóztatni, eltávolítani vagy más megfelelő módon kezelni a 

környezetkárosodást okozó anyagokat, illetve más károsító tényezőket azzal a céllal, hogy 

korlátozza vagy megelőzze a további környezetkárosodást és az emberi egészségre gyakorolt 

kedvezőtlen hatásokat vagy a környezeti elem által nyújtott szolgáltatások további romlását. 

Továbbá a környezethasználó köteles a környezetkárosodás bekövetkezése esetén az eredeti 

állapotot vagy a külön jogszabályban meghatározott, az eredeti állapothoz közeli állapotot 

helyreállítani. 

 

A kerületben további problémát jelent, hogy jellemző a talajfelszín roncsolása, pusztulása. 

Legtöbb ilyen terület a Helsinki út menti volt gazdasági zónában található. 

 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény tartalmazza a termőföld 

hasznosításával, a földvédelemmel, a talaj védelmével, valamint a gyümölcsültetvények 

telepítésének engedélyezésével, nyilvántartásával kapcsolatos rendelkezéseket (Tfvt). 
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Az ingatlanügyi hatóság Budapest XX. kerületére vonatkozó Törzskönyvi nyilvántartása 

alapján Pesterzsébet bel-, illetve külterületén található termőterületek számát és nagyságát a 

5.1.3.2. és 5.1.3.3. táblázatban foglaltuk össze művelési ágak szerinti felbontásban. 

 

5.1.3.2. táblázat: 

Az ingatlanügyi hatóság Törzskönyvi nyilvántartása szerinti Budapest XX. 

kerület belterületén található termőterületek 

művelési ág földrészletek száma (db) terület nagysága (ha) 

szántó 2 2,5210 

erdő 4 17,1522 

nádas 2 6,9955 

Összesen 8 26,6687 

 

5.1.3.3. táblázat: 

Az ingatlanügyi hatóság Törzskönyvi nyilvántartása szerinti Budapest XX. 

kerület külterületén található termőterületek 

művelési ág földrészletek száma (db) terület nagysága (ha) 

szántó 26 9,7959 

rét 71 17,1419 

erdő 2 10,5214 

nádas 13 1,2075 

Összesen 112 38,6667 

 

A Környezetvédelmi törvény alapvetésként kimondja, hogy a természeti erőforrások, 

különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos 

növény és állatfajok a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a 

jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége. A természeti 

erőforrások védelme tehát elvárás, amely az állam és egyben egyéni felelősségen is nyugszik. 

 

Bár nehezen számszerűsíthető, és vethető össze más, gazdasági típusú értékekkel, a városi és 

természeti környezetet érintő tervezés, stratégia alkotás során nem hagyható figyelmen kívül a 

természeti erőforrások jelentette értékek sem.  

Fontos továbbá a természeti erőforrások jelentőségének tudatosítása, melynek be kell épülnie 

mind az oktatás-nevelés, mind a környezeti tudatformálás információanyagába.  

 

A termőterületek takarékos gazdálkodása során előtérbe kell helyezni a barnamezős 

beruházásokat a zöldmezős beruházásokkal szemben. Zöldmezős beruházások esetében a 

termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű termőföld 

igénybevételével – lehet felhasználni. 

 

A termőföldek más célú hasznosításának engedélyezésére a Tfvt.-ben meghatározottak 

szerint, az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott földvédelmi eljárás keretében történik. 

 

Kerületi önkormányzati feladatok: 
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A talajvédelem során mind a mennyiségi, mind a minőségi védelemre figyelmet kell fordítani, 

ezért a kerületnek a következő feladatokat kell szem előtt tartania: 

 Legfontosabb feladat a még beépítetlen területek megóvása lenne, illetve a már 

beépített területeken a zöldfelületi arány növelése és a burkolt felületek egy részének 

korszerűbb, a csapadék egy részét átengedni képes burkolattípusokra cserélése. 

 Az udvari árnyékszékek felszámolása a talajterhelés tényleges megszüntetése 

érdekében. 

 Közterületek talajállapotának felmérése és talajjavító program.  

 A barnamezős területek átalakulásának és megújításának elősegítése. 

 A kerület lehetőségeit figyelembe véve a talajvédelmi szempontú fejlesztések 

összefüggnek a zöld felületekre irányuló fejlesztésekkel. A kerület parkjaiban, 

lakótelepein szükséges egy hosszú távú talajjavító program megvalósítása, 

talajtermékenység javítás (odahordott termőföld, trágyák, talajjavító szerek 

alkalmazásával). Magasabb beültetési arány a termőtalaj elhordása ellen, a 

talajvédelem elősegítése érdekében. 

 Főközlekedési utak mentén szorgalmazni kell a Fővárosnál, hogy fokozottan 

figyeljenek, hogy a környezetet kevésbé károsító szóróanyagokat használjanak a téli 

közlekedési gondok enyhítésére. (Mg-klorid használata a Na tartalmú só helyett). 

 Fel kell hívni a lakosság figyelmét az autószerelésből adódó kisebb-nagyobb 

olajszennyezésekre. Ezek súlyossága ugyan nem feltétlenül éri el a beavatkozási 

szintet, de nagy számuk és kiterjedésük miatt egyre nagyobb figyelmet kívánnak a 

kerületben. 

 

 

5.1.4. A természet állapota 

 

Pesterzsébeten sem országos jelentőségű, sem helyi védettség alá eső természeti érték nem 

található. A kerületben nem található ex lege védett természeti terület sem. Pesterzsébethez 

tartozó Natura 2000 területet (ezen belül speciális természetmegőrzési területet), illetve a 

Nemzeti Ökológiai Hálózat részét csak a Ráckevei (Soroksári)Duna-ág, illetve annak parti 

sávja képezi. Jelen Program kidolgozása során is folyamatban van az erzsébeti Kiserdő, illetve 

a Sósmocsár-ér (Erzsébet-ér) fővárosi védettség alá vonására vonatkozó eljárás. A kerület 

környezeti állapotát és arculatát azonban előnyösen befolyásolják a családi házas területekbe 

ágyazandó, azokat tagoló parkok és terek. A kerület fő vonzereje a Duna-parti fekvés, ami 

rekreációs és szabadidős létesítmények telepítésének lehetőségét hordozza magában. 

 

Pesterzsébeten a közterületek –így a közcélú zöldfelületek- aránya kicsi, nem éri el a budapesti 

átlagot sem. Önkormányzati kezelésben lévő összes zöldfelület 61,6 ha, az egy lakosra jutó 

közterület 5,9 m2. A 61/2004. (XII.15.) önkormányzati rendelet tíz közparkot, közkertet 

helyezett helyi védettség alá.  

 

Helyi (kerületi) városképi védettségű közparkok, közkertek, fasorok és egyedi fák az alábbiak: 

1. Tátra téri közpark 

2. Szent Erzsébet tér 
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3. Magyarok Nagyasszonya tér 

4. Vörösmarty tér 

5. Emlékezés tere 

6. Ady Endre tér 

7. Klapka tér 

8. Kossuthfalva tér 

9. Hunyadi János tér 

10. Téglagyár tér 

 

Fasorok: 

1. Nagy Győri István utca (nyugati ostorfa-fasor) 

2. Ady Endre utca (nyugati ostorfa-fasor) 

 

Egyedi fák: 

1. Baross utca 59. sz. alatti 2 db idős platánfa 

2. Szent Imre herceg u. - Dobos u. sarok, 2 db platánfa 

3. Kossuth tér, 2 db platánfa 

 

További hat terület védettsége is indokolt. A rendelet védett fasorokat is jelöl ki a kerületben. 

 

Jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények a Jáhn Ferenc Kórház és a Pesterzsébeti Jódos-

sós Gyógyfürdő területe.  

 

A kerület kevés, a Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésében álló erdőterülettel rendelkezik (kiserdő), 

amely jelenlegi állapotában csak korlátozottan alkalmas rekreációs célokra. Szükséges az 

illegálisan lerakott hulladékok felszámolása, illetve parkrendezés, valamint sétáló- és 

kerékpárutak kialakítása. A kiserdő csapadékvizeket és belvizeket összegyűjtő árokhálózata a 

Sósmocsár árok-rendszere, amely a Fővárosi Csatornázási Művek kezelésében van. Az árkok 

élővilága szennyezettsége ellenére is viszonylag gazdag, békák, siklók, mocsári teknősök élnek 

ott, sőt még szürke gémet is láttunk.  

 

Pesterzsébet kiemelkedő jelentőségű természeti értéke a Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD). 

A partját jelenleg is szívesen használják a kerület lakói rekreációs célokra, horgászatra. A 

terület a kerület egy jelentős értékkel bíró része, amelynek értéke az RSD vízminőség javító 

programjának köszönhetően emelkedik. Az itt található, önkormányzati tulajdonban lévő 

üdülőterület nagyon hangulatos, fejlesztése indokolt lenne.  

 

Az RSD vízminőségének javítását célzó projekt részletei 5.1.2. fejezetben olvashatóak. 

 

Kerületi önkormányzati feladatok: 

 A természetes állapotok megőrzése és visszaállítása a kerület zöldterületein. 

 Az arra érdemes zöldterületek megóvása védetté nyilvánításukkal. 

 A zöldterületek rendszeres takarítása, tisztántartása. 
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Pesterzsébet területén sem országos, sem helyi jelentőségű védettség alá eső természeti érték 

nem található, azonban jelen Program kidolgozása során is folyamatban van az erzsébeti 

Kiserdő, illetve a Sósmocsár-ér (Erzsébet-ér) fővárosi védettség alá vonására vonatkozó 

eljárás. 

A kerületben nem található ex lege védett természeti terület. Pesterzsébethez tartozó Natura 

2000 területet (ezen belül speciális természetmegőrzési területet), illetve a Nemzeti Ökológiai 

Hálózat részét csak a Ráckevei (Soroksári)Duna-ág, illetve annak parti sávja képezi. 

 

Pesterzsébet területének nagy része beépített. Ugyanakkor a kerület arculatát nagymértékben 

meghatározza, hogy legnagyobb arányban jelenlévő családi házas területek, illetve az azokat 

parkok és terek előnyösen befolyásolják a városrész összképét. Pesterzsébet egyik vonzereje a 

Duna-parti fekvés, ami rekreációs és szabadidős létesítmények telepítésének lehetőségét 

hordozza magában. 

Kiserdő és Sósmocsár-ér (Erzsébet-ér) 

 

5.1.4.1. ábra: A helyi védelemre érdemes élőhely együttes 

Az erzsébeti Kiserdő elsősorban az Újtelepi Parkerdőt foglalja magában, azonban 

természetvédelmi szempontból is célszerű az ettől DK-i irányban elnyúló élőhelyeket is a 

Kiserdő részeként kezelni. A szakértők által védelemre érdemesnek tartott terület a Jahn 

Ferenc Kórháztól észak, észak-kelet irányban, az Erzsébet-ér és a Kakastó utca között 

elterülő, közel téglalap alakú, 13 hektárnyi erdő és a közvetlen környezetében található vizes 

élőhely maradványai. E terület, mint a Pesti-síkság része, még őrzi a tájra valaha jellemző, 

lápos-vizenyős életterek emlékét, így igen nagy természetvédelmi értéket képvisel.  
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5.1.4.2. ábra: Lápmaradvány és a Sósmocsár-ér (Erzsébet-ér) (készítette:Tóth Marietta) 

A Program kidolgozása idején a Kiserdő nem áll védettség alatt, és nem része az Országos 

Ökológiai Hálózatnak sem, noha természetvédelmi értékei egyedülállóak, és részben a helyiek 

szakmai munkájának köszönhetően egyre inkább ismerté válnak. 

 

Az Újtelepi Parkerdő északi tömbje állami tulajdonban áll, kezelője a Pilisi Parkerdő Zrt., déli 

tömbje pedig közösségi tulajdonú.
1
 

 
5.4.1.3. ábra: Erdőterületek tulajdonformái: kék-állami tulajdon, sárga-közösségi 

tulajdon (Forrás: Dr. Bajor Zoltán és Tóth Marietta: Javaslat a XX. kerületi Erzsébet-ér és a 

Kiserdő környezetének helyi védett területté való nyilvánítására, 2017. április 19.) 

 

A Sósmocsár-ér (Erzsébet-ér) ma már nem tekinthető természetes vízfolyásnak, ugyanis a 

csapadékvíz elvezetésére, illetve a területek belvizeinek lecsapolása céljából rendezték 

                                                 
1
 Tóth Marietta: Második javaslat a XX. ker. Kiserdő és Erzsébet-ér védelmére 
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medrét. A vízfolyásnak időszakos, tápláló forrása nincs, csak a csapadék mennyiségétől 

függően szállít bizonyos vízmennyiséget. A vízfolyás medre, a mesterséges mederkialakítások 

következtében állandósult, így elsősorban fenntartása, a lefolyási viszonyokat biztosító tisztító 

kotrása, illetve a természetközeli állapotok helyreállítására irányuló „revitalizációjának” 

tervezése szükséges. A csatorna partja 12 % és 17 % lejtőmeredekséget mutat, ezért az erózió 

veszélyével számolni kell a part mentén. 

 

Az ér medre és környezete a vízi világ fontos kerületi élőhelyévé vált, ezért megőrzése, 

tisztántartása, illetve a rekreációs területek aktív részeként való revitlaizálása alapvető feladat. 

A Sósmocsár-ér és a TESCO bevásárlóközpont közötti, mélyfekvésű területen a talajvízből 

táplálkozó mocsaras, lápos területrészek, kisebb pangóvizek alakultak ki, melyek igen gazdag 

élővilággal rendelkeznek: védett kétéltűek, hüllők élnek benne, iszapjában telelnek át a békák, 

nem kizárható, hogy a lazább talajú partfalban ássák el magukat télre a mocsári teknősök. A 

vízi táplálékhálózatot számos ízeltlábú faj, csiga gazdagítja.
2
 

 
5.1.4.4. ábra: A.: Mocsári teknős (Emy orbicularis); B.: Kockás sikló (Natrix tessellatta) 

(készítette: Tóth Marietta) 

A védettségre érdemes terület számos kiemelt természeti értékkel rendelkezik, sokféle védett 

faj életteréül szolgál (5.1.4.1. Táblázat). 

 

5.1.4.1. táblázat: 

Kiserdő és Sósmocsár-ér területén megfigyelt fontosabb védett állat- és növényfajok 

Emlősök közönséges kései denevér sárganyakú erdei egér mezei nyúl 

közönséges vakond1, vörös róka pirók erdei egér 

őz vaddisznó nyest 

Madarak barna rétihéja egerészölyv vörös vércse 

gyurgyalag fekete harkály nagy fakopáncs 

sárgarigó zöld küllő őszapó 

csíz tengelic vízityúk 

Kétéltűek pettyes gőte dunai tarajosgőte kecskebéka 

nagy tavibéka barna ásóbéka vöröshasú unka 

Hüllők mocsári teknős vízisikló kockás sikló 

zöld gyík erdei sikló fali gyík 

Ízeltlábúak szegélyes vidrapók sisakos sáska vörös légivadász 

pataki szitakötő hosszúbajszú méh négyfoltos acsa 

Lepkék C-betűs lepke kis színjátszó lepke kardfarkú lepke 

                                                 
2Tóth Marietta: Második javaslat a XX. ker. Kiserdő és Erzsébet-ér védelmére 
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fecskefarkú lepe közönséges 

gyöngyházlepke 

csőröslepke 

Növények kisfészkű aszat kislevelű nőszőfű fehér madársisak 

érdes csűdfű mocsári nőszirom májusi gyöngyvirág 

 

 
5.1.4.5. ábra: A.: Dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus); B.: Sisakos sáska (Acrida 

ungarica) (készítette: Tóth Marietta) 

 

A terület jelenlegi természeti állapota jónak mondható, ezáltal ideális helyszíne lehet a 

tantermen kívüli természetvédelmi órák lebonyolításának, hiszen jól példázza a 

természeteshez közelebbi állapotú élőhelyek fajgazdagságát, szemben a környező, beépített, 

degradált területekkel.  

A terület védetté nyilvánításával számos jelenleg fennálló természetvédelmi és más 

környezetvédelmi probléma megoldás is lehetővé válna. A terület szükséges 

természetvédelmi kezelése, őrzése és fenntartása megvalósulhatna, ezáltal pedig a terület 

általános állapota javulhatna. Az egyes helyeken jelentkező elhanyagoltság felszámolása 

jogszabályi keretek között válna megoldhatóvá.  

A védetté nyilvánítás a társadalom számos szegmensében gyakorolna kedvező hatást. 

 Kerületi önkormányzat számára: Megoldottá válna a jelenleg rendezetlen 

területfenntartásból eredő, nem tervezett, csupán eseti beavatkozásokból álló kezelés 

következtében kialakult elhanyagoltság.  

 Helyi lakosok számára: A rendezett környezet jobban szolgálja a kikapcsolódást, a 

rekreációt, ezen kívül alkalmuk nyílna alaposabban megismerni kerületük kiemelkedő 

természeti értékeit, melyet ismeretterjesztő táblák kihelyezésével is erősíteni lehetne. 

 Kerületi iskolák számára: Az általános iskolák és középiskolák tanárai kihelyezett 

biológia órákat tudnak megvalósítani, a terepi szemléltetés jó helyszíne, a középiskolák 

9-11. osztályainak pedig a kötelező közösségi szolgálata számára biztosít megfelelő 

helyszínt. A terület gyakorlati természetvédelmi tevékenységében a környékbeli iskolák 

is részt vehetnek. 
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 Civil szervezetek számára: A tudatos környezeti nevelés, szemléletformálás és a 

gyakorlati természetvédelem helyszínéül szolgálhatna az erdős és vizes területekből álló 

komplex élőhelyegyüttes. 

 

 

 

 

A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és a Duna part 

Pesterzsébet kiemelkedő jelentőségű természeti értéke a Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág 

(RSD), mely jelenleg is a Nemzeti Ökológiai Hálózat részét képezi, és mint különleges 

természetmegőrzési terület, a Natura 2000 területek közé tartozik. A HUDI 20042 jelű, 

Ráckevei – Duna-ág nevű, jóváhagyott, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

(NATURA 2000) által az alábbi helyrajzi számú ingatlanok érintettek: 

 170017/1 

 170017/2 

Az RSD erzsébeti szakasza kb. 14, km hosszú. Ennek nagyjából fele szabadon látogatható, 

hozzáférhető a lakosság számára. A part menti zöld sáv szélessége csekélynek mondható, 

jellemzően mindössze 10 méter. Az RSD mentén fut az EuroVelo 6-os kerékpárút is, melynek 

délpesti szakasza jelenleg még nem kiépített. A Gubacsi hídtól északra fekvő szakaszon a part 

menti, elsősorban kerékpáros közlekedésre használt út keleti oldalán ipari tevékenységgel 

érintett területek találhatóak, mely nagymértékben rontja a vízparti szakasz élvezhetőségét. A 

Pesterzsébeti Jódos Sós Gyógyfürdő és Strandfürdő melletti szakaszon a kerékpáros út és 

sétány viszonylag rendezett. Bár a strandfürdő kerítése miatt a szabad partszakasz keskeny, 

rekreációs szempontból igen kedvező terület sok zöld felülettel és jó megközelíthetőséggel. A 

délebbi, Gubacsi lakótelep és Mediterrán lakópark menti részen az RSD-hez nincs szabad 

lejárási lehetőség. Jellemzően a part menti útszakaszon, sétányon a kerékpárosok és 

gyalogosok osztoznak, nincs kiépített, kijelölt út egyik közlekedési mód számára sem.  

 

A Duna partot jelenleg is szívesen használják a kerület lakói rekreációs célokra, horgászatra. 

Az utóbbi években több kedvező fejlemény mutatkozott e terület revitalizációjára 

vonatkozóan. Itt megemlítendő a 2016-os TÉR-KÖZ pályázatban megvalósuló Hullám 

Csónakház felújítása, valamint a vizes tematikájú játszótér kialakítása. További fejlemény, 

hogy várhatóan 2018-ban megkezdődnek az Erzsébet Strandfürdő helyreállítási munkái. A 

környéken lakók is rendre valósítanak meg környezetszépítő, -rendező, és –helyreállító 

akciókat. 

 

A terület a kerület egy jelentős értékkel bíró része, amelynek értéke az RSD vízminőség javító 

programjának köszönhetően emelkedik. Az itt található, önkormányzati tulajdonban lévő 

üdülőterület nagyon hangulatos, fejlesztése indokolt lenne. Az RSD vízminőségének javítását 

célzó projekt részletei 5.1.2. fejezetben olvashatóak. 
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A Duna-part esetében a Kiserdőhöz képest hangsúlyosabban jelentkező probléma az ember és 

a természet igényeinek összehangolása. A fejlesztési tervek szerint a Duna-part rekreációs és 

sport célú hasznosításra kerül, egy olyan igényes, kreatív, egészséges környezet 

létrehozásával, mely a pesterzsébeti és akár a szomszédos kerületek valamennyi korosztályba 

tartozó lakosai számára megfelelő feltételeket biztosít a kikapcsolódásra és a szabadidő 

hasznos eltöltésére. A várható látogató szám, illetve forgalomnövekedés mellett azonban nem 

szabad megfeledkezni a „természet igényeiről” sem. Fontos, hogy a további fejlesztések során 

(is) kiemelt szempont legyen a természeti értékek megőrzése, a természet állapotának 

fenntartása és lehetőség szerinti javítása. 

 

A Duna part megközelíthetősége a kerület belsőbb részeiről nehézkes, mivel számos vonalas 

létesítmény vasút, HÉV és nagy forgalmú közút szakasz (Helsinki út) választja el Pesterzsébet 

többi résztől. 

 

Területgazdálkodás 

A természetvédelmet érintően kiemelt figyelmet kell fordítani a még természetközeli 

állapotban lévő, a jellemző városi életterekhez képest nagy természeti értékkel rendelkező 

területek megóvására. A jelenleg meglévő életterek akár lassú csökkenése, felaprózódása is e 

területek teljes ökológiai degradálódásához vezet. 

5.1.4.6. ábra: A Nemzeti Ökológiai Hálózat (NÖH) területei Pesterzsébet közelében 

(forrás: OKIR-TIR) 

 

Pesterzsébet kis területe, a lakóövezetek magas aránya miatt gazdaság-fejlesztési szempontból 

kedvezőtlen helyzetben van, hiszen az ipari-gazdasági tevékenységek számára kijelölhető új 

területek mennyisége igen korlátozott. Ezért különösen körültekintőnek kell lenni, hogy új 

ipari, gazdasági tevékenységek ne a magas természeti értékkel rendelkező területeken 
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valósuljanak meg. Törekedni kell a barnamező beruházások előnyben részesítésére, 

támogatására, hiszen ezek nem vonnak el újabb, ökológiailag értékes területeket, ráadásul az 

alulhasznosított területek is új funkcióval kerülhetnek megtöltésre. 

További fontos szempont Pesterzsébet természetvédelmi tevékenysége szempontjából a 

nagyobb területi rendszerben, a kerület határain túlmenően történő gondolkodás. A kerület kis 

kiterjedésű, azonban a még meglévő magas természeti értékkel rendelkező hasonló karakterű 

élőhelyek nem követik a közigazgatási határokat. Ennek okán célszerű a természetvédelmi 

tervezési tevékenységeket a környező kerületek önkormányzataival összehangolva végezni. 

 

Kerületi önkormányzati feladatok: 

 A természetes állapotok megőrzése és visszaállítása a kerület zöldterületein. 

 Az arra érdemes területek megóvása védetté nyilvánításukkal. 

 A zöldterületek rendszeres takarítása, tisztántartása. 

5.2. A települési és épített környezet állapota 

 

5.2.1. Ivóvízellátás 

 

A Budapesten és a környék több településén élők, így a Pesterzsébeti lakosok 

ivóvízellátásáról is – napi 1 millió 200 ezer m
3
-es maximális kapacitással – a Fővárosi 

Vízművek Zrt. gondoskodik. Az ivóvízszükséglet 70%-át a Szentendrei-szigeten és a Duna 

bal partján található északi vízbázisból, 30 %-át pedig a Csepel-szigeten található déli 

vízbázisból nyerik. Pesterzsébet a déli vízbázishoz kapcsolódik. 

 

A déli vízbázis a Duna Budapest alatti szakaszán, a Csepel-szigeten Ráckeve és 

Szigetszentmiklós között elhelyezkedő területet, ahol 227 db parti szűrésű, törpe csáposkútból 

termelik ki a vizet. A Duna főváros alatti szakaszán jelentős szennyvízterhelés mutatható ki, 

ezért a Déli vízbázis kútjaiból termelt víz nagyobb része közvetlenül nem fogyasztható, a 

felhasználás előtt a vas- és a mangántartalom csökkentése érdekében kémiai és fizikai 

tisztítása szükséges. A szennyezések eltávolítására két vízkezelő mű épült fel. Az egyik 

Ráckevén, a másik pedig Csepelen. A Csepeli Vízkezelőmű (kapacitása 23 ezer m
3
/h) 

biztosítja Pesterzsébet mellett további öt budapesti kerület, Délbuda, Pestszentlőrinc, 

Kőbánya, Soroksár és Csepel ivóvíz igényét, ami lakossági arányban kifejezve kb. 600 000 fő 

ellátását jelenti.  

 

A kitermelt vízben a szennyezés oldott állapotban van, eltávolítása a vas és mangán ionok 

oxidációjával történik.  Így a továbbiakban nem oldható, kicsapódik, tehát kiszűrhető. Ehhez a 

legradikálisabb oxidálószert, az ózont használják, amelyet Csepelen folyékony oxigénből, 

helyben állítanak elő. A kicsapódott szennyeződés homokszűrőkön kiszűrhető. Az íz és 

szaghatások eltávolítására adszorpciós aktívszén szűrőket építettek be. Az ivóvizet 

csőhálózatba jutása előtt klórgázzal fertőtlenítik, folyamatosan működő klóradagolók 

segítségével. 
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A Csepel-szigeti vízmű kutakból nyert ivóvíz a fővárosi vízellátó rendszerbe több 

gerincvezetéken keresztül jut. A csepeli gépház a hálózaton keresztül a kőbányai és a Gilice 

téri medencéket tölti. A Gilice téri medence töltővezetéke az ún. Dél-Pesti I. számú 

főnyomócső, amely DN 700-as átmérőjű és a Szentlőrinci út-Méta utca nyomvonalán halad. 

Erről a gerincvezetékről ágazik le a Nagykőrösi úton haladó DN 300-as méretű nyomócső. 

 

A Fővárosi Vízmű Zrt. által a XX. kerületben üzemeltetett vízcsőhálózat összes hossza 2007 

végén 185.7 km volt, a fővárosi vízcsőhálózat teljes hossza ugyanekkor 4512.7 km, amelyből 

1.752 km épült 1945 előtt. A kerületben az ivóvízhálózatra kötött lakások aránya 100 %-

osnak mondható. 

 

5.2.1.1. táblázat 

A lakások és lakott üdülők felszereltség szerint, 2011 

Terület 

Hálózati Házi Meleg 

folyóvízzel 

Víz-öblítéses 

WC-vel 

Köz- Házi 

Összesen vízvezetékkel csatornával 

ellátott lakás 

XX. kerület 30 803 18 30 346 30 273 29 906 915 30 940 

Forrás: KSH Népszámlálás, 2011 

 

A vízhálózat anyaga 52%-ban azbesztcement, 35%-ban öntöttvas. Az összesen 9% acél, 

vasbeton és műanyag csövön felül 4% a korszerű ductil (gömbgrafitos öntöttvas) cső. 

Az idős vezetékekben időközben lerakódások jelentek meg, amelyek nem csak a csövek 

keresztmetszetét csökkentették folyamatosan, hanem a kivált vas-mangán csapadékot is 

megfogták. A csőfalban lerakódott szennyeződésektől a tisztított víz ezért továbbra is 

szennyeződött. Ez szükségessé teszi a csővezetékek rendszeres tisztítását, valamint a teljesen 

elöregedett, elhasználódott vezetékek cseréjét is. A műtárgyak (kutak, medencék, víztornyok) 

és csőhálózati szakaszok fertőtlenítésére klórmészport, illetve hypót is használnak. 

 

A lakossági vízfogyasztás csökkenő tendenciát mutat. Jelenleg Budapesten az egy főre jutó 

napi vízfogyasztás mintegy 350 l. 

 

Pesterzsébet közigazgatási területén jelenleg 132 db közterületi közkút, közkifolyó található. 

A közkutakat rendszeresen kizárólag háztartási célú használatra lehet igénybe venni és csak 

azon lakosoknak, akiknek lakásában a vezetékes ivóvíz nincs bekötve, vagy ivóvíz-

szolgáltatás korlátozás alá esnek. Nem rendszeresen viszont bárki használhatja, így a 

kerékpárosok, buszra várakozók, futók, kutyasétáltatók is. A lakosság nem mindig a 

rendeltetésének megfelelő célra használja fel a közkutak vizét, például gépjárművek 

mosására, öntözésre használják sok helyen. A Fővárosi Vízművek Zrt. csökkenteni szeretné a 

számukat, és csak ott tartaná meg ahol a legrászorultabb családok élnek.  

 

2016-ban megtörtént a közkutak felmérése, az éghajlatváltozásra tekintettel az Önkormányzat 

vizsgálni fogja annak kérdését, hogy a fontosabb kerékpáros nyomvonalak mentén és a futók 

kedvelt útjain is biztosított legyen az ivóvízellátás.  



 

69 

 

Ivóvíz minősége 

 

A fővárosi ivóvíz átlagos minősége jóval kedvezőbb az EU-határértékeknél, különösen a nitrit 

és az ammóniatartalom esetében alacsonyak az értékek. A budapesti ivóvíz minősége kielégíti 

a vonatkozó magyar szabványokat és az Európai Unió előírásait. Az ivóvíz minőségét a 

Népegészségügyi hatóság laboratóriumaiban is ellenőrzik.  

 

5.2.1.2. táblázat 

Vezetékes ivóvíz minőségi adatok -Budapest, XX. Kerület 

Szennyező anyag Koncentráció Mértékegység Határértékek 

Szabad aktív klór 0,16 mg/l - 

Klorid 27 mg/l 100 

Vas 17 µg/l 200 

Mangán 6 µg/l 50 

Nitrát 11 mg/l 50 

Nitrit <0,03 mg/l 0,1 

Ammónium <0,05 mg/l 0,2 

Összes keménység 168 mg/l CaO 50-350 

Vezető képesség 579 µS/cm 2500 

pH 7,5   6,5-8,5 

Forrás: Fővárosi Vízmű Zrt. 

 

Problémák: 

 A vízvezeték elöregedése, a vezetékek, szivárgása és elszennyeződése; 

 Kevés a kerületben a közterületi vízkút. 

 

Kerületi önkormányzati feladatok: 

 Az ivóvíz ellátás lakossági javítása érdekében elsősorban a nyári kánikulai meleg 

okozta kellemetlenségek enyhítése miatt elindult ivókút felújítási és létesítési program 

folytatása. 

 

5.2.2. Szennyvízkezelés  

 

A XIX. kerület a Wekerle telep kivételével, a XX. kerület pedig a pesterzsébeti Baross utcai 

lakótelep kivételével a Dél–Pesti Szennyvíztisztító Telep vízgyűjtő területéhez tartozik. A 

kerület észak-nyugati területének egy része a Soroksári úti főgyűjtőhöz csatlakozik, így a 

szennyvíz a Központi Szennyvíztisztító Telepre jut, aminek végső befogadója a Duna.  

A térség főgyűjtő csatornái a XX. kerületen belül húzódnak, amelyek levezetik a mögöttes 

XIX. és XVIII. kerület szenny- és a csapadékvizeit is. 
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A csatornahálózat szinte teljes mértékben kiépült. A hálózat főgyűjtője a Torontál utcai 

főgyűjtő, ami gravitációsan csatlakozik a szennyvíztisztító telephez. (A főgyűjtő a Ferihegyi 

szennyvíz főgyűjtő közvetítésével a XVIII. kerület szennyvizeit is fogadja. ). A főgyűjtő alsó 

szakaszai, valamint a tőle délre fekvő területek csatornahálózata jelentősen túlterhelt volt és 

ezért több helyen is korlátozásokat kellett bevezetni az elöntések gyakoriságának csökkentése 

érdekében. A Ferihegyi szennyvíz főgyűjtő tehermentesítése céljából építették meg 

Pesterzsébeti tehermentesítő gyűjtőcsatornát. A főgyűjtő XX., XXIII. kerületi része 2012-ben 

készült el. A főgyűjtő teljes hossza: 5275 m, ebből az NA220 cm (Ø214) átmérőjű szakasz 

hossza 1877 m. A szelvény belső átmérője 214 cm, vízszállító kapacitása mintegy 5,18 m
3
/s.  

 

A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) beruházás keretében a 

csatornázatlan fővárosi lakóterületek szennyvízelvezetését, a szennyvíztisztító telepek közötti 

vízkormányzást biztosító gyűjtőcsatornák, valamint a dél-budai és a budaörsi szennyvizeket a 

Központi Szennyvíztisztító telepre vezető un. főművi rendszer kiépítését végzik el. A Projekt 

2013-2015 között zajló I. szakaszában Pesterzsébetet érintően 545 m-nyi csatornahálózat 

valósult meg 22 db házi gravitációs bekötéssel. 

A Projekt II. szakaszában  valósul meg a XIX. pesterzsébeti tehermentesítő gyűjtő befejező 

szakasza. A projektelem célja a Torontál utcai főgyűjtő tehermentesítése elsősorban a 

ferihegyi gyűjtő, ill. a Torontál utcai mellékgyűjtők átkötésével. Tervezett befejezés: 

2019.06.30. 

 

A kerületben a domborzati adottságok miatt 4 szennyvízátemelő is található. A Dél-pesti 

Szennyvíztisztító területe, amely a Soroksári-Duna mellett helyezkedik el, közigazgatásilag a 

XXIII. kerülethez tartozik.  

 

5.2.2.1. ábra Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep (forrás: http://www.fcsm.hu; 

http://zoldtech.hu/cikkek/20080109-elogepes-szennyviztisztitas) 

 

A Dél-pesti Szennyvíztisztító telepnek naponta 72 ezer m
3
 szárazidei szennyvíz teljes 

biológiai tisztítását, a csapadékvízzel kétszeresére hígított szennyvíz részleges biológiai 

tisztítását, az e fölötti szennyvízmennyiség mechanikai tisztítását kell biztosítania. A 

szennyvíztisztító telepen környezetbarát, komplex tisztítási és hulladék-feldolgozási, valamint 

hasznosítási technológia működik. 

http://www.fcsm.hu/


 

71 

A tisztítótelep szennyvíztisztító kapacitása napi 80 ezer, évi 22 millió m
3
. A telep négy dél-

pesti kerületben élő kb. 300 ezer lakos, valamint az itt működő vállalkozások szennyvizét 

tisztítja folyamatosan.  

A telep technológiájában, műszerezettségében és tisztítási komplexitásában az európai 

élvonalba tartozik: 

 a többlépcsős mechanikai és biológiai szennyvíztisztítás eredményeként az EU-

normáknál jobb paraméterekkel rendelkező vizet juttat a Ráckevei-Soroksári Duna-

ágba; 

 biztosítja a szennyvíztisztítás során keletkezett melléktermékek, az iszap és a 

mechanikai szennyeződések környezetbarát kezelését, és a tárolásra, illetve 

újrahasznosításra történő előkészítését; 

 feldolgozza és zöldenergiává alakítja a beszállított szervesanyag-tartalmú hulladékot; 

 hőenergia tekintetében önellátó: A telepen képződő biogáz energiatartalmát 2 db 

gázmotor-generátor gépegység (elektromos teljesítményük 494 kW és 836 kW) 

elektromos energiává alakítja. A termelt elektromos energia a szennyvíztisztító 

mintegy 90%-át, hőszükségletének 100%-át fedezi; 

 tisztítja a technológiai folyamatok során képződő bűzös levegőt. 

 

A tisztítótelep elfolyó és tisztított szennyvizeinek és csapadékvizeinek élővíz befogadója a 

Ráckevei-Soroksári Duna. A Dél-pesti Szennyvíztisztító így az RSD legnagyobb, koncentrált 

szennyező forrása. A tisztítótelep nemcsak a hagyományos kétfokozatú bioszűrést 

alkalmazza, hanem egy magyar fejlesztésnek, az Organica® Élőgépek rendszernek 

köszönhetően, élő növényzet és mesterséges gyökérrendszer segítségével növelte a tisztítás 

hatásfokát és az európai normáknál jobb paraméterekkel rendelkező tisztított vizet enged a 

befogadó, Ráckevei-Soroksári Duna-ágba. 

 

Folyamatos fejlesztéseket hajtottak végre a szaghatások megfékezése és a kibocsátott 

szennyvíz minőségének javítása, valamint az szennyvíz iszap és a biogáz hasznosításának 

javítása érdekében. A 2012-től végrehajtott fejlesztések: 

 2012-re elkészült a beérkező szennyvizeket fogadó műtárgy lefedése. A szaghatások 

megfékezése érdekében biofilterek működnek, melyek óránként 100 ezer m
3
 szagos 

levegőt közömbösítenek. 

 Szintén 2012-ben adták át a szennyvíztisztításban reformnak számító Organica
®
 Élőgépek 

rendszert. 

 2012-ben a telepről távozó tisztított víz fertőtlenítésére szolgáló, korábbi klórozásos 

megoldást felváltotta a jóval biztonságosabb és környezetkímélőbb UV-fertőtlenítés. 

 2014-ben membrános gáztároló épült és egy harmadik, 1,2 MW teljesítményű gázmotor, 

valamint  energiatakarékos, mágneses csapágyas légfúvók  álltak üzembe. 

 2016-ban új, homokmosó berendezés kezdte meg működését, sor került a II. biológiai 

fokozat kapacitásbővítésére, újabb mágneses csapágyas légfúvók álltak üzembe és 

beüzemelésre került egy biológiai biogáz-kéntelenítő berendezés. 

 2017-ben átadásra került egy csatornaiszap-fogadó műtárgy, melynek segítségével a 

csatornaiszap szervesanyag-tartalma hasznosíthatóvá vált. 
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5.2.2.1. táblázat:  

A Dél-pesti Szennyvíztisztító kibocsátásának vízminőségi adatai (2017. 

október) 

Vízminőségi paraméter 

Az elfolyó víz 

paraméterei 

(mg/l) 

Határértékek (mg/l) 

pH 7,8 6,5-9,0 

Kémiai oxigénigény (KOICr) 23 80 

Biológiai oxigénigény (BOI5) <10 25 

Ammónia-ammónium-N 0,92 Időszaktól függően: 2 vagy 4 

Összes nitrogén 4,5 Időszaktól függően: 15 vagy 20 

Összes foszfor 0,12 1,8 

Összes lebegő anyag <10 35 

Szerves oldószer extrakt <2 5 

Fenolindex <0,05 0,1 

Forrás: Fővárosi Csatornázási Művek 

 

A szennyvíziszap elhelyezésre a csomádi iszaplerakó szolgál, 2000 februárjától használják a 

komposztálásos-rekultivációs módszereket is. a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen keletkező 

iszapot pedig, komposztálás után a mezőgazdaságban hasznosítják, vagy szintén lerakóhelyre 

szállítják. 

 

Napjainkban a szennyvíztisztító telep közel 60 000 m
3
 vizet fogad naponta, ám az időközben 

jelentősen töményebbé váló befolyó szennyvíz miatt a telep szennyezőanyag-terhelése a 

hidraulikai terheléssel ellenkező irányba változva nemhogy csökkent, hanem jelentősen 

növekedett, ami a telep terhelését kritikus mértékben megnövelte. Ezzel párhuzamosan, a 

város terjeszkedésének következtében a lakóövezetek egyre közelebb kerültek és kerülnek a 

szennyvíztisztító telephez, így az újonnan megépült Mediterrán lakópark. 

 

Problémák: 

 Az önkormányzati ingatlanok komfortosítása még nem teljes. 

 A Dél-pesti Szennyvíztisztító nem tudja kezelni a nagyrészt egyesített csatornahálózat 

miatta hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékkal megnövelt szennyvizeket, 

amelyek így tisztítatlanul ömlenek az RSD-be. 

 

Eredmények: 

 A felszín alatti vizeink megóvása érdekében a csatornára való lakossági rákötések 

elősegítése továbbra is folyik. 

 BKISZ beruházás keretében 2013-2015 között Pesterzsébeten 545 m-nyi 

csatornahálózat valósult meg 22 db házi gravitációs bekötéssel. 

 Elkészült a Pesterzsébeti főgyűjtő XX., XXIII. kerületi része. 
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 Az önkormányzati ingatlanok komfortosítása. A munkálatok fedezete a talajterhelési 

díjból befolyó bevétel. Évente több lakás komfortosítása történik meg, amelynek 

során megszüntetésre kerülnek az udvari árnyékszékek. Ez csökkenti az adott terület 

talajterhelését. 

 

Kerületi önkormányzati feladatok: 

 Elérni, hogy a lakosság minél nagyobb arányban rá legyen kötve csatornahálózatra. 

Ösztönző ebben a talajterhelési díjfizetési kötelezettség. 

 Az önkormányzati ingatlanok csatornázása megtörténjen. (lakásokba bevitt WC, 

fürdőhely), a talajterhelés tényleges megszűnése érdekében. 

 

5.2.3. Csapadékvíz elvezetés  

  

A csapadékvizek elvezetése a kerület beépített, lakott részén az egyesített szennyvízelvezető 

csatornarendszeren történik, kivételt képez a Gubacsi lakótelep és Pesterzsébet városközpont 

lakótelepe.  

 

Nyílt árkos elvezetés a beépített területen csak a Sósmocsár-ér Eperjes utcai 

becsatlakozásától, a Vasút sor középvonalában a Versec utcáig található. A Gyáli-patak 6-os 

ága a kerület határán, az M5 autópálya és a Méta utca vízelvezető árka, de nincs kapcsolata a 

Sósmocsár-ér egyik ágával sem. A Sósmocsár-erek csapadékvíz elvezető szerepe 

elhanyagolható, inkább a magas talajvíz levezetését szolgálhatják. A vízfolyások medrei 

állandósultak, azok fenntartásáról, kotrásáról rendszeresen gondoskodni kell a megfelelő 

lefolyási viszonyok biztosítása érdekében. A kisvízfolyások vizét a Dél-Pesti tehermentesítő 

főgyűjtő csatorna vezeti el. A beépítetlen területeken a csapadékvizek döntő hányadban 

elszikkadnak. A terület vízgyűjtője védett vízgyűjtőnek minősül. A vízgyűjtő területet 

melléklet mutatja be. 

 

Problémák: 

 Az egyesített csatornarendszer nem biztosítja kellően a csapadékvíz elvezetést, 

különösen nagyobb esők esetén nincs meg a megfelelő csapadékvíz-elvezetés, 

elsősorban a mély fekvésű területeknél áll a víz az utcákon. Ugyanakkor a hirtelen 

lezúduló nagy mennyiségű csapadék jelentős terhelést jelenthet a Dél-pesti 

Szennyvíztisztító Telepnek. 

 Az újonnan épített utak esetén a csapadékvizet nem lehet a csatornába vezetni, ezért 

szikkasztó árokkal és kutakkal történik a csapadékvíz elvezetés megoldása. 

 A csapadékvíz és belvíz elvezető árkok, különösen a Sós-mocsár árok, szennyezettek, 

rengeteg bennük a szemét. 

 A Sós-mocsár árok lejtése nem megfelelő, nagy szintkülönbségek vannak az árkon 

belül, ezért gyakorlatilag egy túlfolyóval ellátott tóként működik, amelyben csak az 

extrém mennyiségű csapadék tud elfolyni a szintkülönbség miatt. Ez a csatornába való 

becsatlakozás eliszapolódását okozza, ami meleg időszakban bűzhatással is jár.  

 Több helyen van mélyfekvésű terület Pesterzsébeten. A legnagyobb kiterjedésű a 

Gubacsipusztai. Kisebb területek találhatóak a kerület dél-keleti részén (Helsinki út, 
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Alsóhatár út és a Virág Benedek – Török Flóris utcák által határolt területen a 

kerülethatár közelében). 

 

Eredmények: 

 Akciók a kiserdő rendbetételére, az illegális szemét eltávolítására, az árkok 

tisztítására. 

 

Kerületi önkormányzati feladatok: 

 Sós-mocsár csapadékvíz levezető árok és környezetének rendezése, a vízminőség 

javítása, kapcsolódva a kiserdő pihenőerdővé történő alakításához. 

 A csapadékvíz elvezetés megoldását biztosíthatja még a jelenlegi csatorna műtárgyak 

műszaki állapotának megőrzésén kívül a kerület vízrendezési tervének felülvizsgálata, 

esetleg újratervezése elválasztó rendszerű kialakítására, amelyhez a nagyobb 

mennyiségű csapadék tárolására záportározó szolgálhat.  

 

5.2.4. Energiaellátás, energiagazdálkodás 

 

A XX. kerület energiaellátásának szempontjából a villamos energia, a távhő és a gázellátás a 

meghatározó jelentőségű. 

 

Távhő ellátás 

 

Bár a távfűtés a legkörnyezetkímélőbb, emellett kényelmes és biztonságos fűtési forma, a 

kerületben fejlesztése pillanatnyilag nem időszerű gazdaságtalan működése, illetve a 

lakossági ellenállás miatt. A más fűtési módhoz képesti viszonylag magas ár miatt a 

fogyasztók kiszolgáltatottnak érzik magukat, és sok esetben kényszerfogyasztásra vannak 

ítélve. A nem megfelelően szigetelt vezetékekben nagy a hőveszteség, mely a fogyasztók 

pénztárcáját terhei. További probléma, hogy az épületekben a hőelosztás nem egyenletes, és 

épületállomány jelentős részében a hőszigetelés sem kielégítő. 

 

A kerületben a Helsinki út - Határ út - Török Flóris utca és a Nagysándor József utca által 

határolt területen épült ki a távhőellátás. A távhőrendszert FŐTÁV Zrt. üzemelteti, a 

távhőellátás hőbázisa a Csepeli Erőmű. A kerület távfűtött épületeinek hőellátását korábban 

a Pesterzsébeti Fűtőmű biztosította, azonban a versenyképesebben előállított hő szállítására a 

Gubacsi hídon keresztül megépült rendszer a fűtőmű bezárását eredményezte. 

 

A távhőszolgáltató a 6287 lakáson kívül mintegy 90 kommunális és néhány ipari fogyasztót 

lát el. Bár a távfűtés a legkörnyezetkímélőbb fűtési forma lenne, a kerületben fejlesztése 

pillanatnyilag nem időszerű gazdaságtalan működése, illetve a lakossági ellenállás miatt. 

 

Gázellátás 

 

Mára a kerület minden részében megvalósult a gázközművek kiépítése. A kerület gázellátását 

a Soroksári gázátadó állomásból kiinduló nagyközépnyomású gázhálózat biztosítja. 
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Gyakorlatilag minden háztartás alkalmazhatja ezt a környezetkímélő energiaforrást, amit a 

magáningatlanok kb. 93%-ban ki is használnak. 2016-ban mintegy 26300 háztartási 

gázfogyasztót tartottak nyilván Pesterzsébeten. (Említést érdemel, hogy sok szociálisan 

hátrányos helyzetű ember a gázhálózat kiépítettsége ellenére hagyományos 

kályhával/kazánnal fűt, és hulladék, avar, stb. égetésével növeli így a kontrollálatlan káros 

kibocsátásokat.). 

 

Elektromos energia 

 

A kerület villanyárammal 100%-ban ellátott. A kerületben a középfeszültségű elosztás két 

feszültségszinten történik, a 20 kV-os szabadvezetéki és a 10 kV-os földkábel-hálózat 

egyaránt megtalálható. A kerületi villamosenergia-fogyasztási helyek száma 2016-ban 

mintegy 35 000 db, a szolgáltatott éves villamosenergia-mennyiség 236 GWh volt. A 

szolgáltatott mennyiség közel 34%-át háztartási fogyasztók vételezik.  

 

Említést érdemel a klímaberendezések terjedése a lakásokban, ami a nyári elektromos energia 

felhasználást jelentősen megnövelheti, bár a fővárosi tendenciával összhangban a lakossági 

villamos energia felhasználás enyhe csökkenést mutat. 

 

Klímavédelem 

 

Az EU 20/20/20-as klíma- és energiacsomagja uniós szinten írta elő 2020-ra a 20%-os 

energiahatékonyság és megújuló energia részarány növelését, illetve az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának csökkentését a 1990-es szinthez képest. A tagországok számára a célszámok 

teljesítését elősegítendő az EU több irányelvben is megfogalmazta a szükséges teendőket a 

megújulók részarányának (Megújuló Energia Direktíva, 2009), illetve az energiahatékonyság 

(Energiahatékonysági Irányelv) növelésének érdekében. Az EU a 2020-as célszámok elérése 

felé tett eddigi intézkedéseinek hatására az EU ipari energaintenzitása (felhasznált 

energia/hozzáadott érték) 2001 és 2011 között 19%-al, 1995 és 2010 között az új 

személygépjárművek átlagos fogyasztása pedig 27%-al csökkent, továbbá az új lakóépületek 

átlagosan 40%-al kevesebb energiát használnak fel a 20 évvel korábbiakhoz képest. 

 

A 2020-as célszámok után a következő lépcső a 2030-as célszámok teljesítése, ami 40%-os 

szén-dioxid emisszió csökkenést (1990-es bázison), 27%-os megújuló részarányt és 27%-os 

energiahatékonyság növelést takar. Ezek elérését energiarendszer holisztikus 

megközelítésével kívánják elérni, integrált, átfogó gondolkodással. 

 

Energia hatékonyság 

 

Pesterzsébeten az önkormányzati kezelésben lévő intézmények száma több, mint 30. Az 

épületállomány korszerinti összetétele, és felújítási igényük nem tér el karakterisztikusan az 

országos, illetve fővárosi átlagtól. Így energiahatékonysági szempontból sem látszik 

számottevő különbség az országra, illetve a fővárosra jellemző helyzettől. Az önkormányzati 
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intézményállomány (32 intézmény) energia-megtakarítási lehetőségeit 2017 júniusában 

mérték fel. Az érintett intézmények: 

 

1. Pesterzsébeti Bölcsőde (1204 Budapest, Ady Endre utca 83-87.) 

2. Pesterzsébeti Egészségügyi Ellátás (1202 Budapest, Bácska tér 3.) 

3. Pesterzsébeti Német Nemzetiségi Baross Óvoda (1201 Budapest, Baross u. 79.) 

4. Pesterzsébeti Német Nemzetiségi Baross Óvoda (1201 Budapest, Baross u. 81.) 

5. Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (1201 Budapest, Bíró Mihály u. 1.) 

6. Foglalkoztatási Központ (1202 Budapest, Csallóköz utca 28.) 

7. Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (1203 Budapest. Csepeli átjáró 10.) 

8. Pesterzsébeti Lúrkóház Óvoda (1202 Budapest. Hunyadi tér 13.) 

9. Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (1203 Budapest. János u. 2.) 

10. Intézményi központ, felnőtt háziorvosi rendelő (1205 Budapest, Jókai Mór utca 74-76.) 

11. Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (1201 Budapest, Kalmár Ilona sétány 1.) 

12. Pesterzsébeti Nyitnikék Bölcsőde és Óvoda (1203 Budapest. Kossuth L. u. 3.) 

13. Pesterzsébeti Lúrkóház Bölcsőde és Óvoda (1204 Budapest. Köztársaság tér 1.) 

14. Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda Vackor Tagóvoda (1201 Budapest, Lázár u. 18.) 

15. Marót utcai Szociális Szolgáltató Központ (1202 Budapest, Marót utca 10.) 

16. Pesterzsébeti Lúrkóház Bölcsőde és Óvoda (1202 Budapest. Mártírok útja 205/b.) 

17. Nagy Győry utcai Szociális Szolgáltató Központ (1201 Budapest, Nagy Győry István 

utca 29-31/a.) 

18. Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (1202 Budapest. Nagysándor József. utca 189.) 

19. Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (1201 Budapest, Pázsitos sétány 5.) 

20. Szociális Szolgáltató Központ (1201 Budapest, Pázsitos sétány 5.) 

21. Család- és Gyermekjóléti Központ (1203 Budapest, Pázsitos sétány 7.) 

22. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal (1201 Budapest, 

Kossuth Lajos tér 1.) 

23. Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (1201 Budapest, Rákóczi u. 82.) 

24. Felnőtt háziorvosi rendelők (1202 Budapest, Szabadka utca 49.) 

25. Fogászati rendelők (1201 Budapest, Székelyhíd utca 8.) 

26. Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (1201 Budapest. Torontál u. 7.) 

27. Vágóhíd utcai Szociális Szolgáltató Központ (1201 Budapest, Vágóhíd utca 26.) 

28. Háziorvosi rendelők, védőnői szolgálat (1205 Budapest, Vas Gereben utca 1.) 

29. Felnőtt háziorvosi rendelők (1201 Budapest, Virág Benedek utca 46.) 

30. Felnőtt háziorvosi rendelők (1201 Budapest, Vörösmarty utca 5.) 

31. Pesterzsébeti Gézengúz Bölcsőde és Óvoda – Gyöngyszem Tagóvoda (1201 Vörösmarty 

utca 91.) 

32. Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (1202 Budapest, Zalán u. 11.) 

 

A felmérés a szükséges energia-megtakarítási beavatkozásokat épületenként három csoportba 

sorolta be: 

 Az első csoportba a beruházást nem igénylő beavatkozások kerültek rövid távon egy éven 

belül megvalósíthatók, az intézmények éves energiafogyasztásának kb. 3%-os 

megtakarítását eredményezik.  
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 Második csoportba a minimális ráfordítást igénylő beavatkozások kerültek, melyek kb. 3 

éven belül kerülhetnek megvalósításra, és az intézmények éves energiafogyasztásának 7 

%-os megtakarítást eredményezik. 

 A harmadik csoportban a beruházást igénylő beavatkozások kerültek, melyek külső forrás 

bevonásával 5 éven belül valósíthatók meg, és az éves energiafogyasztás 10-30 %-os 

megtakarítását eredményezik. 

 

Megjegyzendő, hogy Az EU Energiahatékonysági Direktívája (2012/27/EU) a központi 

kormányzat tulajdonában és használatában lévő épületállomány tekintetében fogalmaz meg 

energia-megtakarítási követelményeket, de energiahatékonyság vonatkozásában mindenfajta, 

így a kerületi közintézményeknek is a példamutató szerepe elengedhetetlen. 

 

Megújuló energia 

 

A kerület alternatív energiát még nem használ fűtésre. Geotermikus energia felhasználási 

lehetőségének vizsgálata történt a Zodony utcai sportlétesítmények esetén (uszoda és 

jégcsarnok), amiről egyelőre lemondott a kerület. 

 

Megújuló energiák alkalmazására a vállalkozások, lakóépületek és intézmények számára 

vissza nem térítendő támogatások és egyéb pénzügyi ösztönzők (pl. kamattámogatott hitelek) 

korlátozott mértékben rendelkezésre állnak.   

 

 

5.2.5. Közlekedés 

 

Budapest nemzetközi- és országos szintű közúti kapcsolatrendszerének két sugárirányú eleme 

közvetlenül is érinti Pesterzsébetet, ezen elemek elsősorban a Duna-Tisza köze és Dél- 

Magyarország elérését biztosítják. A kerület országos szintű kapcsolatrendszer közúti elemei 

 Soroksári út – Helsinki út – 5. sz. főút által alkotott útvonal, 

 Nagykőrösi út – M5 autópálya bevezető szakasz – M5 autópálya által alkotott útvonal. 

 

A vasúthálózat elemei közüli egyedül a Keleti pályaudvarra befutó Budapest–Kelebia (150. 

sz. vasútvonal) érinti Pesterzsébetet. 

 

Az országos kapcsolatokon kívül fővárosi és agglomerációs szintű hálózati kapcsolatot nyújtó 

közösségi közlekedési eleme szintén érinti Pesterzsébetet, a H6 Ráckevei HÉV. Pesterzsébet 

nyugati határát rövid szakaszon érinti a Ráckevei (Soroksári)-Duna, azonban ez nem 

jelent hálózati szintű vízi közlekedési kapcsolatot a kerület számára. 

 

Közúti közlekedés 

 

A XX. kerület Budapesten belüli, kerületközi közúti kapcsolatait a kerülethatáron, vagy annak 

közelében lévő elsőrendű (Nagykőrösi út, Helsinki út, Határ út) főutak biztosítják. A 

Pesterzsébetet keletről a Nagykőrösi út (az M5 autópálya fővárosi bevezető szakasza), nyugati 
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oldalon a Soroksári út-Helsinki út, a 150 sz. vasútvonal és a H6 Ráckevei HÉV által alkotott 

közlekedési folyosó, míg északon a Határ út és a villamos-pálya együttese határolja. Ezek a 

közlekedéshálózati elemek – kiegészülve a Ráckevei-(Soroksári) Duna ággal – elvágó hatásuk 

révén alapvetően meghatározzák Pesterzsébet szomszédos kerületek irányába való kapcsolati 

lehetőségeit. 

 

A kerület belső fő közlekedési hálózatát K-NY-i irányban a Topánka utca–Kossuth Lajos 

utca, a Nagysándor József utca (XIX. kerületi kapcsolat a Hunyadi utcai felüljárón keresztül), 

és a Szentlőrinci út (XVIII. kerületi kapcsolat a Méta utcai külön szintű csomóponton 

keresztül), míg É-D- irányban a Török Flóris utcának a Határ út és Nagysándor József utca 

közötti szakasza, valamint a Knézits utca–Virág Benedek utca –Köves út, illetve ezt az I. és 

II. rendű főúthálózatot kiegészítő, döntően É-D-i irányú gyűjtő utak alkotják. 

 

A kerület közúti közlekedését biztosító úthálózat jellemzően kialakultnak tekinthető, annak új 

elemmel történő bővítésére a kerület északi határát jelentő Határ út térségében, valamint az 

Alsó határ út-Vasút sor mentén nyílik reális lehetőség. 

 

Pesterzsébet területén – elsősorban a balesetveszély szempontjából meghatározó – szintbeli 

közúti-vasúti átjáró a 150 sz. vasútvonalon nem található, azonban a Csepeli átjáró 

csomóponti ágát, valamint a Torontál utcát a H6 HÉV vonala szintben keresztezi. 

 

A közúthálózat adottságai folytán Pesterzsébetet az országos, vagy az agglomerációból érkező 

közúti átmenő forgalom nem terheli, azonban a kerületek közötti kapcsolatok tekintetében a 

Csepel-Kőbánya irány számottevő forgalmának jelentős része a kerület belső úthálózatát veszi 

igénybe. A közúthálózati elemek forgalomterhelését (E/nap) és keresztmetszeti kialakítását az 

alábbi ábra mutatja be.  

 

A kerületi tulajdonban lévő közutak közel 100%-a burkolt, azonban az úthálózat jelentős 

része felújításra, átépítésre szorul. Pesterzsébet területén az elmúlt évtizedben több lakó-

pihenő övezet és tempó 30-as zóna került kijelölésre. További forgalomcsillapított övezetek 

kialakítására a kerület koncepcióval rendelkezik. 

 

A kerület jelentős részének (a Határ út – Nagykőrösi út – Szentlőrinci út – Köves út – Alsó 

határút – Helsinki út által határolt terület) közútjain 7,5 t, azon kívül 12 t össztömeg 

korlátozás van érvényben, amelyet a Budapest egészét egységes elvrendszer szerint 

differenciáltan szabályozó 92/2011 (XII.30) Főv. Kgy. rendelet határoz meg. A korlátozás 

biztosítja az átmenő teherforgalom távoltartását a beépített területektől. 

 

A XX. kerület közigazgatási területén belül jelentős forgalomvonzó létesítmények az M5 

autópálya-Szentlőrinci út különszintű csomópontjának térségében található Tesco és Média 

Markt áruházak. A két létesítményhez együttesen közel 1.900 parkoló tartozik. 
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Közösségi közlekedés 

 

Pesterzsébet közösségi közlekedéssel való ellátottsága és annak színvonala a főváros 

tekintetében átlagosnak mondható. A közösségi közlekedési hálózatok forgalomterhelését 

(Utas/nap), és azok megállói 300 m-es környezetének (metróállomás estében 500 m) 

lefedettségét az alábbi ábra mutatja be. A kerületben, vagy annak határán található 

jelentősebb, a közforgalmú közlekedéshez kapcsolódó forgalommal rendelkező megálló (és 

átszálló) helyek: 

 

Jelentősebb forgalmú megálló (átszálló) helyek: 

 Pesterzsébet-vasútállomás (vasút, autóbusz), 

 Pesterzsébet, Baross utca (autóbusz), 

 Pesterzsébet, városközpont (autóbusz), 

 Ady Endre utca -Topánka utca csomópont (autóbusz), 

 IX. ker., Gubacsi út (villamos, autóbusz). 

 

Közúti közösségi közlekedés 

 

Pesterzsébet közösségi közlekedésében a villamos hálózatot kiegészítő autóbusz-viszonylatok 

szolgálják ki a mobilitási igények jelentős részét. A belvárosi irányú közvetlen eljutási 

lehetőséget, illetve városi gyorsvasúti (metró) átszállási lehetőséget biztosító Boráros térig, 

illetve Határ útig közlekedő autóbuszok mellett a szomszédos kerületek (Ferencváros, Csepel, 

Soroksár, Kispest, Pestszentlőrinc) irányába is több vonal biztosít kapcsolatot. 

 

A kerületben autóbusz-végállomás, buszforduló az Ady Endre téren, illetve a Mátyás király 

téren helyezkedik el. 

Autóbusz-hálózat üzemét biztosító garázs Pesterzsébet területén nem található, a legközelebbi 

létesítmény a Dél-pesti Autóbuszgarázs kerület a XIX. kerületben található. 

 

A kerületben az autóbusz-közlekedéssel érintett útvonalak hossza 53,2 km, amely a fővárosi 

érték 6,3 %-a. 

 

 

Kötöttpályás közösségi közlekedés 

 

Pesterzsébetet a főváros három metróvonala közül egyik sem érinti. Az elővárosi 

közlekedésben is részt vállaló 150 sz. Budapest- Kelebia vasútvonal, valamint a H6 Ráckevei 

HÉV mellett azonban több közúti vasúti vonal (villamos) segíti. A kerület a belváros 

közvetlen elérhetőségét biztosító, megfelelő szolgáltatási színvonalú, korszerű kötöttpályás 

kapcsolattal nem rendelkezik.  

 

A Budapest–Kelebia vasútvonal érdemi városi közlekedési lehetőséget nem jelent a XX. 

kerület számára. A vasútállomás a kerület beépített területeinek peremén, a súlypontjától távol 
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található. A városi közösségi közlekedési eszközökkel könnyebben elérhető Kőbánya-Kispest 

metró végállomás, valamint a Keleti pályaudvar. 

 

A H7 Ráckevei HÉV a kerület délnyugati határának közelében, az intenzíven beépített 

lakóterület peremén halad. Belső végállomása (a Közvágóhíd) a belvároson kívül található, és 

nem biztosít átszállási lehetőséget a többi gyorsvasúti (metró, HÉV) vonalra. 

 

A 3-as villamos a főváros legkülső, gyűrű irányú vonala, mely a Gubacsi út és a Mexikói úti 

végállomások között biztosít forgalmi kapcsolatot, felfűzve a budapesti központrendszer több 

elemét is (Kőbánya városközpont, Örs vezér tere, Bosnyák tér). A vonal a pesterzsébeti 

szakaszon a kerületet északnyugatról határoló Határ úttal párhuzamosan épült ki, és az Ecseri 

útnál biztosít kapcsolatot az M3 metróvonallal. 

 

Az 51-es és 52-es villamos viszonylatok (az előbbi a IX. ker. Mester utca, Ferenc körút és a 

Nagysándor József utca, az utóbbi a Határ út, metróállomás és Pesterzsébet, Pacsirtatelep 

között közlekedik) hurokjáratként a kerület egyes kevésbé intenzíven beépített területeit is 

feltárják. A villamos pályája a belső területeken – egyes rövid szakaszok kivételével – a 

közúti forgalomtól jellemzően nincs elválasztva, a villamosok a gépjárművekkel közös 

felületen haladnak. Az elmúlt időszakban a közúti vasúti infrastruktúra-hálózaton szolgáltatási 

színvonal növelése érdekében jelentős felújítások történtek, azonban egyes vonalszakaszokon 

még további korszerűsítések szükségesek. 

 

Kötöttpályás hálózatok üzemét biztosító metró-járműtelep vagy villamos remíz nem található 

Pesterzsébet területén, a legközelebbi létesítmény a IX. kerületi Száva kocsiszín. 

 

Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

 

Kerékpáros közlekedés 

 

Pesterzsébeten, továbbá a kerületet határoló közterületeken önálló (vagy szerviz úton vezetett) 

kerékpáros infrastruktúra teljes hossza 1,6 km, amely a fővárosi átlag alatti. 

 

Önálló kerékpáros infrastruktúrával rendelkező útvonalak: 

 Kossuth Lajos utca – Helsinki út, 

 Topánka utca, 

 Csepeli átjáró – Serény utca. 

 

A kerület családi házas, kertvárosias beépítésű területei és a kerékpározás szempontjából 

kedvező domborzati viszonyai optimális helyszínei a hivatásforgalmú kerékpáros 

közlekedésnek. A kerületen belül kiterjedt forgalomcsillapított övezetek úthálózata kivétel 

nélkül biztonságosan kerékpározható, ideálisak a kerületen belüli helyi kerékpáros 

hivatásforgalom (munkába, iskolába járás, napi ügyintézés, bevásárlások) számára. 

 

Gyalogos közlekedés 
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A gyalogosforgalom szempontjából kiemelt jelentőségű a Kossuth Lajos utcának a Nagy 

Győri István utca és az Ady Endre utca közötti szakaszán kialakított gyalogos övezet. A hozzá 

kapcsolódó, Török Flóris utca–Kalmár Ilona sétány–Vörösmarty utca–Kossuth Lajos utca 

által határolt területen kijelölt lakó-pihenő övezet a jellegéből elvárható gyalogosbarát 

funkciót nem tölti be, a területen az övezet kijelölése ellenére a gépjárműforgalom elsőbbsége 

dominál. 

 

A közterületek mellett a gyalogos-kapcsolatok szempontjából szintén meghatározóak a 

Nagykőrösi úton átvezetett gyalogos felüljárók (Rákóczi utca, Vas Gereben utca, Irányi utca, 

Zobor utca, Radnó utca, Torda utca, Beszterce utca), melyek a XIX. kerület felé történő 

eljutás mellett a főútvonalat érintő közösségi közlekedési megállóhelyek megközelíthetőségét 

is szolgálják. 

 

A Pesterzsébet vasútállomásnál található, a Helsinki utat keresztező aluljáró, illetve a Serény 

utcánál található vasút feletti gyalogos-kerékpáros átvezetés a biztonságos 

gyalogosközlekedést szolgálja. 

 

Parkolás 

 

Pesterzsébet közigazgatási területén P+R rendszerű parkoló nem található. Budapest közel 

4.000 férőhelyes P+R parkoló kapacitásának legközelebbi elemei az M3 metró vonala 

mentén, a Kőbánya-Kispest (550 fh.), a Határ úti (250 fh.) és az Ecseri úti (500 fh.) 

metróállomásnál találhatóak. 

 

Pesterzsébet 64.358 fős lakónépessége 30.940 lakásban él, és statisztikailag 19.243 

személygépjárművel rendelkezik. A kerületben 1000 lakosra 299 személygépjármű jut, amely 

nem éri el sem Budapest 326-os, sem Magyarország 301-es átlagértékét sem. A kerület 

jelentős részének kertvárosias beépítése miatt a parkolási helyzet a fővárosi viszonyoknál 

kedvezőbb. Ugyanakkor az intenzíven beépített lakóterületeknél, valamint a kerületközpont 

térségében (jellemzően a Határ út–Török Flóris utca–Nagysándor József utca–Helsinki út által 

határolt területen) már jelentkeznek a parkolási problémák, melyet a gépjármű ellátottság 

növekedése mellett (egyes háztartásokban a második autó megjelenése) a telken belüli 

parkoló férőhelyek korlátozott száma idéz elő. 

 

A XX. kerület közigazgatási területén belül korlátozott várakozási övezet nem került 

kijelölésre (fizető parkolási rendszer nem került bevezetésre). Pesterzsébet területén 

közforgalmú mélygarázs, vagy parkolóház nem található. 

 

A parkolás igények szempontjából koncentrált területeken (Tátra téri piac környéke, 

kerületközpont térsége) a rendelkezésre álló várakozóhelyek foglaltsága napközben 

meghaladta a 75 %-ot. Pesterzsébet közigazgatási területén a parkolás szempontjából jelentős 

problémát a nagyszámú, jellemzően úszótelkes telekstruktúrájú lakótelep jelenti, itt található a 

lakásállomány közel 34%-a. 
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5.2.6. Zöldfelület-gazdálkodás 

 

A városokat jellemző magas népsűrűség, és a beépített, rendszeres használatban lévő területek 

magas aránya a fennmaradt természetes területekre is igen komoly nyomást gyakorol. A 

biodiveztitás tartós megőrzéséhez, a klímaváltozás hatásaival szembeni ellenállóképesség 

növeléséhez elengedhetetlen az ökoszisztémák lehető legnagyobb területen történő 

fenntartása. Az Európai Bizottság 2009-ben az EU politikájának részévé tette az úgynevezett 

zöld infrastruktúra koncepciót, mely „alapvető szerepet játszik a felaprózódás és a nem 

fenntartható földhasználat csökkentésében, mind a Natura 2000 területeken, mind azokon 

kívül, valamint hangsúlyozza az ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartásának és 

helyreállításának szükségességét és az ebből származó sokrétű előnyöket”. Mivel a jövő 

várható kihívásai közepette a természetközeli állapotukat megőrző területek felértékelődése 

várható, a zöldfelületekre mint erőforrás kell tekinteni. 

 

Zöldfelületnek nevezzük összefoglaló néven a települések területén belül található 

növényzettel fedett vagy benőtt, illetve beépítetlen területeket, melyek a vízfelületekkel együtt 

alkotják a települések úgynevezett biológiailag aktív felületeit.  

 

A zöldfelületi rendszernek a településrendezési metodikának szerves részét kell képeznie. A 

zöldfelület fejlesztés és tervezés létfontosságú eszköz a lakosság egészségesebb, élhetőbb és 

kreativitás kibontakoztatását elősegítő környezet kialakítása, valamint a lakosság megtartása 

szempontjából. A jól megtervezett zöldhálózat a humán egészségre, az életnívóra gyakorolt 

kedvező hatásai mellett ugyanakkor természet- és környezetvédelmi téren is számos módon 

javítják az élettér minőségét. Az ökológiai magterületek védelme, és a köztük történő mozgást 

lehetővé tevő zöldfolyosó, valamint a védelmi pufferterületek megfontolt kijelölése és 

fenntartása lehetővé teszi a biodiverzitás megőrzését, sőt akár fejlesztését is. Mindemellett a 

XXI. század egyik legjelentősebb globális problémája, a klímaváltozás hatásainak 

mérséklésében is kulcsszerepe van az átgondolt zöldfelület-gazdálkodásnak és fejlesztésnek. 

A zöldfelület-gazdálkodás különös jelentősége, hogy a környezetvédelem tárgya és annak 

eszköze egyben. 

 

A zöldfelületek egy halmaza a zöld terület, mely valójában egy területfelhasználási, illetve 

térképészeti kategória, és a (minimum 60 illetve 70%-ban) állandó növényzettel fedett 

közterületeket értjük alatta. A zöldterületek lehetnek közkertek vagy közparkok. A 

zöldterületek a település klimatikus viszonyainak javítását, az ökológiai rendszer védelmét, 

valamint a pihenést, rekreációt szolgálhatják.  
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5.2.6.1. ábra: A zöldfelületek használata, illetve tulajdonviszonya alapján 

a meghatározható kategóriái 

 

A zöldfelületek egyrészt számos hasznos ökoszisztéma szolgáltatást nyújtanak a települések 

lakói számára, azonban fenntartásuk, különösen nem megfelelő tervezés, előkészítés és 

kivitelezés esetén jelentős terhet is róhat a lakosságra. A zöldfelület nyújtotta előnyöket, 

valamint a létesítésük következtében jelentkező hátrányokat az 5.2.6.1. táblázatban gyűjtöttük 

össze. 

 

5.2.6.1. táblázat:  

A zöldfelületek előnyei és hátrányai 

Előny Hátrány 

Környezetminőségi hatás 

a növények nappal oxigént termelnek és szén-dioxidot 

fogyasztanak - egy 50 éves fa a vegetációs időszakban 

40 kg oxigént termel és 53 kg CO2-t dolgoz fel. 

fafajok egy része érzékeny a városok száraz és 

szennyezett levegőjére, így a fásítás esetén a 

növényfajok kiválasztása szakértelmet igényel 

fák lombtömege szennyezőanyag-szűrő hatással bír- 

egy 1 ha-s erdő évente átlagosan 30-35 t port is 

megköthet; a fasor nélküli utcák finompor 

szennyezettsége akár négyszeres is lehet a fásított 

utcákénak 

gondozatlan zöldfelületek ideális területet jelentenek 

az allergén növények terjedésének 

a sövények, iskolák és óvodák környékén- 

magasságokból adódóan- különösen alkalmasak a 

gyermekek kipufogógáz elleni védelmének segítésére 

rosszul elhelyezett, tervezett fasor, facsoport 

akadályozhatja a természetes átszellőzést 

a lombos fák, növények csökkenteni képesek a 

zajhatásokat 

a nem megfelelően megtervezett és előkészített 

növénytelepítés hatására a növekvő gyökerek károkat 

okozhatnak a szilárd burkolatokban 

bizonyos növények gyökérzete a talajban található 

toxikus mikroszennyezőket is képes megkötni, 

csökkentve a szennyező talaj, illetve talajvíz beli 

koncentrációját 

egyes növények, gombák alkaloidái, toxinjai 

veszélyesek lehetnek. Ezek alkalmazása játszóterek, 

iskolakertek, óvodák környékén feltétlenül kerülendő 

utak melletti fák gyökérzete csökkenti a rázkódásból 

adódó épületi-állagromlását 

 

Klimatikus hatások 

a nyári meleg időszakban párolgásuk folytán hűtik a  
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környező levegő hőmérsékletét 

fák árnyékot biztosítanak, a falfelületek növénnyel 

való befuttatása pedig előnyös esztétikai és 

hőkiegyenlítő hatást fejt ki 

megdőlt vagy száraz fák és ágaik veszélyeztetik a 

közlekedés biztonságát, a gyökérnyomás felfeszíti a 

ház padozatát, a járdát vagy az úttestet 

az erős széllökések és a városi huzat csökkentésére a 

fák, mint mechanikai akadályok, alkalmasak 

a parkok, játszóterek jelenős gondozást, anyagi- és 

munkaráfordítást igényelhetnek 

a nagy zöldfelületek és a beépített felmelegedése 

eltérő, a kialakuló hőmérséklet-különbség kedvez a 

légmozgások beindulásának, mely különösen nyári, 

szélcsendes időben segíti az átszellőzést 

 

hirtelen, nagymennyiségű csapadék lehullása esetén a 

villám áradásokat mérséklik a talajba szivárgó 

csapadék miatt 

 

Ökológiai hatás 

élőhelyet jelent bizonyos növény és állatfajoknak, 

különösen madaraknak 

a zöldterületek kiváló élőhelyet jelenthetnek a 

„nemkívánatos” élőlények, kártevők, élősködők 

számára is 

a növényzet elősegíti a termőtalaj védelmét és 

vízháztartásának megóvását 

 

Társadalmi, gazdasági hatás 

a művi környezet megszakítása a növények 

szabálytalan vonalaival, teret ad az aktív rekreációra 

bűncselekmények helyszíne lehet, felmerül 

járőrszolgálat, megfigyelés szükségessége 

városszerkezeti, esztétikai jelentőségűek vizuális és 

mentális kapcsolatteremtő szerepük révén 

az erdő, nagyobb parkok esetében számolni kell 

hajléktalanok megjelenésével 

mozgási lehetőséget biztosít a lakosság számára illegális hulladéklerakás 

közösségépítő hatás, hisz a zöldfelületek találkozási 

pontokat jelentenek, közösségi események helyszínéül 

szolgálnak, elősegítik a társadalmi kapcsolatok 

gazdagodását 

 

ingatlanok felértékelődése  

 

Ahogy Budapest Zöldfelület Rendszerének Fejlesztési Koncepciója is megfogalmazza, a 

települési zöldfelület olyan közvagyon, mely „az egész települési közösséget szolgálja s 

kompenzálja a természetben okozott veszteségeket”. 

A zöldfelület értéke az idők során növekszik a fás szárú növényállomány, a terület ökológiai 

minőségének javulásával, illetve az általa nyújtott ökoszisztéma szolgáltatások 

gyarapodásával.  

 

Budapest 2030 Hosszú távú Városfejlesztési Koncepciójában (Budapest 2030) a 

meghatározott célok közül az alábbi hat esetében is hangsúlyt kap a zöld infrastruktúra, illetve 

annak fejlesztése: 

1. Egészséges környezeti feltételek megteremtése 

2. Klímavédelem és hatékony energiafelhasználás 

3. Az egyesi városkarakter értékalapú megőrzése és fejlesztése 

4. A Dunával együtt élő város 

5. Hatékony és kiegyensúlyozott városszerkezet – kompakt város 

6. A barnamezős területek a városfejlesztés célterületei 
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Valamennyi cél megvalósítása esetében kiemelkedő jelentőséggel bír a meglévő zöldterületek 

és erdők fenntartása, esetleges fejlesztése mellett a zöldterületi arány növelése. A helyi 

adottságokból, már meglévő beépítések miatt jelentkező korlátok miatt a zöldfelületi rendszer 

fejlesztése elsősorban fővárosi léptékű kell hogy legyen.  

 

Pesterzsébet gyakorlatilag teljes területe a Budapest 2030-ban kijelölt zöldfelület intenzitás 

fejlesztését igénylő, illetve zöldfelület intenzitás fejlesztése szempontjából kiemelten fontos 

területek közé tartozik. A koncepció a főváros jelenlegi városi parkgyűrűjének 

meghosszabbítását célzó új, városi nagyparkok létrehozásával járó fejlesztéscsomagjában 

Pesterzsébet közvetlenül nem érintett. A legközelebbi ilyen fejlesztés Észak-Csepelen 

valósulna meg, de Pesterzsébet területe ennek vonzáskörzetén is kívül esne.  

 

A zöldfelület-gazdálkodás helyzete Pesterzsébeten 

 

Pesterzsébet területének jelentős része sűrű beépítettségű, a kertvárosias részek zöldfelületi 

rendszere hiányosnak mondható, míg a telepszerű lakóövezetek ilyen jellegű ellátottsága 

jobbnak tekinthető.  

 

A kerület két ökológiailag szempontból jelentős területe az RSD parti sávja, mely 

Pesterzsébethez tartozó része kb. 1200 méter, valamint a Gubacsi puszta szabadterületei, 

ideértve az Újtelepi-parkerdőt (köznyelvben Kiserdőnek is említett erdő), valamint a 

Soroksári-Újtelepi mocsárrétet és térségét (sós-mocsárnak is nevezett terület). 

 

Pesterzsébeten nem található országos jelentőségű védett természeti terület, érték, ex lege 

védett természeti terület, barlang, egyedi jogszabállyal védett természeti érték, továbbá helyi 

jelentőségű védett természeti terület sem.  

Jelen program elkészítésének idejében a „Kiserdő” helyi jelentőségű védett természeti 

területté nyilvánítása folyamatban van. 

 

Zöldterületek (növényzettel nagy arányban borított közterületek) 

 

A zöldterületek közé számítanak a nagy arányba növényzettel borított közparkok, közkertek, 

fásított közterek. Pesterzsébet 10 db jelentősebb ilyen közparkkal, illetve közkerttel 

rendelkezik a HÉSz által is deklarált zöldterülettel rendelkezik.  

 3 db közpark  

o Emlékezés tere; 

o Tátra tér; 

o Magyarok Nagyasszonya tér 

 7 db közkert:  

o Szent Erzsébet tér; 

o Kossuthfalva tér;  

o Klapka tér;  

o Ady Endre tér;  

o Deák tér;  
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o Hunyadi János tér; 

o Vörösmarty tér 

 

E zöldterületek együttesen 10,27 ha zöldfelületet jelentenek. A zöldterületek közé számítanak 

különösen a telepszerű lakóterületeken, az egyes épületek között fenntartott, növényzettel 

részben borított, bizonyos mértékben fásított közterületek. Pesterzsébeten ilyen zöldterületek 

helyezkednek el a Városközponti (Topánka utca menti), az Eperjes utcai (Vécsey) utcai, a 

Gubacsi, a Wesselényi utcai, illetve a Mártírok útjai lakótelepek épületei között. 

 

Erdőterületek 

 

A közhasználatú zöldfelületi területek közé tartoznak az erdőterületek is. Pesterzsébet csekély 

kiterjedésű erdei, a Jahn Ferenc Kórháztól keletre található Újtelepi Parkerdő (közismert 

nevén Kiserdő), valamint a Köves utca térségében az Erzsébet-ér mentén elhelyezkedő 

üzemtervezett erdő, továbbá a gyorsforgalmi út mentén álló erdős területek. A pesterzsébeti 

erdőterületek kiterjedése összesen 57,17 ha, melynek közel háromnegyede (41,23 ha) 

közjóléti erdő, 15,94 ha pedig védelmi erdő. A faállomány túlnyomó része akác és nyár, a 

nedves területeken füzesek. 

 

 

5.2.6.2. ábra Pesterzsébet zöldterületei és erdőterületei 

 

 

 



 

87 

Sajnálatos módon ezek a területek a kerület perifériáján találhatóak, megközelíthetőségük 

nehézkes. Jelenlegi állapotukban a közjóléti erdőterületek rekreációs célra csak korlátozottan 

alkalmasak, mivel sok helyen rendezetlen, jellemző az illegális hulladéklerakás, továbbá 

közbiztonsági szempontból is kockázatosak lehetnek.  Mindazonáltal a kerület legjelentősebb, 

egybefüggő zöldfelületét jelenetik, magas rekreációs célú hasznosítási potenciállal, azonban 

szabadidős hasznosításukhoz fejlesztésekre van szükség.  

 

Fasorok 

 

Pesterzsébeten az alacsony zöldfelületi arány miatt a közterületi fasorok is a zöldfelületi 

rendszer fontos elemét képezik. Pesterzsébet Településfejlesztési Koncepciója és Integrált 

Településfejlesztési Stratégiája alapján a kerület közterületeinek 80-90%-a fásított legalább 

egy oldalról, 70%-uk pedig két oldalról telepített állománnyal rendelkezik.  

Sajnos a kerület különböző részein igen nagy eltérés van az utak menti fásítás tekintetében. 

 

Korlátozott közhasználatú területek 

 

Közhasználatú, ugyanakkor korlátozott használatú zöldfelületeket jelentenek a játszóterek, 

valamint az Erzsébeti temető területe. 

 

Pesterzsébeten 46 db játszótér található, melyek közül a legjelentősebbeket, illetve 

legfrekventáltabbakat az alábbi táblázat foglalja össze. 

 

5.2.6.2. táblázat:  

Pesterzsébet jelentősebb játszóterei 

Játszótér neve címe 

Hársfa játszótér  Hársfa sétány 21. 

Vizes játszótér Vízisport utca 15. 

Bíró Mihály téri játszótér  Bíró Mihály utca 20. 

Orsolya utcai játszótér  Orsolya utca 7. 

Berkenye sétány játszótér Kossuth Lajos utca 32-36. 

Lajtha László utcai játszótér  Lajtha László utca 3-7. 

Kalózos játszótér  Kossuth tér 1. 

Old boys – Idősek játszótere  Tótfalusi Kis Miklós sétány 12. 

Baross utcai játszótér Baross utca 34b 

Hunyadi János téri játszótér Hunyadi János tér 

János utcai játszótér János utca 31. 

Klapka téri játszótér Klapka tér 

Határ úti játszótér Határ út 11. 

Helsinki úti játszótér Helsinki út 38-39. 

 

Az Erzsébeti temető a Pacsaírtatelep legdélebbi részén helyezkedik el. Területe 23,8 ha, 

melyből kb. 20.000 m
2
 szilárd burkolatú és a rendezett fasorokban közel 1.500 db fának adnak 
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otthont. Budapest Környezeti Állapotértékelése 2016 alapján a fővárosi köztemetők közül a 

pesterzsébeti rendelkezik a legalacsonyabb zöldfelület intenzitás indexszel (ZFI), így célszerű 

volna hosszú távon ennek növelését megcélozni, melyre elsősorban a lombkorona mennyiség 

növelésével lenne lehetőség. 

 

Intézményi terület  

 

Pesterzsébet legtekintélyesebb zöldfelülettel bíró intézménye a Jahn Ferenc Kórház, melynek 

közel 15 ha-os területének 2/3-a zöldfelület. A kórház parkjában rendezett, karbantartott kert, 

részben pedig erdős terület található.  

Szintén jelentős zöldfelülettel rendelkeznek a bölcsődék, óvodák és nevelési, oktatási 

intézmények. Pesterzsébeten 5 önkormányzati bölcsőde, 14 óvoda, 12 általános iskola és 13 

középfokú oktatási intézmény működik. Az ezeken belül található zöldfelületek, illetve azok 

beültetésének jellege és állapota igen változatos, 80-90%-ban kisebb-nagyobb javításra 

szorulnak. 

 

Sport és rekreációs területek 

 

A sportolási célú területek nagyrészt K-Rek besorolású övezetekbe tartoznak, melyek 

összesen 20,59 ha-t jelentenek, melyek azonban részben beépített, fedett sportlétesítménnyel 

rendelkeznek. Egyes sportcélú létesítmények ingatlana vegyes területfelhasználási övezeti 

besorolásba esik.  

 

A rekreációs és sportcélú területek Pesterzsébeten belül leginkább a nyugati kerületrészen 

vannak, beleértve a Pesterzsébeti Strandfürdőt, a Zöld Duna Futballcentrumot, a Gubacsi 

Sportközpontot (Zodony utcai sportcentrum), az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör 

(ESMTK) sporttelepeit, valamint az RSD parton elhelyezkedő evezős klubok területeit.  

 

Az elmúlt időszakban, különösen az RSD menti létesítmények jelentős fejlesztéseken mentek 

keresztül. Kiemelendő a Hullám Csónakház és környezetének felújítása, mely a Budapest 

Főváros Önkormányzata által kiírt TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázat keretében került 

megvalósításra. A Hullám Csónakházak új funkciót is kapott, 2015 júniusától 

rendezvényközpontként megújuló kulturális, közösségi térként komplex programokkal, sport- 

és szabadidőközponttal várja a látogatókat. A csónakház szomszédságában tematikus, vizes 

témájú játszótér került kialakításra, melyet a főváros távolabbi kerületeiből is szívesen 

látogatnak. 

 

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. fürdőfejlesztési tervei között szerepel a több mint egy 

évtizede használaton kívüli Erzsébeti Jódos-Sós Gyógyfürdő helyreállítása, bővítése és 

ismételt megnyitása. 
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Ráckevei (Soroksári-) Dunaág (RSD) 

 

A Ráckevei-Soroksári Dunaág rehabilitációja az utóbbi idők egyik jelentős, (részben) fővárosi 

vonatkozású környezetvédelmi fejlesztése volt, illetve a program jelenleg is zajlik.  

 

Magánkertek 

 

A családi házas övezetekben gyakran előforduló probléma, hogy a magánkerteken engedély 

nélkül létesített melléképületek, garázsok, műhelyek kerülnek kialakításra, jelentősen 

lecsökkentve ezzel a beépítési módhoz egyébként megengedett zöldfelület arányt. 

A magánkertek zöldfelületeinek állapotát elsősorban a tulajdonosok gondolkodásmódja 

határozza meg. Jellemzően előforduló növényzet a mesterséges pázsitborítás, sövények, 

vegyes kis állományú dísz- és gyümölcsfák, illetve virágágyások dísznövényei. 

 

Mezőgazdasági területek 

 

Pesterzsébeten jelenleg 95 ha Má, általános mezőgazdasági besorolású terület található 

Gubacsipusztán.  

 

Közösségi kertek  

 

Az elmúlt években közösségi kezdeményezés hatására, felmerült az RSD partján közösségi 

kert kialakításának lehetősége. A közösségi kertek Nyugat-Európában már több évtizedes 

hagyománnyal rendelkeznek, és szerencsére hazánkban is egyre több sikeres projekt valósul 

meg ezzel kapcsolatban. Megfelelő tervezés és üzemeltetés szervezés esetén fenntartási 

költségei alacsonyak (hiszen a használók végzik a fenntartást), és létesítésével nem csak újabb 

zöldfelület alakítató ki, hanem közösségi életet vonzó, kikapcsolódásra alkalmas és környezeti 

nevelés, szemléletformálás eszközéül szolgáló teret hoznak létre. 

 

Várhatóan Pesterzsébet első közösségi kertje 2018-ban a kerülhet kialakítást. A kert a tervek 

szerint az Önkormányzat tulajdonát fogja képezni, üzemeltetésére pedig egyesület fog 

szerveződni.  

 

Zöldtetők, zöldfalak 

 

A kerületben mindössze az Apor Vilmos Katolikus Főiskola épületének tetőfelületén került 

kialakításra extenzív zöldtető.  

 

Fás szárú növények védelme 

 

Jelen Környezetvédelmi Program készítésének idejében Pesterzsébet nem rendelkezik fás 

szárú növények védelméről szóló önkormányzati rendelettel, azonban várhatóan 2018 első 

felében előterjesztésre kerülhet az első tervezet.  
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A kerületben már megtörtént a fás szárú növényállomány felmérése, és az ehhez kapcsolódó 

térinformatikai adatbázis fejlesztése is folyamatban van. 

 

Közterületek minősége, karbantartása 

 

A közcélú, közhasználatú zöldfelületek üzemeltetését nagyrész közmunkások 

foglalkoztatásával a Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztatón keresztül oldja meg az 

Önkormányzat. Másrészt a lakosságot is sikerül egyre inkább bevonni a zöldfelületek 

rendezésébe. Erre példa a 2017-ben a Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága által elindított „Fogadd örökbe a játszóteredet, kutyafuttatód” 

közösségszépítő verseny, melynek keretében három helyi közösség is szakmai támogatást, 

valamint a szépítő tevékenységükhöz szükséges anyagokat és eszközöket kapott a 

zöldfelületek felújításához, karbantartásához és a szükségessé vált javítások elvégzéséhez.  

 

A Madarak és Fák napjához kapcsolódóan rendszeresen lehet pályázni kert-, 

környezetszépítéshez szükséges eszközökre, palántákra, növényekre, illetve ezek vásárlására 

felhasználható utalványokra. A pályázatot több kategóriában is meghirdetik, külön a családi, 

illetve társasházak számára. A források adta lehetőségeknek megfelelően végzett fejlesztések 

és korszerűsítések mellett a kerület parkjainak, közterületeinek rendszeres karbantartásáról 

gondoskodni kell.  

 

A zöldfelület ellátottság értékelése 

 

Budapest teljes területét figyelembe véve az egy főre jutó zöldfelület eléri a 148 m
2
. Ez a 

szám igen kedvező, és a jelentős beépítetlen területeknek köszönhető. Ugyanakkor komoly 

eltérések mutatkoznak a zöldfelületek fővároson belüli eloszlásában.  

Sajnos a közhasznú fővárosi zöldterületek (közkertek, közparkok) és az erdők tekintetében 

már nem annyira kedvező Budapest helyzete, az egy főre jutó zöldterületek nagysága 

mindössze 5 m
2
/fő, szemben a WHO 9 m

2
/fő-s ajánlásával. A közparkok tekintetében szintén 

fenn áll a korábban is említett egyenetlen eloszlás problémája. Gyakran elégtelen állapotuk és 

funkciókínálatuk miatt képtelenek betölteni a rekreációs, pszichés-mentális szerepüket. 

 

Pesterzsébet ugyan nem tartozik a belvároshoz, ám az igen jelentős arányú lakóterület 

felhasználás miatt a zöldfelületek mennyisége alacsony. A lakó, gazdasági, valamint 

közlekedési területfelhasználás a kerület teljes, 1.217,8 ha-os területének több mint ¾-ét 

érinti. A kerületben a zöldterületek (közkertek, közparkok) és az erdők aránya összesen 5,53% 

(TFK-ITS alapján), mely 11,1 m
2
-t jelent lakosonként.  
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5.6.2.3. táblázat:  

Pesterzsébet zöldterületi mutatói 

Mutató Érték Mutató Érték 

Zöldterületek (közkert, 

közpark) területe 
10,27 ha Zöldterület és erdő területe 67,44 ha 

Zöldterület aránya  0,84 % Zöldterület és erdő aránya 5,54 % 

Egy főre jutó zöldterület 

(zöldterületi ellátottság) 
1,6 m

2
/fő 

Egy főre jutó zöldterület és 

erdő 
10,3 m

3
/fő 

 

A zöldfelületi ellátottság megmutatja, hogy mekkora egy adott területen lakossága 

által igénybe vehető zöldfelületek nagysága, valamint milyen a különböző zöldfelületek 

funkcióját, rekreációban játszott szerepe. Ez utóbbi kifejezi, hogy a különböző zöldfelületek 

méretűk, természetes és mesterségesen kialakított adottságai alapján más típusú rekreációs 

lehetőséget biztosítanak. Például a lakóterületek közt elhelyezkedő közkertek napközbeni, 

rövidebb időtartamú kikapcsolódás, míg egy nagyobb kiterjedésű erdőterült az egész napos 

rekreáció helyszínéül szolgálhat. 

Az kerületen belül jól megfigyelhető, hogy az egyes kerületrészeken a 

jellemzőfunkciójuktól, településszerkezeti jellemzői alapján eltérő típusú zöldfelületek 

érhetőek el.  

A sűrűn, telepszerűen lakott övezetekben a háztömbök közötti területek, az ezeken kialakított 

játszóterek jellemzőek.  

A zöldfelületi intenzitás (ZFI) egy olyan mutató, mely az adott területre eső 

zöldfelületek arányát fejezi ki %-os értékben. Ez az érték nem a területfelhasználási 

nyilvántartásokat veszi alapul, hanem műholdképek kiértékelésével kapható meg. A TSZT 

térképe alapján a TKF-ITS-ben bemutatott ábrán (5.2.6.3. ábra) jól kivehető, hogy a Helsinki 

út mentén, valamint a gazdasági területeken jelentkezik leginkább az alacsony zöldfelületi 

ellátottság problémája.  

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a zöldfelületi ellátottságon és a zöldfelületek távolságán 

túl jelentős szerepe van a zöldfelületek hozzáférhetőségének, megközelíthetőségének is.  

Helsinki úti gátat képez Gubacs, az RSD part és a kerület más részei között. E téren komoly 

fejlesztésként könyvelhető el a gyalogos-kerékpáros felüljáró tervezett megépítése. 

A Kiserdő perifériás elhelyezkedése folytán szintén megközelíthetőségi nehézségekkel küzd.  
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5.2.6.3. ábra: A zöldterületek és erdőtávolsága, valamint a zöldfelületi intenzitás értéke (forrás: 

Pesterzsébet TFK-ITS) 

 

A Budapest Zöldinfrastruktúra Koncepciójában vázolt tervek és a várható kerületi fejlesztési 

irányok eltérően képzelik el a Dél-pesti Szennyvíztisztító Teleptől észak elhelyezkedő, 

korábbi véderdő területének hasznosítását. Míg a Zöldinfrastruktúra Koncepció ezen a 

területen rekreációs célú zöldterület fejlesztéseket képzeli el, a kerületi fejlesztési tervek 

között megjelenik a gazdasági célú hasznosítás is.  
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5.2.6.4. ábra: A zöldinfrastruktúra fejlesztése 

(forrás: Budapest Zöldinfrastruktúra Koncepciója) 

 

Zöldfelületi problémák, konfliktusok 

 Zöldterülettel ellátatlan lakóterületek: a kerület közhasználatú zöldfelületekben 

szűkölködik. A meglévő zöldterületek területi eloszlása egyenlőtlen, Külső-Erzsébetfalva 

és Kossuthfalva jelentős része ellátatlan. Problémát jelent, hogy a beállt lakóterületeken 

új zöldterületek kialakítására nem mutatkozik reális lehetőség. 

 Alacsony zöldfelületi intenzitású terület: Pesterzsébet egész területére jellemző az 

optimálisnál alacsonyabb zöldfelületi borítottság. Legjelentősebb a zöldfelületi hiány a 

Helsinki út menti gazdasági területeken, és a kertvárosias lakóterületek többségén, így 

különösen Erzsébetfalva és Pacsirtatelep városrészeken. 

 

Épített környezet 

 

Az épített környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített 

(mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és a közösségi lét feltételeinek 
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megteremtését szolgálja. Az épített környezet - az épület, az építmény, a tér, az utca, a 

település - és az ebben foglalt épületállomány a nemzeti vagyon tartós, jelentős értékét 

képviselő része.  

 

Pesterzsébet területének nagy részét (az Alsó Határútig) lakóterület foglalja el, általában 

kisvárosias, illetve családi házas beépítéssel, míg a főbb utak mentén és a tereket övezve 

javarészt zártsorú, kisvárosias a beépítés.  

A lakótelep jellegű városias beépítés egy-egy helyen összefüggő területet alkot, de általában 

családi házas övezeteken belül, feloldódva helyezkedik el. 

 

Védett épületek 

 

A kerületben országos műemlékvédelem alá tartozó épület nincs. A főváros városképe és 

történelme szempontjából védettek az épített környezet védelméről szóló 54/1993 (1994. II. 1) 

Főv. Kgy. számú rendeletben szereplő épületek.  

 

Egyéb épületek 

 

A kiemelkedő értékű épületek mellett sajnos igen sok a különösen leromlott állapotú, 

elsősorban önkormányzati lakás. ezek folyamatos és rendszeres felújítása és modernizálása 

fontos feladat. A kerületben található a Tesco Megapark, a tervek szerint környezetében 

szórakoztató- és sportközpont kerül kialakításra. 

 

A kultúrát szolgálja a Gaál Imre Galéria kertjében kialakított szoborkert. A 12 ha-os Duna-

parti lakó- és pihenőövezetben épült meg a Mediterrán lakópark, az Uszoda és a Jégcsarnok.  

Az RSD partján található, önkormányzati kezelésben lévő üdülőtelep egyes épületei, 

csónakházai helyi védettség alá esnek. 

 

A kerületben alapvető gondot jelent, hogy Pesterzsébet és Soroksár különválásakor a 

gazdasági övezetek szinte teljes mértékben a kevés az ipari vagy intézmény övezet, és a 

családi házas övezetekben működő kisebb vállalkozások gyakran okoznak gondot zaj- vagy 

légszennyezési szempontokból a környező lakóházak lakóinak.  

 

Megvalósult a műemlék jellegű épületek, egyházi intézmények díszkivilágítása, művelődési 

ház és a Városháza homlokzatának felújítása, a régi Világosság mozi épület Rátkay Galériává 

alakult. A rendelők felújításával, intézményeink tematikussá váló felújítási munkáival, az 

önkormányzati lakások felújításával sokat javult az épületállomány állapota. 

 

Az alapvető fejlesztési irányokat a kerület Városrendezési és Építési Szabályzata tartalmazza. 

 

2017-ben kerület elfogadásra a településkép védelméről szóló 24/2017. )IX.21.) 

önkormányzati rendelet 
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Kerületi önkormányzati feladatok: 

 A zöldterületek minőségének színvonalát legalább szinten kell tartani, lehetőségeknek 

megfelelően fejlesztésük szükséges; 

 Folytatni kell a lakosság környezetük iránti elköteleződést elősegítő programokat;  

 Meg kell teremteni a rekreációra is alkalmas zöldfelületek - különösen az RSD part – 

és a kerület más része közti kényelmes közlekedés feltételeit. 

 

5.3. Környezet-egészségügy 

 

A kerületben megtörtént a legfontosabb környezet-egészségügyi problémák áttekintése, a 

lakosság egészségi állapota nem jelentősen, de javult. Pesterzsébet Önkormányzata 

erőfeszítéseket tett az egészséget támogató környezet kialakításának elősegítésére; az 

egészséges életmód és életkörülmények kialakítására irányuló tevékenységek támogatására, a 

megoldási lehetőségek lokális szinteken történő áttekintésére; helyi környezet-egészségügyi 

kezdeményezések felkarolására és támogatására. 

 

A környezet-egészségügy helyi szinten elvégzendő feladatai közt legfontosabb feladatokat is 

elvégezték, ezek a biológiai allergének, elsősorban a parlagfű elterjedésének csökkentése, 

valamint az egészségkárosító építőanyagok felhasználásának visszaszorítása és az ezekkel 

kapcsolatos tájékoztatás, koordinálás, tudatformálás voltak. 

 

A kerületi létesítmények üzemeltetésekor a további fontos feladatok a higiénés, a szociális, az 

egészségvédelmi, az ivóvíz-minőségi és hozzájutási követelmények, valamint a települési 

hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi, népegészségügyi előírások 

betartása, a megfelelő hulladékgyűjtők kihelyezése, azok rendszeres ürítése.  

 

A pihenésre vágyóknak, az időseknek fontos a kényelmes, de természetes anyagú padok, a 

közlekedési megállókban eső- és szélvédők kihelyezése. 

 

Az épületek szociális és egészségügyi blokkjai, a segélyhelyek, az egészségügyi intézmények, 

orvosi ügyeletek a látogatói létszám függvényében kell, hogy megvalósuljanak, a szabadtéri 

rendezvényeken, építkezéseken megfelelő kapacitású mobil WC-k kihelyezésére is szükség 

van. 

 

Az egészségvédelmi előírások betartása területén a nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. 

törvény vonatkozik a dohányzási tilalom szabályozottságára, egyértelmű, jól látható módon 

történő jelölést ír elő.  

 

Kiemelt jelentőséggel bír a veszélyes anyaggal, készítménnyel végzett tevékenység illetve a 

változások bejelentése, a kiegészítésre szoruló kockázatbecslések, valamint a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelő biztonsági adatlapok beszerzése, a népegészségügynél történő 
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regisztrálása, a 2000. évi XXV. törvény a Kémiai Biztonságról alapján, valamint ezek 

helyszíni rendelkezésre állása. 

 

Pesterzsébet lakossága egészségi állapota messze nem kielégítő. Bár a születéskor várható 

élettartam valamivel magasabb, mint az országos átlag, az életminőséget meghatározó, 

egészségesen megélt évek száma ettől messze elmarad. 

 

A kerületi területfejlesztési koncepció és területrendezési terv arra törekszik, hogy a 

munkahely, a közszolgáltatások, a közellátások lakóhelyhez közel teremtődjenek meg, ezáltal 

csökkenjen az utazásból adódó környezeti terhelés, a klímaváltozás egészségügyi hatásai, 

(hőhullámok, légszennyezettség erősödés, UV sugárzás erősödése, invazív allergén növények 

elterjedése) és a stressz.  

 

A környezet-egészségügy kerületi szinten elvégzendő feladatai közt továbbra is hangsúlyos 

szerepet kell, hogy kapjon a biológiai allergének, elsősorban a parlagfű elterjedésének 

csökkentése, az egészségkárosító építőanyagok felhasználásának visszaszorítása, a helyes 

környezettudatos magatartás, valamint az iskolai környezetvédelmi oktatás érdekében kifejtett 

koordináló, tanácsadó, tájékoztató tevékenység. 

 

A születéskor várható átlagos élettartam 

 

Magyarországon belül a Fővárosi kerületek viszonylag jobb életesélyű részeknek tekinthetők, 

ahol a halandósági mutatók változatlan maradása mellett a legjobb életkilátásai lehetnek az e 

területen élő lakosságnak. A születéskor várható átlagos élettartam mutatójának szintje 

folyamatosan emelkedő tendenciájú volt az elmúlt években. Azonban az emelkedő tendencia 

ellenére mindkét nemnél messze elmaradt a születéskor várható átlagos élettartam férfiak 

esetében mintegy 5 évvel, nőkében mintegy 4 évvel az Európai Unióban megfigyelt szinttől. 

 

A haláloki struktúra 

 

A kerületben a legtöbben a keringési rendszer betegségei és a rosszindulatú daganatok 

következtében haltak meg, majd a halálokok szerinti rangsorban az emésztőrendszer 

betegségei következtek. Ezt követték a morbiditás, mortalitás külső okai és a légző rendszeri 

betegségek miatt bekövetkező halálesetek. A munkaképes korú népesség rendkívül magas 

halálozása (a korai halálozás) az egyének és a családok számára óriási veszteség, számos 

társadalmi-gazdasági tényezőt is kedvezőtlenül befolyásol, szerepet játszik a hazai népesedési 

problémák hátterében. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb férfi és nő 15 és 64 éves kora között már 

nem a keringési rendszeri betegségek, hanem a rosszindulatú daganatok miatt halt meg. 

 

Családvédelmi Szolgálat 

 

A kerületben a gyermekjóléti alapellátások működtetéséért, a bölcsődék üzemeltetésétől 

eltekintve a Pesterzsébeti Család- és Gyermekvédelmi Központ a felelős. Szolgáltatásai között 

megtalálható a gyermekjóléti szolgálat, gyermekek átmeneti otthona, helyettes szülői hálózat, 
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családi napközi, házi gyermekfelügyelet. Budapest tekintetében a gyermekjóléti alapellátások 

kiépítésében a XX. kerület élenjáró volt. A gyermekjóléti alapellátások egy része Budapest 

viszonylatában elsőként itt kezdett működni. 

 

A BFKH XX. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályán 2016. tavaszán az Országos 

Tisztiorvosi Hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi 

Főosztálya l célellenőrzést végzett. Ennek során magas napi forgalmi létszám került 

megállapításra a Családvédelmi Szolgálat esetében. Jelenleg két fő együtt látja el BFKH XX. 

Kerületi Hivatalánál a Családvédelmi Szolgálat feladatait. 

 

Légszennyezettség egészségügyi hatásai  

 

A kerületben főként az áthaladó közúti közlekedés okoz jelentős levegő terhelést. Az utóbbi 

időben megnövekedett fosszilis tüzelőanyagok elégetése is komoly CO2 kibocsátást jelent, 

mindez hatást gyakorol az éghajlat alakulására, az emberi közérzetre, egészségi állapotra. 

 

Levegőminőség-védelmi szempontból Pesterzsébeten leginkább a közúti közlekedés jelentette 

szennyezőanyag kibocsátással kell számolni. A jelentősebb forgalmat lebonyolító útszakaszok 

mentén jellemzően a nitrogén-oxidok, a szálló por és szénhidrogének megnövekedett 

koncentrációjára kell számítani. Különösen a nyári hónapokban közvetett légszennyezőként 

az alsó légköri ózon koncentrációjának emelkedése is előfordulhat.   

 

Építkezések, és különösen bontási tevékenység végzésének helyszínein a por keletkezése is 

egészségügyi kockázatot jelent, mely csökkentése érdekében törekedni kell a porkeltés 

minimalizálására. Ennek eszköze lehet locsolóautó üzembe állítása, a nyitott gépjárműveken 

ponyvaterítés rögzítése, az építési területek pormentesítése.  

 

A parlagfű és más allergén növények pollenterhelése még mindig növekvő tendenciájú. 

Pesterzsébeten még mindig van néhány olyan nagyobb kiterjedésű terület, elsősorban a 

kerület két szélső területén (Mediterrán lakópark környezete, illetve Tesco környezete), ahol 

nagyobb gondozatlan területek vannak.  

 

 

Ivóvíz  

 

Pesterzsébet közműves vezetékes vízzel ellátott. A közműves víz a kerület teljes területén 

emberi fogyasztásra alkalmas, minőségét a Fővárosi Vízművek Zrt rendszeres vizsgálja.  

 

Hulladékok és szennyezett területek 

 

A települési szilárd hulladékok gyűjtése Pesterzsébeten az elmúlt évekhez hasonlóan teljes 

körűen megoldott. Egészségügyi kockázatuk az illegálisan elhelyezett hulladékoknak, illetve a 

korábbi korszakokból megmaradt talajszennyezéseknek lehet. Az elmúlt években a 

szennyezett területek felszámolásában lényeges előrelépés történt.  

Klímaváltozás 
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A globális klímaváltozás környezet-egészségügyi hatásai ma még csak részben ismertek. 

Napjainkban a környezet-egészségügy új kihívása az éghajlatváltozás egy adott népesség 

egészségi állapotára gyakorolt hatásainak becslése, monitorozása és kivédése.  

 

Az Egészségügyi Világszervezet egyre inkább hangsúlyozza a klímaváltozás messzire mutató 

következményeit az ember egészségére vonatkozóan. Csak az ezredfordulón világszerte 150 

000 ember halt meg a kegyetlen és szokatlan hőség miatt, ráadásul az éghajlatváltozás a 

felelős a Föld egyes területein a maláriás és az életveszélyes bélfertőzéses esetek számának 

megnövekedéséért is. Egyes kutatók becslése szerint a következő évtizedben főként a 

gyermekek és az idősek egészségét érintheti leginkább a klímaváltozás. A becslések szerint 

2020-ra nő meg jelentősen az olyan megbetegedések száma, amelyek a felmelegedéssel 

hozhatók kapcsolatba.  

 

A kerületben a legnagyobb problémát várhatóan a nyári hőhullámok időtartamának és 

intenzitásának növekedése fogja okozni. Emellett télen az erősen csapadékos időszakok 

hosszának és az ezek alatt lehulló csapadék mennyiségének növekedése, valamint a téli 

csapadék halmazállapotának hóról esőre váltásának következtében a hirtelen lezúduló, 

nagyintenzitású csapadékhozam, nyáron pedig az aszály jelentenek majd kihívást. 

 

Járványügyi szempontból lényeges érdek fűződik az egészségre káros rovarok és rágcsálók 

elszaporodásának megakadályozásához. Budapest területén, így Pesterzsébeten is a lakosság 

részére ingyenes a patkányirtás. Az Önkormányzat a Bábolna - Bio Kft.-vel áll szerződésben. 

A lakosság közvetlen bejelentést tehet a 432-0400 telefonszámon, így pontosan, cím szerint 

megadható az észlelés helye, a hatékonyabb, célzottabb irtás érdekében, az ingatlanon belül 

is. 

 

Eredmények 

 

 A lakosság számára a XX. kerületben 2 alkalommal szerveztek egészségnapot, 

amelyen a lakosság egészségtudatos magatartásának fejlesztése érdekében a prevenció 

is kiemelt figyelmet kapott.  A rendezvényen az ott megjelentek különféle szűréseken, 

tanácsadásokon vehettek részt, amelyek során a szakemberek a betegségek korai 

felismerésére hívták fel a figyelmet. Emellett termékbemutatók, védőoltásokkal és 

szűrésekkel kapcsolatos tanácsadások zajlottak. 

 Részvétel a XX. kerületi Ifjúsági Katasztrófavédelmi versenyen, az újraélesztés és 

vérzéscsillapítás állomást, illetve zsűrizést biztosítva. 

 A kerületi lakosság számára kihelyezett mellrákszűrésről a háziorvosokat minden 

esetben írásban tájékoztatták. A szűrés időtartama alatt a lakosság körében esetlegesen 

felmerülő problémákat figyelemmel kísérték, azok megoldását segítették. 

 Autómentes nap megszervezése.  

 A XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata által szervezett, a kerületi általános 

iskolák tanulóinak szóló "Kiserdő" programon kiemelten foglalkoztak a parlagfű és 

személy és - kéz higiéné témájával. 
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 A XX. kerületi, pesterzsébeti általános iskolák nyolcadik osztályos tanulói és a 

középiskolák tanulói számára (kb. 600 fő) az AIDS világnaphoz kapcsolódóan 

előadásokat szerveztek, ahol szakemberek beszéltek a vér útján terjedő (HIV/AIDS, 

HEPATITIS és egyéb nemi úton terjedő megbetegedés), illetve a szenvedély 

(dohányzás, drog) betegségekről. Emellett védőoltási (HPV), fogamzásgátlás és tini 

(családtervezési) tanácsadások zajlottak.  

 A XX. kerületben megrendezett "Tavaszi Egészségnap", szabadtéren volt 

megrendezve és egy komplex, egész napos rendezvénnyé vált, programokkal 

kiegészítve (sportbemutatók, koncertek, Vöröskereszt, Véradás, stb.). 

 Az BFKH XX. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály az alapellátást végző 

egészségügyi szolgáltatók 52 %-ánál ellenőrizte az OSZIR Fertőzőbeteg- jelentő 

alrendszerbe való regisztrációt, illetve a program használatát. 

 Tavaszi takarítás akció. 

 Parlagfű elleni tevékenység, gyűjtési akciók. 

 Kerületközpontban autómentes övezet kialakítása. 

 

Kerületi önkormányzati feladatok 

 Pályázatos anyagi támogatás a Környezet és Természetvédelmi Alapból az 

egészségügyi ellátás színvonalának növelésére. 

 Egészségkárosító hatások visszaszorítása (közlekedési zaj-, rezgésszint és emisszió 

csökkentése, egészségkárosító gyomnövények, egészségkárosító építőanyagok 

felhasználásának visszaszorítása).  

 Környezet egészségügyi célokra elkülönített pénzalap létrehozása. 

 Az iskolai (főként kerületi fenntartású intézmények) környezetvédelmi oktatása.  

 A környezetbarát közlekedés megvalósításának segítése, autómentes napok 

szervezése, forgalomcsillapított övezetek létesítése, időszakos behajtás korlátozások, 

forgalmisáv-visszaépítések. A különösen szennyező, elöregedett járművek kitiltása a 

legszennyezettebb levegőjű, nagy átmenő forgalmú, sűrű beépítésű központi 

területekről.  

 A parlagfűirtás folytatása, az erre vonatkozó hatósági és lakossági aktivitások 

támogatásának fenntartása.  

 Mindezen feladatok érdekében kifejtett koordináló, tanácsadó, tájékoztató 

tevékenység. 

 

 

5.4. Önállóan kezelt hatótényezők 

 

5.4.1. Hulladékgazdálkodás 

 

Az EU tagállamaiban a hulladékgazdálkodási tervezésnek a HKI (Hulladék Keretirányelv, 

hulladékról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv) alapján kell megvalósulnia. A HKI magyar jogszabályba 

történő átemelése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény révén valósul meg.  
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A hulladékgazdálkodás tárgykörét képezi a hulladékok keletkezése, gyűjtése, szállítása, 

kezelése, valamint ezen műveletek felügyelete, a hulladék kereskedelme, közvetítése, a 

hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, (utó)gondozása. Kevésbé 

egyértelmű, ugyanakkor egyre nagyobb jelentőségű, hogy a hulladék keletkezésének 

megelőzését, illetve az használati tevékenységet is a hulladékgazdálkodás rendszerében kell 

kezelni.  

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény (Ht.) értelmében a hulladékgazdálkodás 

célja az, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzék, az elkerülhetetlenül keletkező hulladék 

minél nagyobb hányadát szelektív gyűjtés és átmeneti tárolás után anyagában hasznosítsák, a 

nem hasznosítható hulladékot pedig oly módon ártalmatlanítsák, hogy az a környezetet a 

lehető legkisebb mértékben terhelje.  

 

A Ht. 7.§-ban az 5.4.1.1. ábra szerint felépülő hulladékhierarchia meghatározza a 

hulladékgazdálkodás során az egyes tevékenységek elsőbbségi sorrendjét.  

 
5.4.1.1. ábra: A hulladékhierarchia ábrája 

 

Az utóbbi években az EU hulladékgazdálkodásában egyre nagyobb hangsúlyt kap a Zero 

Waste vagyis Nulla Hulladék elve, valamint elérése érdekében a körforgásos gazdaság felé 

történő elmozdulás, mely jegyében 2014 nyarán az Európai Bizottság adott ki közleményt 

Úton a körkörös gazdaság felé: „zéró hulladék” program Európa számára címmel. A körkörös 

gazdaság alapgondolata, hogy az ökológiai rendszerek zárt ciklusainak mintája átültetésre 

kerüljön a gazdasági életbe azáltal, hogy a kitermelt és legyártott anyagok felhasználhatóságát 

maximalizálják, ezáltal pedig a keletkező hulladék mennyisége minimalizálódik. A cél tehát 

olyan termelési és fogyasztási rendszer létrehozása, mely optimális erőforrás-felhasználást 

biztosít.  A körkörös gazdasági modellekben a hulladék képződését a tervezés szintjén iktatják 

ki, és nem csak a termék életciklusának végén alkalmazható megoldásokra támaszkodnak. 
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A hulladékok több szempont szerint csoportosíthatók, és a hulladékgazdálkodási tervezések, 

helyzetértékelések során ezek jellemzően párhuzamosan alkalmazandók is.  

Jelenleg a hazai hulladékgazdálkodás adatainak összegyűjtése az Elektronikus 

Hulladékgazdálkodási Információs Rendszermodul (a továbbiakban: EHIR) keretein belül 

történik.  

 

A hulladék jellege alapján megkülönböztethetünk veszélyes és nem veszélyes hulladékokat. 

Szintén fontos a hulladékok eredetük szerint történő felosztása; így megkülönböztethetünk 

többek között települési (háztartási, háztartásihoz hasonló és közterületi hulladék), termelési, 

irodai, csomagolási, biológiailag lebomló, építési-bontási hulladékot, elektromos és 

elektronikai berendezések, gépjárművek hulladékát. Gyakorlatban leginkább a hulladékok 

típusa (EWC kódja) szerinti csoportosítása elterjedt.  

 

Jelen Program kidolgozása során elsősorban a települési szilárd hulladékok, valamint a 

kerületben működő gazdálkodó szervezetek tevékenysége révén képződő hulladékok 

megkülönböztetése szükséges. E felosztást indokolja, hogy a kerület lakossága és a 

gazdálkodó szervezetek tevékenyégére, hulladékkal kapcsolatos tevékenységeikre eltérő 

módon, más-más eszközökkel, különböző mértékben képes hatni az önkormányzat. 

 

Települési szilárd hulladék 

 

A települési hulladékok összetétele és mennyisége jelentős mértékben függ az 

életszínvonaltól, az életmódtól és ezen belül a fogyasztási szokásoktól. Ezt az igények túlzott 

növekedése, a fejlődés és az életszínvonal, a jólét fogalmának téves értelmezése nagy 

mértékben befolyásolja.  

 
5.4.1.2. ábra: A települési szilárd hulladék összetevői Pesterzsébeten 2016-ban 

(forrás: FKF Zrt. Analitikai labor adatai alapján) 
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A települési szilárd hulladékok (elsősorban) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretébe 

tartozó hulladékáram. A települési hulladékok szállítását érvényes hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan, érvényes minősítési engedéllyel rendelkező 

szervezettel kell végeztetni a közszolgáltatás keretében. A hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatást Budapest teljes területén, így Pesterzsébeten is az FKF Zrt. végzi. 

 

Az FKF Zrt. szolgáltatás az alábbi hulladéktípusokra, illetve gyűjtési módokra terjed ki: 

1. rendszeres vegyes gyűjtésű háztartási hulladékok házhoz menő gyűjtése; 

2. elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött hulladékok; 

a. házhoz menő rendszerű gyűjtése; 

b. gyűjtőszigeti gyűjtése; 

c. hulladékudvaron történő gyűjtése 

3. lom hulladékok begyűjtése; 

a. közterületen történő; 

b. megrendelt, házhoz menő (térítési díj); 

4. kerti zöldhulladék begyűjtés; 

5. hulladékgyűjtő udvarokon történő hulladék átvétel; 

6. újrahasználati központban történő átvétel; 

7. közterületi hulladék, illetve közterület fenntartás során képződő hulladék begyűjtése 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) 

Korm. rendelet előírja legalább az alábbi hulladékfajták házhoz menő gyűjtési rendszerben 

történő elszállítását: vegyes hulladék, műanyaghulladék, fémhulladék, papírhulladék. Ennek 

megfelelően 2015-re Budapest teljes terültén megvalósult a házhoz menő szelektív 

hulladékgyűjtés, ehhez a műanyag- és fémhulladék együttes gyűjtéséhez biztosított sárga 

fedelű, valamint a kék fedelű papírhulladék gyűjtő kukákat biztosított a szolgáltató. 

 

 
5.4.1.3. ábra: Házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés kertvárosi környezetben  

 

A háztartásokban elkülönítetten gyűjtött hulladékok másik, gyakran igénybevett átadási 

lehetőségét a hulladékgyűjtő szigetek biztosítják. A szigeteken a fehér és színes üveg hulladék 

átadására is lehetőség van. Az Önkormányzat biztosította szelektív gyűjtőszigetek listája 

alapján feltérképeztük ezek elhelyezkedését. 
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5.4.1.4. ábra: Pesterzsébet területén található hulladék gyűjtőszigetek 

 

A kerületben üzemeltetett gyűjtőszigetek listáját a 6. sz. melléklet tartalmazza részletesen, az 

5.4.1.4. ábrán feltüntetett sorszámokkal együtt. Jellemzően a gyűjtőszigetek a telepszerűen 

lakott, társasházi környezetben találhatóak nagyobb arányban. A hulladékgyűjtő szigetek 

megfelelő helyszínen, szükséges sűrűségnek megfelelően történő telepítésén túl fontos 

szempont a gyűjtőkonténerek megfelelő gyakoriságú ürítése és tisztítása. Egy részük az 

utóbbi években körbekerítésre került, megakadályozva ezzel a gyűjtőkonténerek felborítását, 

védelmet nyújtva a már elhelyezet hulladék eltulajdonítása, illetve környéken történő 

szétszórása ellen. 

 

Elsősorban a gyűjtőszigeteken, de a házhoz menő rendszerben gyűjtött szelektív hulladékok 

esetében is gyakori, hogy az egyes konténerekbe nem a megfelelő hulladéktípusokat, illetve 

az elkülönített gyűjtésbe nem bevonható hulladékokat helyez a lakosság. Legjellemzőbb, 

hogy a gyűjtősziget edényeibe vegyesen gyűjtött hulladékot, abroncsot, textil-vagy 

ruhahulladékot, kiselejtezett elektronikai berendezést, vagy veszélyes hulladékot helyeznek el. 

Arra is van precedens, hogy bár a lakos, aki szeretne jogkövető módon és környezeti 

szempontból az előírt módon megválni hulladékától, korlátozott ismeretei és 

tájékoztatottsága, valamint a felmerülő kényelmetlenségek (például a szükségessé váló 

nagyobb szállítási távolságok) miatt mégis jogszerűtlenül jár el. Valamennyi hazai városban 

gyakoriak a hulladékgyűjtő szigetek mellett képződő illegális hulladékhalmok képződése. 

További jellemző probléma, hogy a gyűjtőszigeti, illetve otthoni edényzetekben olyan 

hulladékok kerülnek elhelyezésre, melyek nagyban megnehezítik a begyűjtésre kerülő 
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hulladékok hasznosítását. Jellemző példa a műanyag gyűjtőben elhelyezhetőnek vélt 

hungarocell csomagolóanyag vagy CD, DVD lemezek, valamint a szennyezett, különösen az 

élelmiszerek csomagolására felhasznált papírhulladék kérdése.  

 

 
5.4.1.5. ábra: A fővárosi hulladékudvarok és újrahasználati központok 

A kevésbé általános, tehát a nem papír-, fém-, műanyag-, illetve üveghulladékok gyűjtésében 

nagy jelentőséggel bírnak a hulladékgyűjtő udvarok. Budapesten a FKF Zrt. 17 db ilyen 

létesítményt üzemeltet, melyek közül kettő újrahasználati központként is funkcionál. Az 

5.4.1.5. ábrán feltüntettük valamennyi fővárosi hulladékudvar, illetve újrahasználati központ 

elhelyezkedését. 

 

Pesterzsébet területén az FKF Zrt. nem működtet hulladékgyűjtő udvart. A legközelebbi ilyen 

létesítmények Csepelen (Mansfeld u. 86.), Pestszentlőrincen (Besence u. 1/A, Jegenye fasor 

15.), valamint Ferencvárosban (Ecseri út. 9.) találhatók.  

 

Felmérések szerint a kerület lakossága igényelné egy pesterzsébeti hulladékgyűjtő udvar 

kialakítását és üzemeltetését, azonban a lakott területek nagy aránya és a gazdasági övezetek 

perifériás elhelyezkedése erősen gátolják ennek lehetőségét. Jogszabályoknak megfelelően a 

kerületben hulladékudvart csak olyan helyen lehetne kialakítani, ami egyrészt a kerület 

belsőbb részeitől viszonylag távol esne, másrészt igen közel (2-2,5 km-en belül) helyezkedne 

el már üzemelő hulladékgyűjtő udvartól (18. kerület, Besence utca); a szükséges szállítási 

távolság ezáltal csak kismértékben lenne csökkenthető.  
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Mivel azonban Soroksáron sem üzemel jelenleg hulladékgyűjtő udvar, célszerű lenne a XXIII. 

kerülettel egyeztetve, a Pesterzsébetiek számára is kedvező helyszínt választva 

kezdeményezni egy udvar létesítését.  

 

A hulladékgyűjtő udvarok előnye, hogy szervezett és ellenőrzött körülmények között 

biztosítja a lakosság számára, hogy a háztartásban keletkező, átadásukat tekintve 

körülményesebb, akár potenciálisan veszélyes hulladékaiktól megválhassanak. Az 5.4.1.5. 

ábrán látható módon az FKF Zrt. honlapján is ismerteti, hogy az egyes gyűjtőudvarokban 

milyen típus hulladékok átvételét végzi.  

 

A Szemléletformáló és Újrahasználati Központok a főváros két pontján, Észak-Pesten (15. 

kerület, Károlyi Sándor u.) és Dél-Pesten (18. kerület, Besence u.) találhatóak. E 

létesítmények tevékenysége a hulladékmegelőzés, illetve az újrahasználati rendszer 

fejlesztésének fontos eszközei. Céljuk, hogy a már használt termékek újrahasználatának 

biztosítása mellett, lehetőséget nyújtsanak szemléletformáló előadások, foglalkozások, 

interaktív tanórák megtartására oktatótermi, valamint szabadtéri körülmények között. 

 

A kerti zöldhulladék (ideértve a lehullott faleveleket, avart, ágakat, lenyírt füvet) lakosságtól 

történő kényelmes begyűjtés érdekében az FKF Zrt. rendszeres gyűjtőjáratot biztosít ezen 

hulladékok átadására. Az átadás módja, hogy a leadni kívánt hulladékot az FKF Zrt. 

emblémájávál ellátott, megvásárolható zsákokba kell elhelyezni, majd az elszállítás napját 

megelőzően a ház elé kell kikészíteni. Ezen igény szerinti szolgáltatás árát a zöldhulladék-

zsák ára tartalmazza, így a szolgáltató csak az ezekben elhelyezett hulladékok elszállítását 

végzi el.  
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5.4.1.6 ábra: A fővárosi hulladékgyűjtő udvarok által átvett hulladéktípusok 

(forrás: fkf.hu) 
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5.4.1.7. ábra: Zöldhulladék elszállítási körzetek a XX. kerületben 

(forrás: fkf.hu) 

 

A lakosság az év közen felhalmozódó lomhulladékoktól a szervezett, közterületen történő, 

valamint a házhozmenő lomtalanítás során válhat meg.  

 

Legnagyobb mennyiségben az évenkénti, szervezett, ingyenes lomtalanítást veszik igénybe.  

 

A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok átvételére minden lomtalanítási körzetben 

az elszállítás napján ideiglenes gyűjtőpontot létesítenek, amelynek címe a postaládákba 

helyezett hírlevélben kerül megadásra.  

 

A Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/A.§-a 

értelmében a fővárosi ingatlan tulajdonosoknak, használóknak törekednie kell, hogy avar és 

kerti hulladékukat helyben komposztálják, másodsorban az FKF Zrt. által forgalmazott, erre a 

célra szolgáló, biodegradálódó zsákban a háztartási hulladéktól elkülönítetten gyűjtsék és 

adják át azt a közszolgáltatónak. 

A fenti rendelet értelmében tilos a kerti hulladékok és az avar égetése. 

 

Az FKF Zrt. által begyűjtött zöldhulladékok a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő 

Központi komposztáló üzemben kerülnek komposztálásra. A lakosság számára további 

lehetőséget jelent a kerti zöldhulladék átadására a Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. (Főkert) 

által a X. kerület, Keresztúri út 130. alatt üzemeltetett Komposztüzembe történő beszállítás. 

Ez a lakosság számára 100 kg-ig ingyenes. 
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Környezetvédelmi szempontból a zöldhulladék legkedvezőbb kezelési módja a helyben 

(magánkertekben, vagy közösségi kertekben) történő komposztálás. A Pesterzsébeten és 

Soroksáron a Cseresznyevirág Közhasznú Alapítvány szervezésében lehetett a lakosoknak 

2015, 2016 és 2017 tavaszán is komposztáló ládákhoz jutni. Az alapítvány térítésmentesen 

biztosította a ládákat, egyetlen előfeltételként a komposztálásról szóló előadáson történő 

részvételt kötötte ki.  

 

A komposztálás szükséges műszaki feltételeit a biohulladék kezeléséről és a komposztálás 

műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII.29.) KvVM rendelet írja elő. E jogszabály 

hatálya nem terjed ki a házi komposztálásra, azonban a közösségi komposztálásra igen. 

 

Közterület fenntartás 

 

A közterületek tisztaságának biztosítása érdekében napi takarítás végeznek a belvárosi fontos 

közterületeken, a Kossuth téren, a Sétáló utcában, az Erzsébet téren és az Emlékezés téren. A 

Tátra téren, Duna parton heti három alkalommal takarítanak, heti kettő alkalommal pedig a 

kerület közparkjaiban és a lakótelepeken. A külső területeken, a Kiserdőben, az Erzsébet-ér 

mentén sok az illegális hulladéklerakás, itt évi egy-két alkalommal takarítanak, ez azonban 

nem elegendő az illegális hulladéklerakások felszámolásához, azokat gyakrabban kell 

elszállíttatni. Az ér partját a Fővárosi Csatornázási Művek kaszálja évente kétszer, de a 

medret nem tisztítják, csak külön megrendelésre. 

 

A főutak mentén az FKF Zrt. takarít, ők végzik a folyó takarítást is. A BKK Zrt. takaríttatja a 

megállókat heti egy alkalommal. Nagyobb forgalmú közterületeken kevés a hulladékgyűjtő és 

kutyaürülék gyűjtő edények száma. Ez főleg a lakótelepeken probléma, ahol viszonylag kis 

területen sok kutyát sétáltatnak. 

 

A Ht. 61.§ (4) bekezdése értelmében, ha a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen 

körülmények között elhelyezett hulladék korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a hulladék 

kezelésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladék elszállításáról és 

kezeléséről a települési önkormányzat a közszolgáltatóval vagy más hulladékgazdálkodási 

engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezettel kötött szerződés útján gondoskodik. 

Amennyiben a hulladék elszállításáról és kezeléséről a települési önkormányzat a 

közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik, 

akkor ezt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei között meg 

kell határozni. 

Közszolgáltatás keretében begyűjtött hulladékok és kezelésük 

 

A KSH Budapesten végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó adatai alapján 

elemeztük a közszolgáltatás körében begyűjtött hulladékokat, illetve kezelési rendszerüket. 

Mivel Budapest teljes területén, így Pesterzsébeten is az FKF Zrt. végzi a közszolgáltatásokat, 
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így a fővárosi hulladékok „sorsa” megegyezőnek tekinthető a XX. kerületben képződő 

hulladékokéval.  

 

A kerületben képződő, közszolgáltatásban begyűjtött hulladékok mennyiségek becslésénél 

megkülönböztetésre kerületek a lakosságtól, az egyéb szervezetektől, valamint a köztisztasági 

tevékenységből származó hulladék. 

 

5.4.1.1. táblázat 

Pesterzsébeten közszolgáltató által begyűjtött hulladékok mennyisége  

Év 

Lakosságtól  Egyéb 

szervezetektől  

Közterületen  Összesen 

[tonna] 

2008 15.426 11.571 2.479 29.476 

2009 16.186 10.125 2.207 28.518 

2010 16.230 9.830 1.748 27.808 

2011 15.765 10.769 1.517 28.051 

2012 13.675 7.831 1.816 23.322 

2013 13.671 7.574 1.967 23.212 

2014 14.160 7.670 2.135 23.965 

2015 14.030 9.694 1.585 25.309 

2016 14.279 8.255 1.657 24.191 

 

A fővárosi lakosságnál képződő hulladék mennyiségi trendek értékelését ezen statisztikák 

segítségével végeztük el, figyelembe véve a különböző gyűjtési módokon történő elszállítást 

is.  

 

Ahogy az az 5.4.1.8. ábrán látható, az egy főre jutó, lakosságtól begyűjtött hulladék 

mennyisége a 2010 és 2012 közötti időszakban jelentős mértékben csökkent, azt követően 

viszont lassabb ütemben ismét megnövekedett. Az elmúlt 6 évet jellemzi a hagyományos 

módon (vegyesen) gyűjtött hulladékok részarányának csökkenése, ezzel párhuzamosan pedig 

az elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött hulladékok mennyiségének növekedése. 2014 óta 

szintén növekedés volt megfigyelhető a lomtalanítással elszállított hulladékok 

mennyiségében.  
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5.4.1.8. ábra: A fővárosi lakosságtól, közszolgáltatás során 

begyűjtött hulladékok egy főre jutó mennyiségének alakulása 

 

Az 5.4.1.9. ábrán látható, hogy 2011-et követen a kezelt hulladékok mennyiségében is 

jelentősebb csökkenés volt tapasztalható, a képződő hulladék mennyiségében tapasztalt 

visszaesésnek megfelelően. A 2008 és 2016 közötti időszakot vizsgálva megállapítható, hogy 

az EU elvárásoknak megfelelően a lerakóban történő ártalmatlanítás nem csak mennyiségben, 

de arányaiban is elkezdett visszaszorulni. A képet némileg rontja, hogy 2016 –ban ismét 

megnövekedett lerakással ártalmatlanított hulladékok mennyisége. Az FKF Zrt. két 

hulladéklerakóval (a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ, valamint a Dunakeszi 

II. számú hulladéklerakó – utóbbi 2016 szeptemberében került bezárásra) rendelkezik. 
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5.4.1.9. ábra: A Budapesten közszolgáltatás keretében begyűjtött hulladékok kezelési módjai 

 

További kedvező fejlemény a hulladékok újrafeldolgozással, illetve komposztálással történő 

hasznosításának térnyerése, a vizsgált időszakban 16%-al nőtt a hulladékok ilyen módon 

végzett kezelésének aránya. Ezzel egyidejűleg gyakorlatilag megszűnt a nem lerakóba történő 

lerakás, az energiahasznosítás nélküli égetés, valamint az egyéb módon történő 

ártalmatlanítás. 

 

Az energetikai hasznosítással történő hulladékégetés részaránya közel változatlannak 

tekinthető. Az FKF Zrt. által begyűjtött hulladékok jellemezően 44-45%-a kerül hasznosításra 

Rákospalotán a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben.  
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A Ht. 31. §-a határozza meg a hulladék birtokosának kötelezettségeit, különös tekintettel a 

birtokában lévő hulladék kezelésére vonatkozó kötelezettséggel. Kiemelendő továbbá, hogy 

abban az esetben, ha a hulladék korábbi tulajdonosa nem határozható meg, a 

hulladékbirtokosra vonatkozó kötelességek azt az ingatlanhasználót terhelik, akinek az 

ingatlanán a hulladékot elhelyezték. 

További, lakosságnál képződő hulladékok 

A lakosságnál képződő hulladékok egy része esetében nem, vagy nem kizárólag a 

közszolgáltató illetékes. A hulladékká vált ruhaneműt, textil hulladékot a lomtalanítás mellett 

a Textrade gyűjtőkonténereiben is átadhatóak. Pesterzsébet területén erre az Ábrahám Géza. 

utca és Ritka utca sarkán, a Mártírok útja 281. szám alatti bevásárlóközpontban, valamint a 

Széchenyi út 1.szám alatti élelmiszerbolt előtt van lehetőség. A lejárt szavatosságú, 

hulladékká vált gyógyszereket tilos a vegyes és szelektív hulladékok közé helyezni. Helyette a 

gyógyszereket forgalmazó gyógyszertára kötelesek azokat térítésmentesen átvenni. A 

hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések a gyártóknál, illetve forgalmazóknál 

adhatóak le.  

 

A háztartásokban, illetve termelő szervezeteknél képződő veszélyes hulladékok esetében is be 

kell tartani a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 

szóló 225/2015. (VIII.7.) Kormányrendeletben foglalt rendelkezéseket. 

 

Illegális hulladéklerakás és hulladékégetés 

 

Az illegális hulladéklerakás a tájesztétikai probléma mellet jelentős környezetszennyezési 

kockázatot is jelent. Bizonyos, az illegálisan lerakott hulladékkupacokban gyakran előforduló 

hulladéktípusok - így különösen a kiselejtezett elektronikai berendezések, elemek, 

akkumulátorok, festék-, lakk-, oldószer- és hulladékolaj maradványok - a belőlük kimosódó 

veszélyes anyagok miatt súlyos szennyezést okozhatnak a környező talajban, a talajvízzel 

érintkezésbe lépve pedig ezek a szennyezőanyagok a transzportfolyamatok révén nagy 

távolságba is eljuthatnak, ezzel jelentős területeket, felszíni és felszín alatti vízmennyiséget 

elszennyezve. Ezeknek a károknak a felszámolása, a szennyezett közegek helyreállítása, 

remediációja, hatalmas költségeket jelenthet, a szennyező pontos ismeretének hiányában 

pedig a megfizetése az államot terheli. 

 

A lakossági hulladékot illegálisan elhagyók esetében megkülönböztetendő azok csoportja, 

akiknek szándékában áll jogkövető módon eljárni, azonban ebben valamiért akadályozva 

vannak. Esetükben jellemzően a jogi és hulladékgazdálkodási ismeretek hiánya, illetve 

kényelmi szempontoktól vezetnek a jogsértő hulladékelhagyáshoz. Ennek legjellemzőbb 

példája a szelektív gyűjtőszigetek körül rendszeresen elhelyezett hulladékok. A 

gyűjtőszigetek környéki illegális lerakás oka sokszor a gyűjtőedények gyors telítődése, a 

szolgáltató által rosszul felmért szükséges szállítási gyakoriság. Ilyen esetekben a lakosok 

sokszor elkülönítetten gyűjtött hulladékcsomagot hagynak az edényzet mellett, mivel nem 

szeretnék a hulladékot hazavinni és további napokig tárolni, vagy kisebb körutat leírni vele a 

következő gyűjtőhelyig. Ez a jelenség a házhoz menő szelektív gyűjtés kiterjesztésével 
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némileg visszaszorulni látszik, azonban például üveg hulladékok esetében továbbra is a 

gyűjtőszigetes megoldás a legkönnyebben/kényelmesebben elérhető lehetőség a lakosság 

számára. A Ht. 61. § (4) bekezdésének figyelembevételével az illegális lerakásokat fel kell 

számolni és a területek ellenőrzését meg kell oldani, az ütemezést ki kell dolgozni. 

 

Szintén problémát jelent a hulladékok égetése. Ide tartozik a hulladék ártalmatlanítása 

érdekében való égetés, illetve tüzelőanyagként történő felhasználásának esete is. A hazai 

közszolgáltatók által megfigyelt jelenség, hogy a lakosságtól begyűjtött hulladék mennyisége 

a téli hónapokban lecsökken, a hiányzó mennyiség feltételezhetően vegyes tüzelésű 

kazánokban kerül égetésre. Pesterzsébeten ez elsősorban a rosszabb anyagi helyzetben lévő 

kerületrészekre jellemző. A lakossági hulladékégetés során igen sokféle, például műanyag 

(akár PVC tartalmú), gumi, textil, bőr, festék, olaj hulladékokat égetnek el. A lakossági 

tüzelőberendezések egyáltalán nem rendelkeznek ezen anyagok égése során keletkező 

szennyező komponensek leválasztására alkalmas elemekkel, ezeknek a berendezéseknek 

hulladékkal történő üzemeltetése igen nagy környezeti és közegészségügyi kockázatot jelent. 

A képződő füstgázban az általános égéstermékeken túl, az elégetett hulladék összetételétől 

függően veszélyes koncentrációban lehetnek jelen különböző VOC-ok (illékony szerves 

vegyületek), PAH-ok (policiklusos aromás szénhidrogének), dioxinok, ftalátok, szerves savak, 

melyek némelyike bizonyított karcinogén, rákkeltő hatású. További veszélyt jelentenek az 

égés során keletkező, levegőbe jutó szilárd részecskék, aeroszolok. Ezek önmagukban is 

jelentős tüdőkárosító hatással rendelkeznek, azonban nagy fajlagos felületük miatt kiváló 

adszorbensei a szerves és szervetlen anyagoknak, melyek az aeroszolokkal koncentráltan 

juthatnak a szervezete. 

 

 
5.4.1.10. ábra: Illegális hulladéklerakás Pesterzsébet területén 

 

Gazdasági szervezetek hulladékai 

 

A termelő szervezeteknek különösen nagy felelősségük van a hulladékgazdálkodás 

tekintetében, hiszen végső soron ők döntenek a hulladék mennyiségéről és minőségéről is. 

Ezért a gyártó felelőssége, hogy a termékét és csomagolását úgy alakítsa, valamint olyan 

technológiát- és termékfejlesztést hajtson végre, amely az elérhető leghatékonyabb anyag- és 

energiafelhasználással jár, továbbá elősegíti a termék újra használatát, hulladékká válását 

követően annak környezetkímélő kezelését, hasznosítását, illetőleg ártalmatlanítását.  
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A gazdálkodó szervezeteknek, mint hulladéktermelőknek, a hulladékkal kapcsolatos 

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. 

rendelet alapján a képződött és birtokolt hulladékukról elektronikus úton adatszolgáltatást kell 

nyújtaniuk, amennyiben a tárgyévben: 

a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot, 

b) nem veszélyes hulladék esetén - a c) pont kivételével - a 2000 kg-ot, 

c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot 

meghaladja. 

A 2016. évre vonatkozó bevallások alapján a kerületben keletkező hulladékok típusonkénti 

mennyiségét a 7. számú melléklet tartalmazza. Az adatok alapján a gazdasági szervezeteknél 

képződő hulladék mennyisége 3.448 tonna volt, melynek kb. 12%-a volt veszélyes hulladék. 

Legnagyobb mennyiségben építési-bontási, csomagolási, valamint nem veszélyes települési 

hulladékok keletkeztek. Specifikus ipari hulladékok közül 100 tonnát meghaladó 

mennyiségben nem veszélyes fémöntésre használt öntőmag és forma, vasfém részek és 

esztergaforgács, továbbá kiselejtezett elektronikus berendezésből eltávolított anyagok 

jelentette hulladékok képződtek. 

 

Veszélyes hulladékok közül a homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok 

keveréke, veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz, és a veszélyes anyagokat 

tartalmazó vagy azzal szennyezett csomagolások keletkeztek nagyobb mennyiségben. 

 

5.4.1.11. ábra: Pesterzsébeten, a gazdálkodó szervezeteknél képződő, 

nem közszolgáltatónak átadott hulladékok mennyisége 

 

Az építési bontási hulladékok tekintetében a Ht. mellett figyelembe kell venni az építési és 

bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM 

együttes rendeletet. 

 

A kivitelezési munkálatok, illetve üzemeltetés során keletkező hulladékok nyilvántartása és az 

adatszolgáltatás a hatályos jogszabályok előírásai szerint végzendőek. 

 

Az érintett területen képződő veszélyes és nem veszélyes hulladékok ártalmatlanításra, 

hasznosításra történő átadása csak az adott hulladékokra érvényes kezelési engedéllyel 

rendelkező vállalkozásoknak történhet. A kezelési engedély meglétéről a hulladék átadását 

megelőzően kell meggyőződni. 
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Mélyépítési munkálatok során esetlegesen felszínre kerülő szennyezett anyagok szakszerű 

kitermelésével és ártalmatlanításával mentesítendő a beépítésre kerülő ingatlan. 

Feltöltés anyagaként kizárólag szennyeződésmentes, hulladéknak nem minősülő, a Hulladék 

törvény 9.§ (1) bekezdésében foglalt hulladékstátusz megszüntetésére vonatkozó feltételek 

teljesülését igazoló dokumentummal rendelkező, inert anyag és tiszta talaj alkalmazható.  

 

Hulladékgazdálkodási tevékenységet végző szervezetek 

 

A Ht. 62. § (1) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási tevékenységet kizárólag a 

környezetvédelmi hatóság engedélyével lehet. 

Pesterzsébet területén több hulladékgazdálkodási tevékenységgel foglalkozó cég is működik. 

Az OKIR adatbázisa, valamint az Önkormányzat által betekintésre biztosított iratok alapján az 

alábbi táblázatba gyűjtöttük össze ezeket a cégeket. 

 

5.4.1.2.táblázat: 

Pesterzsébet területén hulladékgazdálkodási tevékenységet folytató cégek (2012 óta 

hulladékgazdálkodási engedélyt kapott cégek) 

Cégnév Telephely Tevékenység 

Patina Öntöde Kft 1202 Attila u. 37. Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

"Péter És Gönczi" 

Kereskedelmi, 

Környezetvédelmi És 

Szolgáltató Kft. 

1201 Vágóhíd u. 55. 

Veszélyes és nem veszélyes 

hulladékok gyűjtése és egyéb 

hulladékgazdálkodási tevékenység 

Multiszint Kft. 1201Attila u. 62.  
Veszélyes és nem veszélyes hulladék 

szállítása 

B. P. Selective 2001 

Kereskedelmi Kft. 

1204 Török Flóris u. 

215. 

Nem veszélyes hulladék telephelyi 

gyűjtése, kereskedelme 

Méhecskék Recycling Kft. 1203 Határ út 42-43. 
Nem veszélyes hulladék telephelyi 

gyűjtése, kereskedelme 

A Kont Közszolgáltató És 

Fuvarozó Kft. 
1201 Attila u. 62. Nem veszélyes hulladék szállítása 

M-FERRO Építőipari-

Bontó és Szolgáltató Kft. 

1201 Helsinki út 89-

101. 

Nem veszélyes hulladékok telephelyi 

gyűjtése és előkezelése  

Csányi Miklós 1205 Határ út 85. 

Veszélyes és nem veszélyes 

hulladékok telephelyi gyűjtése, 

szállítása, kereskedelme 

Progress-Hulladékkezelő 

Szolgáltató Kft. 
1203 Emília u. 15. Veszélyes hulladék szállítása 

FIDO Kft. 1021 Helsinki u. 63.  Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
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A hulladékgazdálkodási szervezetek között külön kategóriát képeznek a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatók. A települési hulladékkezelés közszolgáltatásban történő elvégzése során a 

Ht. V. fejezete, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 

szóló 385/2014. (XII.31.) Kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni. 

 

Az Önkormányzat feladatai 

 

A Hulladékgazdálkodás területén az önkormányzat legfontosabb feladatai: 

 kötelező a lakossági hulladékok kezelésének rendeletben való szabályozása, 

 a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás helyi szintű részlet szabályainak 

meghatározása, 

 a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltató kiválasztása, 

 a közszolgáltatási szerződések megkötése, 

 a közszolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos adat, és információ megadása a 

koordináló szerv számára, 

 gondoskodik az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer helyi feltételei kialakításáról, a 

rendszer működéséről, 

 intézkedik a közterületen elhagyott, vagy ellenőrizhetetlen körülmények között 

elhagyott hulladék elszállításáról, kezeléséről.  

Az önkormányzatnak a Hulladékgazdálkodás helyi szintű feladatai végzése során szorosan 

együtt kell működniük a közreműködő különböző ellenőrző, érdekképviseleti 

intézményekkel.  

 

Sok tekintetben gátolhatja e jelentős fejlesztések útját, végrehajtásának eredményességét az 

egyre nagyobb mennyiségben keletkező és a mindinkább veszélyesebb tulajdonságokkal 

rendelkező felszaporodó, nem megfelelően kezelt hulladéktömeg. 

 

Jelentős mértékű gondot okoz a hulladékkezelés speciális eszközeinek hiánya. Alacsony az e 

célra fordítható bejövő tőke nagysága, a működő tőke, a K+F-re fordítható források mértéke, 

az innováció aránya. 

 

A hulladékgazdálkodás fejlesztésének megfelelő nagyságú pénzügyi támogatásával gyors 

ütemű felzárkózás valósítható meg az európai színvonalhoz. Ehhez szükséges tennivalókat, 

azok végrehajtásának ütemezését tartalmazza a kerületi stratégiai terv. 

 

Pesterzsébet kiemelt fontosságú céljai között szerepel a hulladékgazdálkodás 

környezettudatos koordinálása, a hosszútávon fenntartható környezetgazdálkodás, amelynek 

keretein belül a kerület vezetése és szakemberei elsősorban a képződő hulladék 

mennyiségének, veszélyességének csökkentésére, a szelektív hulladékgyűjtésre, a keletkező 

hulladék újra használatára, hasznosítására és a nem hasznosuló hulladék biztonságos 

ártalmatlanítására törekednek.  
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Mivel a hulladékgazdálkodás, és ezen belül a hulladékgazdálkodási közszolgálat rendszerében 

meghatározó szerepet tölt be a kerület lakossága, továbbá jelentős számban vannak olyan 

egyéb közreműködők, amelyek nem rendelkeznek elegendő ismeretekkel, információkkal és 

saját forrással, a kerületi önkormányzatnak fontos szerepe van e célcsoportok környezet-

tudatosságának erősítésében, a hulladékgazdálkodással, stratégiával kapcsolatos szakmai 

tanácsadásban, segítségnyújtásban.  

 

A fentiek figyelembevételével a kerületi önkormányzat önként vállalt támogató-szolgáltató 

szerepköröket vállalhat a hulladékgazdálkodás olyan területein, ahol a kerületi szintű 

beavatkozásnak léptékhatékonyság, koordináció igény, a kerület által igénybe vehető forrás 

vagy egyéb okokból indokoltsága van.  

 

Pesterzsébet Önkormányzatát 2016-ban a Nulla Hulladék Karta aláírásával csatlakozott a 

HUMUSZ Szövetség egyik országos kapcsolatrendszeréhez, a Nulla Hulladék Települések 

Hálózathoz. A Nulla Hulladék egy célkitűzés, mely elősegíti, hogy a hulladék hierarchia 

legmagasabb, egyben legpreferáltabb szintjei, vagyis a hulladék képződésének megelőzése és 

az újrahasználat elősegítése érvényesülhessenek a település hulladékgazdálkodásában. A 

Nulla Hulladék Települések Hálózatába kapcsolódott önkormányzatok tudásukat, 

tapasztalataikat és jó gyakorlataikat megosztva segíthetik egymást, bővíthetik ismereteiket, 

ezáltal pedig képesek lehetnek erőforrásaik hatékonyabb felhasználásával előremozdítani 

településük hulladékgazdálkodási rendszerét. 

 

A Nulla Hulladék Karta aláírásával az önkormányzat kimutathatja elköteleződését a Nulla 

Hulladék ügy mellett, valamint a nyitottságát arra, hogy a hierarchia érvényesítésével próbálja 

a települési szilárd hulladékból adódó feladatokat, problémákat kezelni. Mindezek mellett a 

karta fontos része a lakossági szemléletformálás, a helyi közösség aktív bevonása. 

 

 

5.4.2. Zaj és rezgés elleni védelem 

 

A zaj-és rezgésforrások számának és az általuk kibocsátott zaj- és rezgés nagyságának 

növekedése, a lakossági panaszok számának emelkedése és a társadalom ezen problémák 

iránti nagyobb érdeklődése miatt a környezeti zaj-és rezgésvédelem a környezetvédelem 

szerves része lett. 

 

A kerületen belüli zajterhelés nagyságát a beépítési viszonyok, a zajforrás típusa, a zajforrás 

és a védendő homlokzat közötti távolság, a hangterjedést befolyásoló elemek és egyéb 

tényezők határozzák meg. 

 

Zaj- és rezgésvédelem vonatkozásában a Pesterzsébet teljes területén a 27/2008. (XII. 3.)  

KvVM-EüM együttes rendelet előírásait és az abban foglalt zaj határértékeket, valamint a 

284/2007. (X.29.) Kormányrendelet szabályait is figyelembe kell venni, amelyben az emberi 

környezet és az emberi egészség megóvása érdekében kerültek megállapításra az azokat 

veszélyeztető zajok és káros rezgések elleni védelem alapvető szabályai.  



 

118 

A kerülethez kapcsolódó lakóövezetekben bármilyen tevékenységgel, zajos gép üzemszerű 

működtetésével összefüggésben fellépő üzemi zajterhelés általános mértéke övezetektől 

függően nappal 50-55 dB, éjjel 40-45 dB lehet. A további részletes terhelési határértékeket a 

vonatkozó hatályos jogszabályok tartalmazzák. 

 

Meg kell jegyeznünk, hogy csak Budapest és Pest Megye, valamint a régiók területére 

elérhetők a zaj és rezgésvédelemmel kapcsolatos főbb adatok, Pesterzsébet vonatkozásában a 

PMKH KTVF által szolgáltatott, 10. számú mellékletben csatolt excel táblák szolgáltatnak 

ilyen jellegű adatokat. 

 

Pesterzsébet kereskedelmi-gazdasági területein működő termelő-, és szolgáltató egységekben 

az itt alkalmazott technológiák többsége nem idéz elő jelentős környezeti zajterhelést. Az 

okozott zajterhelés mértékét több tényező együttesen befolyásolja, így nem mindig lehet 

egyértelmű összefüggést találni a létesítmény jellege, kiterjedtsége és az általa okozott 

zajprobléma között.  

 

Valószínűsíthető, hogy a közúti közlekedés okozta zajterhelés a legnagyobb a belterületi 

tranzit utakon, ezek közül is elsősorban az autópályákon és a főutakon. A települések közúti 

forgalma zavaró zajhatással jár. Pesterzsébeten a főútvonalak sokszor a települések 

belterületein haladnak át. A környezetminőség javításának egyik fontos feladata a 

közlekedésből eredő zajszint csökkentése. A közúti közlekedés zajszennyezésének 

csökkentésére eseti megoldásaként zajfogó falak építése nyújthat megoldást, hosszú távon a 

gépjármű állomány, az útburkolatok cseréje (a közutak felújításánál alkalmazható olyan 

aszfalttípus, mely adalékanyagainak köszönhetően kisebb zajkibocsátást eredményez), 

valamint a lakóövezetet elkerülő főútvonal (gerincút) jelenthetne jelentős környezetminőség 

javulást zajvédelmi tekintetben. Egy esetlegesen tervezett úthálózat és a beépítésre szánt 

területek fejlesztésénél a zaj elleni védelmet, a határértékek tarthatóságát megfelelő 

nyomvonalvezetéssel és létesítmény elhelyezéssel, városrendezési, forgalom-szervezési 

védelmi eszközök igénybe vételével is biztosítani kell. 

 

A zajterhelés nagyságát az egyes útvonalak járműforgalmán kívül a beépítési viszonyok, ezen 

belül a zajforrások és a védendő homlokzatok közötti távolság, az útkereszteződések is 

befolyásolják; így akár néhány száz méteres útszakaszon is jelentősen változhat az okozott 

zajterhelés nagysága. Az úthálózat és a beépítésre szánt területek fejlesztésénél a zaj elleni 

védelmet, a határértékek tarthatóságát megfelelő nyomvonalvezetéssel és létesítmény 

elhelyezéssel, városrendezési, forgalom-szervezési védelmi eszközök igénybe vételével is 

biztosítani kell. 
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Közlekedési eredetű zajforrások 

 

Pesterzsébet területén zajvédelmi szempontból a legnagyobb problémát a nagyobb gyárak 

hiányában a közlekedési eredetű zajterhelés jelenti. Elsősorban az átmenő forgalmat 

lebonyolító főútvonalak – az M5 autópálya és az 51. számú főút bevezető szakasza, valamint 

a főváros fontos haránt irányú útvonala, a Határ út által közrefogott terület – mentén okoz 

problémát a környező lakosságnak.  

 

A környezetminőség javításának egyik fontos feladata a közlekedésből eredő zajszint 

csökkentése. A kerület belterületi szakaszainak felújításai az elmúlt években jelentősen 

csökkentették a védendő lakóterületeken az átmenő forgalom okozta zaj- és rezgésterhelést. 

 

A stratégiai küszöbértékeket a 280/2004 (X.20.) Korm. rendelet 9.§ (3) bekezdése írja elő, 

ami a közlekedési zajforrás esetén: Lden nappal = 63 dB, Lden éjjel = 55 dB. 

 

A főváros stratégiai zajtérképe és intézkedési terve hivatott arra, hogy a környezetet zavaró 

zajforrásokat felderítse a fő közlekedési létesítményekre készített zajtérképekkel (pl. Liszt 

Ferenc nemzetközi repülőtér, nagy forgalmú közút és vasút). A stratégiai zajtérképek 

elemzéséből derülhet ki, hogy milyen zavaró zajforrások érintik a kerületet. E zajtérképek 

tartalmazzák a közúti, a vasúti és a légi közlekedésből származó káros hatású kültéri zajokat 

is. A stratégiai zajtérképek a jogszabályban előírt stratégiai küszöbérték meghaladásának 

mértékét tükrözik, továbbá fontos információval szolgálnak a zaj által érintett lakosság, 

lakóépületek, érzékeny intézmények helyzetéről. 

 

Közúti (és tömegközlekedési eszközök) zajterhelés 

 

Budapest Főváros Stratégiai Zajtérképe szerint a határértékeket nappal és éjszakai időszakban 

akár 10 dB- lel is meghaladó terhelés kiküszöbölése érdekében a Fővárosi Önkormányzat 

zajvédő falakat építtetett a Nagykőrösi út mindkét oldalára, a Határ út-Fiume u. közti 

területre. A Nagykőrösi út mellett a Határ út és a Helsinki út menti területekről is voltak 

panaszbejelentések, illetve jelentős volt az igény a zajvédelmi intézkedések iránt. A Helsinki 

út esetében a körülményeket figyelembe véve a védelem inkább passzív zajvédelemmel lenne 

biztosítható. Az utak mellett lévő többszintes lakóépületek esetében a zajárnyékoló fallal 

történő zajcsökkentés eleve nem is lehet eredményes a felső lakószinteken. A magasabban 

lévő védendő homlokzatok esetében csak a megnövelt hanggátlású nyílászárók beépítése 

jelenthet megoldást. 

  

Az átmenő forgalom helyzete némiképp javult a kerületben, amióta bevezették a Határ út – 

Nagykőrösi út – Szentlőrinci út - Alsó Határ út – Helsinki út által határolt területen a 7,5 

tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti járművek részére a behajtási korlátozást 

(teherforgalom korlátozás).  

 

Budapest Főváros területén a közúti közlekedés (a vonatkozó jogszabályi előírások szerint a 

forgalmi zajforrások közé értendők a HÉV-, villamos és felszín feletti metróvonalak is) 
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zajtérképének elkészítésénél számításba vett kerületi főbb zajforrások a következők voltak: 

Előd utca, Jókai Mór utca, Knézich utca, Kossuth Lajos utca, Mártírok útja, Nagysándor 

József utca, Szabadka utca, Temesvár utca, Török Flóris utca, Vágóhíd utca, Wesselényi utca, 

valamint a ráckevei HÉV vonal. 

 

A jelentősnek mondható – egyértelműen küszöbérték feletti sávba eső – egész napi 

zajterheléssel (Lden) érintett útszakaszok a nappali közúti zajterhelés szerint a következők: 

 

5.4.2.1. táblázat:  

Jelentős zajterheléssel érintett útszakaszok a nappali közúti zajterhelés szerint  

Előd utca (Vágóhíd utca - Vörösmarty utca)  65-70 dB 

Jókai Mór utca  65-70 dB 

Knézich utca  65-70 dB 

Kossuth Lajos utca  65-70 dB 

Mártírok útja  65-70 dB 

Nagysándor József utca (Török Flóris utca - Nagykőrösi utca)  65-70 dB 

Szabadka utca  65-70 dB 

Temesvár utca  65-70 dB 

Török Flóris utca (Liliom utca - Előd utca)  65-70 dB 

Vágóhíd utca  65-70 dB 

Wesselényi utca (Török Flóris utca - Lázár utca)  65-70 dB 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

5.4.2.1. ábra: Pesterzsébet közúti zajterhelése nappal (Forrás: 

http://terkep.budapest.hu/website/zajterkep_html/zaj_index1.html) 
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Kedvezőnek ítélhető környezeti zajhelyzet adódott a stratégiai zajtérképek alapján a 

Wesselényi utca és Pacsirta telep területein. 

 

A belső terület gépjármű forgalma miatt jelentős (10 dB feletti) határérték túllépéssel 

terheltek mind nappal, mind az éjszaka folyamán a következő utak: Határ út, Helsinki út, 

Topánka utca, Kossuth Lajos utca, Nagysándor József utca, Temesvár utca, Mártírok utca, 

Jókai Mór utca-Lázár utca, Knézich utca - Virág Benedek utca - Köves út, Török Flóris utca 

és Baross utca - Vágóhíd utca. 

 

  
5.4.2.2. ábra: Pesterzsébet közúti konfliktus térképe nappal (Forrás: 

http://terkep.budapest.hu/website/zajterkep_html/zaj_index1.html) 
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5.4.2.3. ábra: Pesterzsébet közúti konfliktus térképe éjjel  

(Forrás: http://terkep.budapest.hu/website/zajterkep_html/zaj_index1.html) 

 

A fenti adatokból látható, hogy a főútvonalak mellett jelentős a zajterhelés, ami több 

órás tartósságot feltételezve már nehezen tolerálható. Néhány fontos útvonal és az 

autópályák bevezető szakaszai mellett a Lden zajterhelési szint 75 és 80 dB között van, 

azaz a terhelés a megengedhető értéknél 12-17 dB-el nagyobb. Tovább rontja 

Pesterzsébet zajterhelését, hogy az éjszakai és nappali zajszintek közötti különbség csak 

4-7 dB, ami azt jelenti, hogy a terhelés az éjszakai időszakban sem esik jelentősen vissza. 

A felsorolt területeken a magas zajterhelés elsősorban a nagy forgalom és másodsorban a szűk 

beépítés következménye. 
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5.4.2.4. ábra: Pesterzsébet közúti zajterhelése éjjel (Forrás: 

http://terkep.budapest.hu/website/zajterkep_html/zaj_index1.html) 

 

A közutak burkolása területén jelentős előrelépés történt. A burkolatlan utak aránya a 

kerületben jelentősen csökkent.  

 

Az elavult villamos pályák is jelentős zajproblémát okozhatnak a környező lakosoknak. A 

közösségi közlekedés folyamatos hatékony átszervezése miatt fontos változás, az új, modern, 

zaj és csökkentett EU szabványoknak megfelelő járművek folyamatos beszerzése és 

forgalomba állítása. 
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5.4.2.5. ábra: Megvalósult új, zajcsillapított, füvesített villamos pálya 

 

Tekintettel arra, hogy számos panasz jött az utóbbi években a villamos zajosságára, rezgésére, 

a fenti intézkedés már önmagában is javított a környező lakások helyzetén. További javulást 

eredményezett a villamosok sebesség csökkentése, illetve a 20 óra után és munkaszüneti 

napokon bevezetett típuscserék, melyek zajkibocsátása kisebb. 

 

A fent megnevezett intézkedések azonban még korántsem mondhatóak kielégítőnek. Nagyon 

fontos a zajkibocsátás szempontjából a gördülési zaj csökkentése, ezért a pályatestek 

tervszerű, folyamatos karbantartása keretében különös figyelmet kell fordítani a folyamatos 

felületjavítás – síncsiszolás – elvégzésére. Ezen túlmenően folytatni kell/meg kell kezdeni a 

pályafelújításokat, illetve a meglévő járműpark korszerűsítését. 

 

 

Vasúti zajterhelés 

 

Szakirodalomi adatok szerint a közlekedési zajok közül legkevésbé a vasúti zaj zavarja az 

embereket. Fontos szerepet játszanak a kerületben áthaladó vasúti fővonalak a 

kapcsolattartásban. Célzott zajmérések eredményei nem állnak rendelkezésünkre, de nagy 

valószínűséggel feltételezhető, hogy azokon a szakaszokon, ahol a szerelvények a 

lakóépületekhez közeli területen haladnak át és még nem épült ki a zajvédő fal, jelentős 

mértékű a zajterhelés. A pályaszakasz felújítása, kisebb zajszintű pályatest, ill. vasúti zajvédő 

falak beépítése ugyanakkor jelentősen csökkenti a zajszintet. Fontos csökkentési tényező az 

újonnan vásárolt alacsony zajszintű villamos mozdonyok, motorvonatok, szerelvények. 

Sajnos a tehervonati kocsik jó része és a régi diesel mozdonyok még mindig igen zajosak. 

 

A vasúti közlekedés esetén a 142 (Budapest-Kelebia) számú vasútvonal zajkibocsátásával 

számoltak a stratégia zajtérkép készítésénél, ami jelentősnek mondható (65-70 dB) 
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zajterhelést jelent. E vasútvonal környezete 10 dB feletti határérték túllépéssel terhelt mind 

nappal 5.4.2.6. ábra), mind az éjszaka folyamán. A vasúti közlekedésből származó zajterhelés 

csökkentése a folyamatos pályakarbantartással (síncsiszolással), valamint zajvédő falak 

megépítésével enyhíthető a terhelt vonalak mentén. Hosszú távú feladatként a meglévő 

járműpark korszerűsítése nevezhető meg. 

 

  
5.4.2.6. ábra: Pesterzsébet vasúti zajterhelése nappal (Forrás: 

http://terkep.budapest.hu/website/zajterkep_html/zaj_index1.html) 
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5.4.2.7. ábra: Pesterzsébet vasúti zajterhelése éjjel  (Forrás: 

http://terkep.budapest.hu/website/zajterkep_html/zaj_index1.html) 

 

 

 

  
5.4.2.8. ábra: Pesterzsébet vasúti konfliktus térképe nappal (Forrás: 

http://terkep.budapest.hu/website/zajterkep_html/zaj_index1.html 
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5.4.2.9. ábra: Pesterzsébet vasúti konfliktus térképe éjjel (Forrás: 

http://terkep.budapest.hu/website/zajterkep_html/zaj_index1.html) 

 

Légiforgalom jelentette zajterhelés 

 

A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér nappali zajterhelése az országban a legnagyobb. Az 

üzemeltetésével együtt járó zajhatások a főváros és részben a kerület térségét érintik 

elsősorban. A le- és felszálló repülőgépek zaja – különböző mértékben – a repülőtértől 30-40 

km-re is zajterhelés növekedést okoz. 

http://terkep.budapest.hu/website/zajterkep_html/zaj_index1.html
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5.4.2.10. ábra: A Budapesti kerületeket érintő légiközlekedés zaja éjjel 

Forrás: (Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Stratégiai Zajvédelmi Intézkedési Terve 2013-2022 

-  Vibrokomp Kft.) 

 

Új közlekedéssel összefüggő zajpanasz a repülőgépek közlekedésére vonatkozik. Tény, hogy 

a kerület felett elrepülő gépek száma mindenképpen növekedett a korábbiakhoz képest, 

aminek oka a felszálló pályák módosulása. Jelenleg igen közel halad a kerület határához egy 

új felszálló útvonal (a IX. kerületen illetve Csepelen átvezető), melyet a Nemzeti Közlekedési 

Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság jelölt ki – egyéb új útvonalak mellett – más, eddig 

repülőgép forgalommal igen terhelt kerületek tehermentesítése érdekében. A pálya kijelölt 

vonalához képest lehetségesek kisebb-nagyobb eltérések, így fordulhat elő, hogy a kerület 

felett is több gép száll el, mint korábban. A tapasztalatok szerint azonban ez a probléma 

messze nem olyan súlyos gond, mint pl. Csepelen, ahol az új pályaszakasz miatt sokkal több 

repülőgép repül át. Természetesen azok az emberek, akik eddig szinte „repülőmentes” 

környezetben éltek, néhány gép elszállását is súlyos gondnak élhetik meg. 
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5.4.2.11. ábra: Pesterzsébet repülési zajterhelése (Forrás: 

http://terkep.budapest.hu/website/zajterkep_html/zaj_index1.html) 

 

 

Építési munkálatokból származó zaj 

 

Az építőipari munkagépek zajkibocsátása (hangteljesítményszintjei) az egyes kültéri 

berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 

29/2001. (XII. 23.) KöM–GM együttes rendelet 1. számú melléklete alapján határozható meg. 

 

Az építési tevékenységek idején az építőipari kivitelezéstől származó zajterhelés a nagyobb 

zajkibocsátással járó technológiai műveletek végzése és a legzajosabb építőipari gépek 

működtetése során átlagosan 2-10 dB-el haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 

együttes rendeletben előírt határértékeket. A határérték túllépés a területek jellemzőiből, azaz 

a védendő homlokzatok minimális távolságából adódik.  

 

Tapasztalatok szerint az építőipari gépek üzemelése során kibocsátott zajra rövidebb, 

átlagosan 4-5 óra időtartamban kerül sor az adott építési fázis függvényében. Ebben az 

esetben átlagosan 3 dB-el kisebb zajterhelés várható az építési területekhez legközelebbi 

védendő területeken, azaz a várható túllépés mértéke 5 dB lesz. Ez a határérték túllépés nem 

éri el a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 8. § a) pont szerinti mértéket. 

 

Az építőipari munkagépek zajkibocsátása (hangteljesítményszintjei) az egyes kültéri 

berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 

29/2001. (XII. 23.) KöM–GM együttes rendelet 1. számú melléklete alapján határozható meg. 
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Az építési tevékenységek idején az építőipari kivitelezéstől származó zajterhelés a nagyobb 

zajkibocsátással járó technológiai műveletek végzése és a legzajosabb építőipari gépek 

működtetése során átlagosan 2-10 dB-el haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 

együttes rendeletben előírt határértékeket. A határérték túllépés a területek jellemzőiből, azaz 

a védendő homlokzatok minimális távolságából adódik.  

 

A nagyobb építkezések esetében főleg nyáron előfordulnak panaszok. Tapasztalatok szerint 

inkább a hétvégi, a túl korai illetve az esetlegesen késői órákra elhúzódó építési munkákra 

vezethető vissza a panasz. Az építkezők zöme a sötétedés utánra elhúzódó munkákat eleve 

nem tartja kívánatosnak, inkább csak rendkívüli okok miatt fordul elő. A hétvégi és a túl korai 

munkakezdés által okozott problémák is hatékonyan orvosolhatók az építtetők 

odafigyelésével, megfelelő munkaszervezéssel. 

 

Üzemi létesítményekben folytatott tevékenységből származó zajforrások 

 

Zajvédelmi szempontból azok az ipari/üzemi zajforrások kritikusak, amelyek lakott 

területekbe beékelődve, vagy azok közelében helyezkednek el. Az ipari létesítmények 

zajkibocsátása az alkalmazott technológiától, a gépi berendezések zajosságától, állapotától, a 

telepítés módjától és az üzemeltetési körülményektől függ. A létesítmények zajkibocsátása 

időben sem állandó, a technológia változása, a berendezések elhasználódása következtében 

fellépő zajszint növekedés miatt a környezeti zajterhelés is változik. Általánosan azonban 

megállapítható, hogy az ipari tevékenység előrehaladásával a zajszint növekszik. 

 

A XX. kerület iparterületei legnagyobb részben a Helsinki út mellett helyezkednek el. Ezek 

elsősorban a korábbi időszakból „itt maradt” elaprózódott telephelyek, létesítmények. Ezen 

kívül kisebb jelentőségű üzemek szétszórtan működnek a kerületben, általában a lakóterületbe 

ágyazottan. 
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5.4.2.12. ábra: Pesterzsébet üzemi eredetű zajterhelése nappal (Forrás: 

http://terkep.budapest.hu/website/zajterkep_html/zaj_index1.html) 

 

Az utóbbi években a gazdasági szerkezetváltás következtében jelentős mértékben nőtt a 

lakóterületeken létesülő zajos vállalkozások és szabadidős létesítmények száma. Ezeket a 

telep- és szórakozó helyeket sokszor a lakóterületen, a családi házak garázsában, kertjében 

alakítják ki, a szomszéd lakóházától néhány méterre, jelentősen túllépve így a megengedett 

zajterhelési határértékeket. Ezek egy része kényszer szülte megoldás, amelyek nem ritkán 

határértékeket meghaladó mértékű környezeti zajterhelés növekedést okoznak. 

 

Egyéb zajforrások 

 

Az egyéb zajforrások kategóriába a szabadtéri, kulturális és sportlétesítmények, valamint a 

szolgáltatási tevékenységek (pl.: éttermek) sorolhatók, de jelentős zajterhelést jelenthetnek a 

reklámtevékenységek és a légkondicionáló berendezések is. Az 1991. évi XX. törvény a 

szolgáltatási tevékenységek felügyeletét az önkormányzatok (jegyző) hatáskörébe utalta.  

 

A XX. kerületben a legtöbb zajpanaszt a szórakozóhelyek, vendéglátó ipari egységek 

közönségzaja és zeneszolgáltatása, valamint az alkoholt árusító üzletek körüli éjszakai 

zajongás okozza különösen nyáron, éjszaka is üzemelő létesítmények esetében. A problémát 

kívánta orvosolni az Önkormányzat a 27/2009. (VII.13.) Ök. Rendelet megalkotásával, 

amelyben az alkohol tartalmú italokat is forgalmazó vendéglátó és kereskedelmi 

tevékenységet folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjét szabályozta. A rendelet szerint 

22-05 óra között nem tarthatnak nyitva az alkohol tartalmú italt is forgalmazó egységek a 

melegkonyhás vendéglátóhelyek, a hipermarketek, a bevásárlóközpontok üzletei, a 

benzinkutak üzletei valamint a lakásoktól 100 m-nél távolabb lévő üzletek, vendéglátóhelyek 

kivételével. 

http://terkep.budapest.hu/website/zajterkep_html/zaj_index1.html
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 Sokszor nemcsak a vendéglátó és szórakozóhelyek nagy zaja, hanem a környezetükben 

megjelenő éjszakai gépjárműzaj, lármázás is gondot okoz.  

 

Alkalmi és szezonális zajforrásnak minősül a fű- és sövénynyírás, a kör-, a szalag- és a 

motoros fűrészek, valamint egyéb szerszámgépek határérték feletti zaja közvetlenül a 

zajforrás közelében. Közüzemi tevékenységből eredő zavaró zajforrások is sok esetben 

megjelennek. 

 

Megjegyzendő, hogy Budapest és vonzáskörzeteinek stratégiai zajtérképe 2007-ben készült el. 

A stratégiai zajtérkép felülvizsgálata ötévenként esedékes, azonban ez 2012-ben elmaradt, a 

2017-ben esedékes pedig a 2018-as évben várható. Ezt a Hermann Ottó intézet végzi majd el.  

 

Rezgésterhelés 

 

A kerület területén a rezgés okozta terhelésre vonatkozóan nincsenek adatok, de 

valószínűsíthető, hogy a forgalmasabb közutak és vasútvonalak mentén lévő lakóházakban 

mérhető, esetlegesen számottevő nagyságú rezgések jelentkezhetnek. A legnagyobb szintű 

rezgések ott prognosztizálhatók, ahol a közeli közlekedési útvonalak minősége a 

legkritikusabb (burkolati hibák, dilatációk, vasúti és villamos pályák, váltók, sínillesztési 

hibák). 

 

Megvalósult tevékenységek: 

 szilárd burkolattal rendelkező kerületi utak felújítása 

 kampány a közösségi közlekedés és kerékpár használata mellett 

 zajvédő falrendszer megépítése a Nagykőrösi úton 

 Vörösmarty út átépítése 

 villamospályák zajcsökkentése 

 passzív védelem (nyílászárók cseréje) a Nagykőrösi úton, a Kossuth utcán, a Mikszáth 

utcán, a Rákóczi utcán és Révai utcán található lakások esetében 

 behajtási korlátozás 7,5 t feletti össztömegű gépjárművek részére 

 közutak teljes burkoltsága 

 villamosok, buszok zajának, rezgésének csökkentése, típuscsere 

 

5.4.3. Környezetbiztonság 

 

A főváros területén potenciális veszélyforrások találhatók, amelyeknél kialakulhat olyan 

esemény, ami a rendkívüli környezetveszélyeztetés fogalomkörébe tartozhat. 

 

A környezetveszélyeztetés nagyságától, kiterjedésétől és hatásától függően a beavatkozási 

szintek különböző mélységét kívánja meg. 

1. Országos intézkedések szükségesek regionális hatásokat produkáló esemény - 

természeti katasztrófa esetén. 

2. Fővárosi intézkedések szükségesek Budapest egészére kiterjedő hatású esemény 

bekövetkeztekor. 
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3. A kerület hatókörébe tartozó esemény megtörténtekor a kerületnek kell 

lehetőségeihez mérten a bajt elhárítani. Szükség lehet a főváros segítségére ilyen 

esetekben is, ha a feladat meghaladja a kerület lehetőségeit, vagy ha egy esemény pl. 

két kerület határán történik, vagy ha a kerületben lezajlott esemény fővárosi érdekeket 

veszélyeztet. 

 

A gyakorlatban három típusú környezeti veszélyeztető eseménnyel lehet számolni: 

1. A levegő szennyezettségének megemelkedése miatt kialakuló havária, a füstköd- vagy 

szmogriadó. 

2. Ipari eredetű tevékenységből eredő katasztrófa. 

3. Közlekedésből, szállításból eredő balesetek. 

 

A kerület, adottságai miatt nem szembesül árvíz, belvíz elleni védekezés feladatával, illetve a 

földrengésekre való felkészülés sem kiemelt feladat. A legfontosabb veszélyhelyzetek a 

kerületben a veszélyes anyagok szállítása miatt következhetnek be, valamint a környező 

kerületek ipari jellegű létesítményei miatt adódhatnak problémák. 

 

A váratlan üzemi balesetek okozta károk elhárításában az adott ipari üzemek saját terveinek 

van nagy szerepe. Pesterzsébeten gyakorlatilag nagyobb, részletes intézkedési terv 

kidolgozását indokoló tevékenység nincs. Potenciális veszélyt jelentenek a IX. kerület 

üzemei, főként a levegőszennyezést okozó havária eseményekben. Részletesen az ezzel 

kapcsolatos problémákat bemutatjuk a levegő állapotával foglalkozó 5.1.1. sz. fejezetben. A 

havária események megakadályozására nincs a kerületnek ebben az esetben kompetenciája, 

csak a lakosságot tudja felkészíteni a Polgári Védelem segítségével. 

 

Szmogriadó 

 

Budapesten az ún. szmogriadót a főpolgármester rendeli el és - a mérési eredményektől 

függően - szünteti meg a Budapest Főváros szmogriadó-tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) 

Főv. Önkormányzati rendelet alapján. A szmogriadó-terv célja, hogy meghatározza a 

környezetveszélyeztetést okozó légszennyezettség kialakulása esetén az emberi élet és 

egészség megóvása érdekében szükséges intézkedéseket, azok elrendelésének és 

végrehajtásának szabályait. A szmogriadó fokozatát és az adott fokozathoz a rendeletben 

meghatározott intézkedéseket a főpolgármester rendeli el és szünteti meg. 

 

A szmogriadó fokozatai: 

 tájékoztatási fokozat: amelyben a légszennyezettségi szint rövid idejű hatása veszélyt 

jelent a lakosság különösen érzékeny (gyermek, időskorú, beteg) csoportjaira, 

elrendelésével együtt azonnali és megfelelő tájékoztatást kell adni; 

 riasztási fokozat: amelyben a légszennyezettségi szint rövid idejű hatása veszélyt 

jelent a teljes lakosságra, elrendelésével együtt azonnali korlátozó intézkedéseket kell 

elrendelni. 

 

Ipari tevékenységek 
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A gazdaság átalakulásával, illetve Soroksár leválásával kerületünkben több iparvállalat 

megszűnt vagy a XXIII. kerület területére került az elmúlt években. Az új gazdasági struktúra 

jellemzően a szolgáltatás irányába mozdult el, így a haváriát okozó események 

bekövetkezésének valószínűsége is csökkent. 

 

Az egész kerületünket katasztrófával fenyegető ipari üzem nincs, de több technológiában 

veszélyes, vegyi anyagot alkalmazó cég tevékenykedik a kerületben, illetve a közvetlenül 

szomszédos kerületekben. Az ilyen jellegű üzemeknek - gyakorlatilag - rendelkezniük kell a 

gyár sajátosságait is figyelembe vevő elhárítási tervvel, a kárelhárítást segítő speciális, 

műszaki felszereltséggel és mentesítő-közömbösítő anyagokkal.  

 

A szomszédos IX. kerületben található Vegyiművek ellen csődeljárás folyik, várható utódja a 

Finomvegyszergyár lesz. Az elmúlt években a telephelyen a Kerület Védelmi Bizottsága 

üzembejárásokat hajtott végre, tájékozódtak az üzemben folyó munkákról és a biztonsági 

rendszerek állapotáról. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság meghatározott 

időközönként ellenőrzi a gazdálkodó szervezet telephelyén tárolt anyagokat, a 

munkafolyamatok során az alkalmazott technológiát és a biztonsági rendszerek 

működőképességének állapotát. 

 

A kerületnek a rendkívüli környezeti veszélyeztetésre történő felkészülés során: 

 fel kell mérnie a legveszélyesebbnek ítélt üzemeket és technológiákat a kerületben. E 

felmérést rendszeres időközönként aktualizálnia szükséges; 

 az előfordulható balesetekre ki kell dolgozni a részletes cselekvési programot, a 

beavatkozás lehetséges módszereit, amely pontosan meghatározná a bevonandó 

szervezetek körét, ezek értesítésének mikéntjét, a feladataikat, valamint a kárelhárítási 

költségek viselőit, fedezeteit; 

 ehhez átfogó rendeletet kell kidolgozni; 

 természetesen a környezetszennyezések „határokat nem tisztelő” jellege miatt, fontos 

lenne a szomszédos kerületekkel a folyamatos kapcsolattartás e téren és közös 

akciótervek kidolgozása. 

 

Veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező balesetek 

 

Kiemelt jelentőségű a különböző veszélyes anyagok város közútjain és vasútvonalain történő 

szállítása, melyek potenciális katasztrófaveszélyt jelentenek. A XX. kerület határán éppen 

ilyen nagy átmenő forgalmat lebonyolító utak találhatóak, amelyeken veszélyes hulladékok 

szállítása is folyik. 

 

A veszélyes áruk és veszélyes hulladékok közúti szállítását az ADR, a Veszélyes Áruk 

Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás szabályozza, amelyhez hazánk 

is csatlakozott. 
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A közlekedési balesetekből adódó katasztrófahelyzetek kezeléséhez, megszűntetéséhez 

szükség lenne az érintettek bevonásával (KHVM, BM, katasztrófavédelem, KTM) részletes 

cselekvési program kidolgozására, amelyben rögzíteni kell a közreműködők feladatait, 

valamint a kárelhárítási költségek viselőit. Ugyanakkor meg kell határozni azokat a 

kárelhárító eszközöket, amelyek korszerűsítése, cseréje elengedhetetlen, és ehhez az érintett 

szervezeteknek létre kellene hozni egy közös pénzügyi alapot. 

 

 

5.4.4. Környezeti tudatformálás 

 

A fejlett világban a gazdasági fejlődés és a szociális jólét biztosítása mellett a környezet 

állapotának megőrzése, javítása egyre inkább felértékelődik. A környezetvédelem alapvető 

célkitűzése az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet 

elemeinek és folyamatainak védelme és a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek 

biztosítása. A környezetvédelmi törvény szerint minden állampolgárnak joga van a környezeti 

ismeretek megszerzésére és ismereteinek fejlesztésére.  

 

A környezettudatosság az egyes személyek vagy a társadalom valamely szegmensének a Föld, 

mint ökológia rendszer állapotával és az emberi közösség környezetével kapcsolatos 

tájékozottságát, érzékenységét és tudatos felelősségvállalását kifejező fogalom. A környezeti 

tudatosságot elsőként Michael P. Maloney és Michael P. Ward környezetpszichológusok 

vizsgálták. Környezetünk tisztelete, ismerete, védelme nem magától értendő viselkedési 

forma. 

 

A környezetvédelemben felmerülő problémák jelentős része vezethető vissza arra a tényre, 

hogy Magyarországon nem megfelelő szintű a környezettudatosság foka. A lakosság ismeretei 

a klasszikus környezetvédelmi problémakörökről (hulladékkezelés, a levegő- és 

zajszennyezés, energiagazdálkodás, biodiverzitás, vízgazdálkodás) hiányosak.  

 

A környezeti szemléletformálás annál nagyobb hatékonyságú, minél fiatalabb korban kezdik 

el. A környezeti nevelést már a gyermekkorban, a családban el kell kezdeni. Idősebb korban a 

gyermekek környezettudatosságának erősítésében kiemelkedő szerepe van közösségi 

szférának. Az óvodákban az alapismeretek, míg az általános iskolákban különböző 

tantárgyakhoz kötve már magasabb szintű környezeti ismeretek elsajátítására kell lehetőséget 

adni. Közép- és felsőfokú oktatási intézmények felelőssége a tudás megfelelő átadásával 

környezettudatos fiatal generáció kinevelése. 

 

Pesterzsébet hagyománya van a környezettudatosság fejlesztésének. Örvendetes módon egyre 

több kerületi intézmény építi be a környezeti nevelést tanterveibe, a mindennapi gyakorlatba. 

Bár 2013-tól a települési önkormányzatok nem fenntartói az általános és középiskoláknak, 
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ezen intézmények aktív jelenlétet mutatnak a tematikus programokon és a pályázatokban. 

Néhány kiemelendő példa: 

 

 A Pesterzsébeti Ady Endre Általános Iskola 2016-ban elnyerte az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium Örökös Ökoiskola címét. Az iskola 

éves ÖKO munkatervvel is rendelkeznek, mely a következő intézkedéseket foglalja 

magába: hulladék újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűjtés, zöldterületek növelése, 

használtelem-gyűjtés és növények szaporítása.  

 

 A Pesterzsébeti Lázár Vilmos Általános Iskola a Fenntarthatósági Témahét 

pályázatára nyújtott be jelentkezést. A pályázat a környezet védelmének és a 

fenntarthatóság jegyében él, e mellett pedig a gyerekek szemléletváltására is nagy 

hangsúlyt fektet. A Fenntarthatósági Témahét keretében az iskola az általuk választott 

témákat interaktív módon dolgozza fel, előre kidolgozott tematikus óratervek és 

mintaprojektek segítségével.  

 

 A Pesterzsébeti Tátra Téri Általános Iskola a 2016/2017-es tanévben a Nemzeti 

Tehetség Program keretén belül a ”Fenntarthatóságért” című projektet valósította meg, 

mely során a gyerekek környezeti tudatformálása központi szerepet játszott, úgy, mint 

a klímaváltozás és hatásai, a Föld véges erőforrásai és azok fenntarthatósága.  

 

Egyes kerületi akciók, mint a környezetszépítő mozgalom, a Madarak és fák napi 

környezetszépítő pályázat iskoláknak, óvodáknak, Faültetési, cserjeültetési akciók, vagy a 

"Mentsük meg a Kiserdőt!” tavaszi takarítás akció a gyermekek mellett a lakosság szélesebb 

rétegeit is megmozgatják. 2007-ben indult a „Mentsük meg a Kiserdőt!” tavaszi takarítás 

akció széleskörű összefogással. Az akcióban az önkormányzaton és a Közhasznú 

Foglalkoztatón kívül bekapcsolódott a Pilisi Parkerdő Zrt. is, amely a Kiserdőbe pihenő 

asztalokat, padokat, szemétgyűjtő edényeket és madáretetőket, odúkat helyezett ki.  

 

Igen sikeresek az autómentes nap programjai. A rendezvény elsősorban a gyermekeket 

célozza meg. A rendezvényen környezetvédelmi és sport programokat tartanak. 2005. óta az 

intézmények helyi rendezvényekkel is segítik az autómentességhez köthető környezetvédelmi, 

egészségvédelmi, közlekedésbiztonsági megfontolások terjesztését a gyermekek közt.  

 

A környezettudatosság erősítésében nagy szerepe van Pesterzsébet Önkormányzatának, a 

településszépítő egyesületeknek, illetve egyéb környezet- és természetvédő civil 

szerveződéseknek. Folyamatosan működik a Pesterzsébet Újság Zöld Hírek rovata, ami a 

környezetvédelemmel, zöldfelületekkel kapcsolatos hírek, felhívások, ismeretterjesztés 

alapvető színtere. Segítséget nyújt abban is, hogy a lakosságot folyamatosan tájékoztatni 

lehessen a kerület környezeti állapotáról.  
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Sokakat megmozgatnak a civil szervezetek kezdeményezései. Sajnálatos módon a kerületben 

nagyon sok helyen található illegálisan lerakott hulladék, amelynek felszámolása sok 

hasznosabb közösségi tevékenységre fordítható energiát kötnek le. 

 

Ismeretterjesztő kiadványok, előadások, a média, az idősebbek tapasztalata, példamutatása 

együttesen alakíthatják a környezettudatos magatartást. A környezettudatosság fejlesztésének 

fontos eszközei a specifikusan Pesterzsébet környezete állataival, természeti értékeivel 

foglalkozó blogok és egyéb internetes megjelenések. 
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Környezeti probléma Kiváltó okok Környezeti konfliktus leírása 

Légszennyezés lakossági fűtés Pesterzsébeten a távfűtéssel ellátott lakások aránya 

viszonylag alacsonynak mondható, továbbá az elmúlt 

években a gázzal ellátott háztartások esetében is 

csökkenés volt megfigyelhető. Elsősorban a kertvárosias, 

kevésbé kedvező anyagi lehetőségekkel rendelkező 

területeken jelentkező probléma a vegyes tüzelésű 

berendezések fűtési, melegvíz előállítási célú 

alkalmazása. Különösen a kedvezőtlen, átszellőzés 

mentes időjárási viszonyok fennállása esetében a szálló 

por továbbá más légszennyező komponensek 

koncentrációja jelentős mértékben megnövekedhet. 

közlekedés A kerületen átmenő, illetve az érintő nagy forgalmú 

közutak (ŰM5 bevezető, Nagykőrösi út, Határ út, 

Helsinki út, Topánka utca, Szentlőrinci út) mentén 

jelentkezik a szén-monoxid, nitrogén-oxidok, valamint a 

szálló koncentrációjának megemelkedése.  

avar és kerti 

hulladék égetés 

 

Bűzhatás szennyvíztisztítás Pesterzsébet déli határa mentén, a soroksári oldalon 

üzemel a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep, melynek 

működéséhez köthetően rendszeresen fordul elő 

lakossági panasz. Különösen a nyári időszakban és a 

heves esőzéseket követően jelentkezik intenzívebb 

szaghatás. 

Zaj- és rezgésterhelés közlekedés A kerületben jellemző, hogy egyes családi házas 

területen a villamossínek a lakóházakhoz igen közel 

helyezkednek el. Szintén problémaforrást jelent a kerület 

Duna menti szakaszán a vasúti zaj. A közúti 

forgalomhoz köthető zaj- és rezgésterhelés a kötöttpályás 

forgalomhoz viszonyítva kisebb mértékű, jellemzően a 

kerület határain jelentkezik.  

Talaj és felszín alatti 

víz szennyezések 

illegális 

hulladéklerakás 

A lakosság által illegálisan elhelyezett hulladékokból 

elszivárgó (csapadék)vizek veszélyeztetik a környező 

talaj és talajvíz minőségét. Különösen a veszélyes 

hulladékok elhelyezése jelent fokozott aggodalomra 

okot. 

hátrahagyott 

ipari hulladékok 

Pesterzsébeten és a környezető kerületekben is lehetnek 

még jelen korábban folytatott gazdasági tevékenység 

befejezését követően hátrahagyott, ellenőrizetlenül tárolt 

veszélyes vagy nem veszélyes hulladék lerakat. E 

hulladékok a sok esetben hosszú ideig és nem kielégítő 

módon történő tárolás következtében a környezetbe 

kijutva elszennyezhetik a talaj felsőbb rétegeit, a felszín 

alatti vizekbe jutva pedig tovább terjedhetnek, egyre 

nagyobb terület szennyezését okozva. 
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Felszíni vizek 

minősége 

heves esőzések, 

vízzáró burkolat 

nagy aránya 

Szélsőségesen nagy mennyiségű csapadékok lokális 

problémákat okozhatnak. A szennyvíz és a csapadékvíz 

elvezető rendszer egyesített, így a Dél-pesti 

Szennyvíztisztító Telep nem tudja fogadni a hirtelen 

megnövekedő beérkező vízmennyiséget. A záportározó 

kapacitásának szűkössége miatt a nagy szervesanyag-

tartalmú szennyvíz ilyenkor részben tisztítatlanul jut a 

befogadóba. 

Biológiai sokféleség 

csökkenése 

fragmentált 

élettér 

A szabálytalan területhasználattal (pl. illegális 

hulladéklerakás), valamint beépítésekkel érintett, még 

értékes, védendő területek, valamint azok puffer zónái, 

átalakulnak, továbbá a zöldmező beruházások révén a 

meglévő ökológiai folyosók megszűnnek. A természetes 

élőhelyek ennek hatására felaprózódnak és 

elszigetelődnek, így már nem lesznek képesek a 

sokféleség fenntartásához szükséges populációméret 

eltartására.    

Egészséges, pihentető 

élettér csökkenése 

városi életmód 

terjedése 

A fogyasztás-centrikus életmód terjedése, a 

forgalomvonzó nagylétesítmények számának és a 

közlekedési igények növekedése mellett a pörgő városi 

életmód egyre inkább kiszorítja a közösségi lét 

egészséges megélhetésének lehetőségét.   

 

 

 

Védendő érték A védelem szempontjai 

Duna part  A (Ráckevei-Soroksári) Duna partja jelentős rekreációs és természeti 

értékkel bír, továbbá a kerület és a környező városlakók részére is 

sportolási lehetőségeket kínál(hatna). Az RSD XX. kerületi szakasza 

kb. 1,4 km hosszú, melynek nagyjából fele szabadon hozzáférhető, 

azonban a Mediterrán lakópark, illetve részben a Gubacsi lakótelep 

menti szakasz elzárt. A parti zöldsáv jellemzően keskeny. Rekreáció 

szempontjából legjobb állapotban a Pesterzsébeti Jódos-Sós 

Gyógyfürdő és Strandfürdő melletti része van. A Gubacsi-hídtól 

északra fekvő szakaszon a közeli iparterületek negatívan hatnak az 

összképre. A Duna part megközelítése a vasút, HÉV és nagy forgalmú 

közút (Helsinki út) vonalak a kerület belsőbb részeiről nehézkes. 

Kiserdő és Sósmocsár-

ér 

A Kiserdő és a Sósmocsár-ér a Pesti-síkság jellemző tájlépének 

maradványa. Számos, a fővárosban ritka állat és növényfaj élettere, így 

természeti értéke jelentős. A lakosság számára rekreációs lehetőséget 

nyújt, valamint a környezeti nevelés szempontjából is egyedülálló 

potenciállal rendelkezik. A terület helyi (fővárosi) védetté nyilvánítási 

eljárása folyamatban van. 

Közúti közlekedési 

rendszer 

Pesterzsébet közúti rendszerét sajátos módon a nagy forgalmú közutak 

kerület széli elhelyezkedése jellemzi. A lakosságot érő zajterhelés, és a 
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lakóterületek levegőminősége szempontjából ez igen kedvező helyzet. 

A városfejlesztési tervek készítése során fontos figyelmet fordítani e 

kedvező helyzet fenntartására. 

Kertvárosias jelleg Pesterzsébet területének jelentős része családi házas beépítettségű, ahol 

a lakóházakhoz különböző méretű kertek tartoznak. A kertek 

fenntartása, gondozása, valamint lehetőség szerinti környezettudatos 

tervezésével a kerületben fellelhető kevés élettér növelhető. Így például 

madárbarát kertek kialakításával, vagy az ültetésre kerülő fa- és 

növényfajok kiválasztása során a jellemző, őshonos fajták 

választásával a kertváros is fontos szerepet nyerhet a biológiai 

sokféleség megőrzéséért vívott küzdelemben.  
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6. Helyzetértékelés (SWOT elemzés) 
 

 

ÁLTALÁNOS 

Erősségek Gyengeségek 

o Kedvező földrajzi elhelyezkedés 

o Központi Régió az ország legdinamikusabban 

fejlődő térsége 

o Viszonylag változatos természeti adottságok 

o Gazdaságilag aktív népesség és a 

foglakoztatás aránya viszonylag magas 

o Kedvező közlekedési kapcsolatok 

o Egészséges és esztétikus környezet iránti 

igény 

  

o A szuburbanizációs folyamat kedvezőtlen 

környezeti hatásokat generál 

o A kerület határán átnyúló kedvezőtlen 

környezeti hatások (légszennyezés, zaj, 

felszíni és felszín alatti vizek terhelése, 

illegális hulladéklerakás) 

o Kedvezőtlen a Főváros és kerületek közötti 

forrásmegosztás 

Lehetőségek Veszélyek 

o Fenntartható fejlődés feltételeinek kiépülése 

o Finanszírozási lehetőségek bővülése 

o Környezettudatosság erősödése 

o A nyilvánosság és társadalmi részvétel 

erősödése környezetvédelmi kérdésekben 

 

o A gazdasági fejlődés hátrányai csapódnak le a 

kerületben (ipartelepítés, átmenő közlekedés, 

környezetterhelő gazdasági tevékenységek, 

stb.) 

o Erősödő szegregáció 

o A fővárosi kerületek között a verseny 

erősödik az együttműködés rovására 
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LEVEGŐVÉDELEM 

Erősségek Gyengeségek 

o 2007. október 30-tól határérték feletti 

kibocsátású pontforrás nem üzemeltethető 

o Viszonylag alacsony ipari eredetű 

kibocsátások 

o Mezőgazdasági eredetű légszennyezés 

elhanyagolható 

o Szilárd burkolat ellátottság majdnem 100%-os 

 

o Jelentős a helyi és különösen az átmenő közúti 

forgalom 

o Hulladék és avar égetéséből származó 

légszennyezés 

o Lakossági fűtésből eredő légszennyezés 

o Környező kerületekből eredő ipari 

légszennyezés 

 

 

Lehetőségek Veszélyek 

o Kerékpárút hálózat fejlesztése és a kerékpár 

használatának elősegítése 

o Közösségi közlekedés fejlesztése, 

használatának támogatása 

o Szigorodó környezetvédelmi előírások 

o Közlekedésszervezés 

o Tranzitforgalom növekedése, elsősorban az 

agglomerációból 

o  Háztartási hulladék tüzelés fennmaradása, 

növekedése 

o Avarégetés fennmaradása, növekedése 

 

 

 

VÍZ- ÉS TALAJVÉDELEM 

Erősségek Gyengeségek 

o Kedvező vízellátási helyzete 

o Kiépített ivóvíz- és csatornahálózat 

 

o Felső talajvízrétegek elszennyeződtek 

o Érzékeny és fokozottan érzékeny vízbázisok 

jelenléte 

o Ismert és potenciális ipari szennyezések 

o Még mindig vannak szennyvíz-csatornára 

nem csatlakoztatott lakások 

 

Lehetőségek Veszélyek 

o Víztakarékos technológiák térhódítása 

o Dél-pesti szennyvíztisztító tisztított 

szennyvizének Dunába való átvezetése 

csökkenti az RSD terhelését 

o RSD tisztító kotrás (egyedi természeti értékek 

megőrzése) 

o Jódós-sós gyógyvíz, gyógyfürdő 

o Forráshiány gátolja a vízminőség-védelmi 

korszerűsítési beruházásokat 

o A gazdasági helyzet romlása miatt a 

közcsatornára kötéseket nem lehet tovább 

ösztönözni-romlik a talaj állapota 
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ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIÁFORRÁSOK 

Erősségek Gyengeségek 

o Kedvező természeti adottságok a 

geotermikus és napenergia felhasználására 

o Jelentős önkormányzati intézmény-állomány 

o Fogyasztók közelsége több lehetséges 

műszaki megoldást tesz lehetővé 

 

 

o Alacsony a megújuló energiaforrások 

részesedése az energiatermelésben 

o A geotermikus energiakutatás rendkívül 

költségigényes 

 

Lehetőségek Veszélyek 

o Kedvező makropolitikai környezet 

o A megújuló energia növekvő verseny-

képessége 

o A „zöldáram” előállítás támogatott marad 

o Jelentős finanszírozás (támogatás és 

pénzpiaci) várható  

 

o Nem alakul ki megfelelő együttműködés az 

érintett partnerek között  

o Sajáterő hiányában az innováció-intenzív 

technológiák nem tudnak teret hódítani  
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TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, ZÖLDTERÜLET GAZDÁLKODÁS 

Erősségek Gyengeségek 

o RSD kerületi szakasza sportolási és 

rekreációs igényeket elégít ki 

o Jégcsarnok és Uszoda Gubacson 

o Civil szféra mozgósíthatósága 

 

o Elhanyagolt zöldterületek, illegális 

hulladéklerakás 

o A kerület idegenforgalmi jelentősége kicsi, 

néhány kiemelt területre koncentrál 

o Gyenge együttműködési hálók  

o Korlátozott kerületi kompetenciák 

 

Lehetőségek Veszélyek 

o A fenntartható fejlődés rendszerszerű 

biztosítása 

o Kiserdő területe potenciális rekreációs, 

sportcélokat (kerékpározás, lovaglás) is 

kielégítő terület lehetne. 

o RSD kerületi szakasza további fejlesztési 

lehetőség a kerületi csónakház telepen 

o Jódós-sós gyógyvíz, gyógyfürdő 

o A környezetvédelmi szempontokat a 

gazdasági érdekek háttérbe szorítják 

o A forráshiány tartóssá válik 

o Tovább romlik a természeti értékek, 

területek állapota. 

 

 

KÖZLEKEDÉS 

Erősségek Gyengeségek 

o Főbb útvonalak a kerület határán vannak 

o Szilárd burkolat ellátottság majdnem 100%-os 

o Tempo 30 forgalomcsillapított övezetek 

kialakításának tervei 

o 7,5 t gépjárművek korlátozása 

o Gyalogosforgalom nagyrészt megoldott 

 

o Jelentős közúti forgalom 

o „Ingázás” az agglomerációs településekről  

o Kevés kerékpárút 

o Kerékpárutak összeköttetése nem megoldott 

o Közösségi közlekedés fejletlensége 

o Útburkolat javítások mértéke nem megfelelő 

 

Lehetőségek Veszélyek 

o Kerékpárút hálózat fejlesztése és a kerékpár 

használatának elősegítése 

o Közösségi közlekedés fejlesztése, 

átszervezése, használatának támogatása 

o Közlekedésszervezési megoldások 

o Tempo 30 forgalomcsillapított övezetek 

kialakításának folytatása 

o Sétálóutcák kialakítása 

o Közúti forgalom további növekedése 

o Útburkolatok minőségének romlása 

 



 

145 

KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY 

Erősségek Gyengeségek 

o Kielégítő háziorvosi szolgálat 

o Nagy a zöldterületek aránya 

o A parlagfűvel borított területek aránya 

csökken. 

o Egészséges ivóvíz a kerületben 

o Viszonylag alacsony az egyedül maradt 

időskorúak aránya 

 

o Magas halálozási arány az emésztőszervi 

betegségeknél 

o Környezeti klímaterhelést, káros 

kipufogógáz szennyezés a közlekedésből a 

főutak mentén. 

o Zajterhelés a közlekedésből a főutak mentén 

Lehetőségek Veszélyek 

o Fejleszthető zöldterületek 

o Csendes kertvárosi övezetek 

o A csecsemőhalandóság folyamatosan 

csökkent 

o Jó az egészségügyi intézményi ellátottság 

o A munkanélküliek 30 %-a a 25-35 éves 

korosztályból tevődik ki. 

o Népesség természetes fogyása 

o Gazdaság visszaesésével nő a szegényedő 

családok száma, akik kieshetnek az 

egészségügyi ellátásból 
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TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET TISZTASÁGA, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

Erősségek Gyengeségek 

o A környezettudatosság hulladék-gazdálkodás 

területén érzékelhető a legerősebben 

o Kezdeményezések vannak a szelektív 

hulladékgyűjtés továbbfejlesztésére, 

kiterjesztésére  

o Önkormányzati akarat a hulladék gyűjtéssel 

kapcsolatos problémák megoldására 

o Civil mozgalmak aktivitása a közterületek 

tisztántartására, akciók szervezésére 

o A hasznosított hulladék arány alacsony  

o Még mindig sok az illegális hulladéklerakás 

o Korlátozott kerületi kompetenciák 

o Nincs lakossági hulladékudvar 

o Hiányoznak az illegális hulladéklerakás 

visszaszorítására alkalmazható hatósági 

intézkedések, egyéb jogszabályi lehetőségek 

 

Lehetőségek Veszélyek 

o Átvételi árak csökkenése 

o Kedvező szabályozási környezet a hulladékok 

hasznosítására 

o További előrelépés egyes hulladékok 

rendszerszerű visszagyűjtésében 

o Biológia hulladék hasznosítása a lakosság 

által 

o A lakosság és civil mozgalmak 

bekapcsolhatósága hulladék-gyűjtő 

rendszerekbe, mozgalmakba 

o A hasznosítható és újrahasználható 

hulladékok mennyiségének növekedése 

 

o Romló gazdasági helyzet miatt növekszik az 

illegális hulladéklerakás 

o Illegális lakossági hulladékégetés a 

kazánokban rontja a levegő minőségét 

o Állandóan változó és bővülő 

hulladékgazdálkodási szabályozások 

o Hulladéktermelők kötelezettségeinek 

növekedése 

o Újabb és újabb kihívások a 

hulladékgazdálkodásban 
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ZAJTERHELÉS 

Erősségek Gyengeségek 

o Ipari zajkibocsátás szabályozott, minimális 

o A főbb útvonalak melletti területeken kívül a 

zajhatás minimális 

o Vasúti, légi eredetű zajterhelés minimális 

o Szinte 100%-ban burkolt közutak 

o Közösségi közlekedésszervezés (villamos 

forgalom) 

o Behajtási korlátozás 7,5 t feletti 

gépjárművekre 

 

o Főbb útvonalak zajterhelése 

o Zajterhelés elleni védelem nem mindenhol 

megoldott 

o Útburkolat javítások ütemezése 

 

Lehetőségek Veszélyek 

o Zajvédő létesítmények építése 

o Kerékpárút hálózat fejlesztése 

o Közösségi közlekedés fejlesztése 

o Szigorodó zajvédelmi előírások 

o Útburkolatok karbantartása 

 

o Közúti forgalom növekedése 

o Légi forgalom növekedése 

o Vasúti forgalom növekedése 

 

KÖRNYEZETBIZTONSÁG 

Erősségek Gyengeségek 

o Nincsenek potenciális veszélyforrások a 

kerületben 

o Nincsenek sok szennyezést kibocsátó 

nagyüzemek Pesterzsébeten 

o Árvízi károkkal nem kell számolni 

o Belvíz, csapadékvíz elvezetés egyes 

területeken nem megfelelő 

o Előfordulhatnak a veszélyes anyagok 

szállítása miatti vészhelyzetek 

Lehetőségek Veszélyek 

o A gazdasági struktúra változása csökkentette 

a havária események előfordulási 

lehetőségeit 

o Nagy kiterjedésű hatásterületű, váratlan 

üzemi balesettel nem kell számolni a 

kerületben 

 

o Szomszéd kerületek potenciális nagyüzemi 

veszélyforrásai 

o Nem alakul ki megfelelő együttműködés az 

érintett kerületek között  

o Nincs kerületei kompetencia az esetleges  

haváriát előidéző veszélyforrások felett 
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Stratégiai fejezet 

 

I. Stratégia Program: Egészséges települési környezet biztosítás a légszennyezés és 

zajterhelés csökkentése révén 

 

Az egészséges települési környezetet alapvetően befolyásolja a levegő minősége, 

szennyezettségi állapota. valamint a zajterhelés. A légszennyezés fő forrásai a kerületben a 

lakosság, a közlekedés, az ipari légszennyezők, továbbá allergén polleneket termelő növények 

jelenléte. 

 

A távfűtéssel nem ellátott területeken, különösen a szegregálódó településrészekben általános 

probléma, hogy a téli időszakban a levegő tisztasága nem megfelelő. Gazdasági 

megfontolásokból tömeges a visszatérés a fával való tüzelésre, vagy más szilárd anyagok 

tüzelésére, ami jelentősen rontja a levegő minőségét, fokozza a szmog kockázatát. Különösen 

káros a kazánokban való hulladékégetés főleg azok részéről, akik nem kapcsolódtak be a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendszerébe. Jellemzően őszi jelenség az avarégetés, 

amelynek szintén van károsanyag kibocsátási hatása. 

 

Az ipari kibocsátások szabályozásában és ellenőrzésében az állami (környezetvédelmi 

hatósági) kompetenciák a meghatározók. Ugyanakkor a fűtésből, avar- és hulladékégetésből 

eredő szennyezés kibocsátás, pollenterhelés, továbbá a közlekedés okozta terhelés 

koncentráltságának csökkentésében az Önkormányzati számos szabályozási, szankcionálási 

eszköz áll rendelkezésre. 

 

A települési életminőségét kedvezőtlenül befolyásoló zajt elsősorban a közlekedési 

infrastruktúra és közlekedési eszközök okozzák, melynek csökkentésében az 

önkormányzatoknak szintén vannak beavatkozási lehetőségei. Az ipari tevékenység során 

történő zajkibocsátás szabályozott keretek között történik, melynek szakmai felügyeletét a 

környezetvédelemi szakigazgatás szervei látják el. 

 

A Stratégia Program a légszennyezéssel és ezzel részben összefüggő zajszennyezéssel 

foglalkozik. Az egészséges települési környezetet befolyásoló egyéb környezeti terhelést, 

úgymint az illegális hulladék elhelyezést, valamint a talajvizek állapotát azok komplexitása 

miatt, hulladékgazdálkodási és talaj- és vízminőségi stratégia programok tárgyalják 

részletesen. 

 

A 2010-2016. időszakra vonatkozó Környezetvédelmi Program hosszútávú stratégia célja 

változatlan. Bizonyos területeken érzékelhető előrelépések történtek, leglátványosabban a 

közlekedés területén, így a sebesség csökkentése a lakóövezetekben, zajvédő fal felhúzása a 

Nagykőrösi út mentén, a kerékpárhálózat bővülése, vállalkozási övezetek kialakítása a 

lakóövezeteken kívül. 

 

Ugyanakkor visszalépést jelent elsősorban a szegregáció következtében az égetésből eredő és 

a levegőbe kerülő kontrollálatlan kibocsátások növekedése. Kedvezőtlen „fejlemény”, hogy a 

Török Flóris utcai manuális levegő minőségi monitoring állomás 2012-ben megszűnt. Jelentős 

célzott beruházások ellenére továbbra is vannak lakossági panaszok Dél-pesti 

Szennyvíztisztító Telep bűzkibocsátására. 
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Hosszú távú stratégiai célkitűzés: 

 

Élhető, egészséges, pihenésre, kikapcsolódásra alkalmas lakókörnyezet biztosítása a kerület 

minden lakosa számára. 

 

I. Cél: Élhetőbb városrész-„tiszta” kerület (tisztább levegő, kevesebb zaj) 

 

Az egészséges települési környezetet alapvetően befolyásolja  

 

 a levegő minősége,  

 a zajszennyezés, illetve  

 szennyezettségi állapota (illegális hulladék, víz- és talajszennyezés, stb.).  

 

Mint a fentiekben említésre került a Stratégia Program a légszennyezéssel a zajszennyezéssel 

foglalkozik. Az egészséges települési környezetet befolyásoló egyéb környezeti terhelést 

egyéb stratégiai programok tárgyalják részletesen. 

 

 

A kerületi Önkormányzat intézkedései légszennyezés és zajterhelés csökkentése érdekében: 

 

I.1.  Légszennyezés és zajterhelés monitoringja 

 

Tervezett tevékenységek: 

 Légszennyezésnek és zajterhelésnek kitett területek felmérése; 

 Légszennyezés és zajterhelés rendszeres mérése akkreditált szervezet(ek) által; 

 Ahol indokolt automata mérőállomások telepítése; 

 Adatok nyilvántartása, feldolgozása, értékelése; valamint  

 A szükséges infrastrukturális és szoftver háttér kiépítése. 

 

 

I.2. A hulladék és avarégetés visszaszorítása 

 

Tervezett tevékenységek: 

 Az érintettek beazonosítása (pl. fűtési/égetési szokások, azok a háztartások, amelyek 

nem fizetnek hulladékszállítási díjat, stb.); 

 A következetes kerületi jogalkalmazás erősítése, lakossági panaszok kivizsgálása;  

 Pénzügyi ösztönzés a nagyobb komfortot biztosító gázfűtésre való át/visszatérésre; 

valamint 

 Indokolt esetben szankcionálás (pl. műanyag, fáradt olaj/étkezési 

olaj/festékmaradvány, textíliák, stb. égetése). 

 

I.3. Közlekedés- és forgalomszervezés 

 

Tervezett tevékenységek: 

 

 Közlekedés aktuális állapotának felmérése és nyomon követése; 

 Zajvédelmi szempontból fokozottan védett, csendes övezetek megállapítása előzetes 

szakértői vizsgálat alapján, valamint azok önkormányzati rendeletben történő 

kijelölése; 
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 A megkezdett Tempo 30-as, forgalom csillapított övezetek megvalósításának 

folytatása lakóterületeken, az összes lehetséges Tempo 30-as övezet 

megtervezésével, minél nagyobb kiterjedésű, összefüggő kiépítésével, különösen a 

legsűrűbben lakott övezetekben; 

 Átfogó közlekedésfejlesztés a szomszédos kerületekkel és az elővárosi és fővárosi 

közlekedési rendszerekkel összehangolva; 

 A kerület érdekeinek markáns képviselete az Alsóhatár úti - Vasútsori nyomvonalon 

tervezett, nagykapacitású átkötő út vonatkozásában; 

 A lakossági parkolás végleges rendezésére a lakótelepek esetében többlet férőhelyek 

létesítése; 

 P+R parkoló kijelölése szomszédos kerületekkel együttműködve (jelenlegi 3-as 

villamos környezetében (IX. ker.), Pesterzsébet Felső megálló vasúti síneken túli, a 

Duna-part felé eső fejlesztési területen); 

 Pesterzsébet területén a helyi közlekedési igényeknek megfelelő kerékpáros 

közlekedés feltételeinek megteremtése (kerékpárutak, biztonságos B+R parkolók); 

 A BKK Zrt. üzemeltetésében lévő villamos pályák felújítása zajcsökkentési céllal;  

 E-mobilitás fejlesztése az önkormányzati gépjárműparkban; valamint 

 Zajvédő létesítmények kialakítása, passzív zajvédelem megoldása elsősorban a Határ 

út, és a Helsinki út egyes szakaszain, illetve a kötött pályák mentén. 

 

Eredménymutatók: 

 

I.1. Légszennyezés és zajterhelés monitoringja: 

 Légszennyezési és zajterhelési adatok típusa, az adatgyűjtés földrajzi lefedettsége, 

rendszeresség; 

 Az adatok feldolgozottsága (pl. légszennyezés- és zajtérképek) alkalmassága döntés 

előkészítésre. 

 

I.2. A hulladék és avarégetés visszaszorítása: 

 Lakossági panaszok csökkenése; 

 Kivizsgált esetek száma; 

 Szankcionált légszennyezők. 

 

I.3. Közlekedés- és forgalomszervezés: 

 Közlekedés adatok (pl. forgalomszámlálási adatok) rendelkezésre állása és 

alkalmassága döntés előkészítésre; 

 Forgalomcsillapított övezetek területe, lakossága, forgalomcsillapított útszakaszok 

hossza; 

 Átfogó közlekedésfejlesztési tervek; 

 Lakossági parkoló helyek száma; 

 P+R parkoló helyek száma Pesterzsébetem és szomszédos kerületekben; 

 Kerékpárút hálózat hossza és kihasználtsága, B+R tároló helyek száma; 

 Gyalogos-kerékpáros felüljáró a Helsinki út felett; 

 Zajcsökkentési céllal felújított villamos pályák hossza; 

 Zajvédő létesítményekkel védett útszakaszok hossza, a zajvédelem hatásfoka. 

 

 

Finanszírozás forrásai: 
 Önkormányzati, fővárosi és állami költségvetés, KEHOP források.  
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II. Stratégia Program: A vízminőség komplex védelme és vízgazdálkodás 

 

A felszíni és felszín alatti vizek megóvásáért, állapotuk javításáért az Európai Unióban a 

2000/60/EK számú irányelvet (Víz Keretirányelv) alkották meg, mely a vízvédelmi politika 

terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szól. A Víz Keretirányelv hazai 

jogrendbe ültetése 2003-2004. folyamán megtörtént. A Keretirányelv olyan szabályozási 

rendszert kívánt biztosítani, hogy az európai vizek jó állapotot érjenek el 2015-re.  

 

A Keretirányelv szerint a „jó állapot” nemcsak a víz tisztaságát jelenti, hanem a vízhez kötődő 

élőhelyek minél természetesebb állapotát, illetve a megfelelő vízmennyiséget is. A jó 

ökológiai állapot eléréséhez szükséges intézkedéseket azonban össze kell hangolni az árvízi 

vagy belvízi védekezéssel, a településfejlesztési elképzelésekkel. A különböző tervek 

összehangolását csak úgy lehet elérni, ha az önkormányzatok, a területen működő különböző 

érdekcsoportok (ipari-, mezőgazdasági- és egyéb vízhasználók, természetvédő szervezetek, 

stb.) is részt vesznek az intézkedések tervezési folyamatában. 

 

Pesterzsébet területe sem földtanilag, sem geomorfológiailag nem képez jelentős 

vízgazdálkodási egységet. A Ráckevei-(Soroksári)-Duna [RSD] Pesterzsébetet kis szakaszon 

érinti. Az RSD státusza csekély lehetőség a kerület számára a vízminőség intézkedések 

tervezéséhez és végrehajtásához. A kerületben nem található egyéb álló víztest és állandó 

vízfolyás sem.  

 

A kerület fejleszthető vizes élőhelye a Sósmocsár-ér környékén elhelyezkedő, mélyfekvésű 

terület. amely a talajvízből táplálkozó mocsaras, lápos területrész, kisebb pangóvizesfoltokkal. 

A Gyáli-patak kerületen húzódó különböző ágai, valamint a Sósmocsár-ér (Erzsébet-ér) sem 

tekinthető eredeti vízfolyásnak, hiszen mindegyiket a csapadékvíz elvezetésére, illetve a 

területek belvizeinek lecsapolására alakították ki. Ezek a vízfolyások időszakosak, tápláló 

forrásuk vagy vízfolyásuk nincs, csak a csapadék mennyiségétől függően szállítanak bizonyos 

vízmennyiséget. 

 

A vízfolyások medre, a mesterséges mederkialakítások következtében állandósult, így 

elsősorban fenntartásuk, a lefolyási viszonyokat biztosító tisztító kotrásuk, illetve a 

természetközeli állapotok helyreállítására irányuló „revitalizáció” tervezése szükséges. A 

vízfolyások medre és környezete a vízi világ élőhelyévé vált, ezért megőrzésük, 

tisztántartásuk, illetve a rekreációs területek aktív részeként való kialakításuk alapvető feladat.  

 

Pesterzsébeten az ivóvízhálózat és a szennyvízelvezető rendszer gyakorlatilag teljes 

mértékben kiépült. Így a fő feladatok az egészséges ivóvízzel történő ellátás biztosítása 

hosszútávra, a jelenlegi és távlati vízbázisok védelme és a kommunális, valamint a 

mezőgazdasági eredetű terhelés csökkentése a felszíni és felszín alatti vizekben. (Az ipari 

szennyvízkibocsátások szabályozása és ellenőrzése állami, környezetvédelmi szakhatósági 

feladat, ezért ezzel a Program részletesen nem foglalkozik.) Ennek keretében a felszín alatti 

vizek és a talaj szennyeződés megelőzése, csökkentése érdekében a kommunális szennyvizek 

elvezetése és a szennyvíztisztítás rendszerének fejlesztése. További feladatot jelent az ivóvíz- 

és szennyvízhálózat karbantartása és ütemezett korszerűsítése. 
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Hosszú távú stratégiai célkitűzés: 

 

A Víz Keretirányelv szerinti „jó állapot” elérése, ami nemcsak a víz tisztaságát jelenti, hanem 

a vízhez kötődő élőhelyek minél természetesebb állapotát, illetve a megfelelő vízmennyiség 

biztosítását is.  

 

Cél: A felszíni vizek állapotának javítása és azok természetvédelmi és rekreációs 

célokkal való összehangolása 

 

A kerületi Önkormányzat intézkedései a cél elérése érdekében: 

 

II.1. Az RSD komplex környezeti fejlesztése 

A kerület, mint együttműködő partner érdekelt a Ráckevei (Soroksári)-Duna komplex 

környezeti fejlesztésében. Az RSD vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása és a térség 

gazdaságának a vízhasználatokkal összefüggő fejlesztése a kerület számára is cél. Az RSD 

térségének gazdasági fejlődéséhez, a turizmus, az üdülési és rekreációs területhasználat 

fejlesztéséhez az egyik legfontosabb előfeltétel a megfelelő vízminőség és vízmennyiség 

biztosítása. 

 

Az RSD természetvédelmi értékei közé tartoznak az úszólápok, melyeknek a vízminőség 

alakulásában igen fontos szerepük van: a vízben lévő tápanyagokat felveszik, de nem juttatják 

vissza a vízi ökoszisztéma anyagciklusába, hanem tőzeg formájában elraktározzák. Az 

úszólápok ritka, védett növény- és állatfajok élőhelyei. A természetvédelmi védettség jelenleg 

mintegy 160 hektárra terjed ki. A védett értékek megóvása mellett az RSD partjainak, az 

üdülőházakkal még nem beépített területein a természetközeli állapotok kialakítása és 

fenntartása a térségi fejlesztési tervek szerves részét kell képezzék. 

 

Pesterzsébet az RSD fejlesztésében korlátozott kompetenciákkal rendelkezik, de saját 

hatókörben tud gondoskodni a part, és a közvetlen partszél, nádas foltok horgászhelyek 

hulladékoktól való megtisztításáról, illetve tisztán tartásáról, és az ehhez szükséges támogatási 

források mobilizálásáról, illetve az érdekelt partnerek önkéntes munkába való bevonásáról. 

 

 

II. 2. A Sós-mocsár térségének komplex fejlesztése 

Pesterzsébet potenciális rekreációs fejlesztési területe a Sós-mocsár. Megvalósítandó a 

csapadékvíz levezető árok és környezete rendezése a vízminőség javítása céljából. A területet 

a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. kezeli, és az ilyen jellegű beavatkozásokat költségessége 

miatt nem tudja vállalni. Érdemi előrelépés a kerület kezdeményező, koordináló tevékenysége 

nélkül nem várható. Folyamatban van egy mintegy 10 hektárnyi terület természetvédelmi 

oltalom alá helyezése. Szükséges megvizsgálni, hogy pályázatok, önkormányzati források 

bevonásával, civil szervezetek szerepvállalásának fokozásával, illetve megfelelő program 

előkészítésével, hogyan lehet az érintett terület rehabilitációját megvalósítani. 

 

 

II. 3. Csapadékvíz-gazdálkodás fejlesztése 

 A belterületi csapadékvíz rendszer felülvizsgálatában való közreműködés; 

 A csapadékvíz helyben tartását eredményező várostervezés és projekttámogatások 

kialakítása; 

 A csapadékcsatorna- és csapadék elvezető árkok, medrek, vízfolyások 

nyilvántartásának megújítása; 
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 A csapadékcsatorna- és csapadék elvezető árkok, medrek, vízfolyások jó állapotban 

tartása, szükséges felújításának elvégzése, megfelelő üzemeltetése; 

 Lakossági csapadékvíz-hasznosítás, illetve csapadékvíz visszatartásának támogatása. 

 

Eredménymutatók: 

 

II.1 Az RSD komplex környezeti fejlesztése 

 RSD vízminőségi mutatónak javulása (Víz Keretirányelv legkésőbb 2015-re 

megvalósítandó feladatokat jelöl ki), a jellemző flóra és fauna egyedszámának 

növekedése; 

 A part, és a közvetlen partszél, nádas foltok horgászhelyek állapota, az onnan 

eltávolított hulladék mennyisége; 

 Bevont forrásmennyiség, együttműködő partnerek száma. 

 

 

II.2. A Sós-mocsár térségének komplex fejlesztése 

 A rehabilitált terület nagysága, rendezettsége, élővilága, valamint a területen 

kialakított közösségi, rekreációs terek felszereltsége; 

 Természetvédelmi oltalom alá helyezett terület nagysága, élővilága. 

 

II.3. Csapadékvíz-gazdálkodás fejlesztése 

 A felülvizsgált belterületi csapadékvíz rendszer nagysága; 

 A csapadékvíz helyben tartását eredményező várostervezés és projekttámogatások 

megvalósulása; 

 Megújított csapadékcsatorna- és csapadék elvezető árok, meder ésvízfolyás 

nyilvántartás; 

 Felújított és megfelelően üzemeltetett csapadékcsatorna- és csapadék elvezető árkok, 

medrek, vízfolyások;  

 Támogatás a lakossági csapadékvíz-hasznosítás, illetve csapadékvíz visszatartás 

céljára. 

 

A finanszírozás lehetséges forrásai:  

 

 Elsődlegesen állami források, pl. KEHOP (RSD); 

 Pályázati források, egyéb természetvédelmi célú közösségi források, önkormányzati 

saját erő, civil szervezetek forrásai, társadalmi munka. 
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III. Stratégia Program: Kerületi zöldfelület- és termőföld/terület-gazdálkodás 

fejlesztése 

 

Urbanizált területeken előforduló növényzet jelentősége és különleges szerepe abban áll, hogy 

az egyrészt a környezetvédelem tárgya, másrészt annak eszköze. A városokat jellemző magas 

népsűrűség, és a beépített, rendszeres használatban lévő területek magas aránya a fennmaradt 

természetes területekre is igen komoly nyomást gyakorol. A biodiverztitás tartós 

megőrzéséhez, a klímaváltozás hatásaival szembeni ellenállóképesség növeléséhez 

elengedhetetlen az ökoszisztémák lehető legnagyobb területen történő fenntartása. 

 

Az Európai Unió 2009-ben az EU politikájának részévé tette az úgynevezett zöld 

infrastruktúra koncepciót, mely „alapvető szerepet játszik a felaprózódás és a nem 

fenntartható földhasználat csökkentésében, mind a Natura 2000 területeken, mind azokon 

kívül, valamint hangsúlyozza az ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartásának és 

helyreállításának szükségességét és az ebből származó sokrétű előnyöket”. Mivel a jövő 

várható kihívásai közepette a természetközeli állapotukat megőrző területek felértékelődése 

várható, a zöldfelületekre mint erőforrás kell tekinteni. 

 

Különösen lényeges a zöldterületekről beszélni sűrűn beépített, kevés nagy kiterjedésű 

parkkal rendelkező területeken. Pesterzsébeten országos jelentőségű védettség alá eső 

természeti érték nem található. Arculatát azonban kedvezően befolyásolják a családi házas 

területek, illetve a kerületet tagoló parkok és terek. Kiemelt vonzereje a Duna-parti fekvés, 

ami rekreációs és szabadidős létesítmények telepítésének és fejlesztésének lehetőségét 

hordozza magában. A kerületben a zöldterületek (közkertek, közparkok) és az erdők aránya 

összesen 5,53% (67,44 ha), mely 11,1 m
2
-t jelent lakosonként. Pesterzsébet 10 db jelentősebb 

ilyen közparkkal, illetve közkerttel rendelkezik, melyet együttesen 10,27 ha zöldfelületet 

tesznek ki. Nagyobb összefüggő intézményi zöld felületek a Jahn Ferenc Kórház parkosított 

kertje, az Erzsébeti Temető és a Jódos-sós Gyógyfürdő területe. 

 

A kerületben évenkénti rendszerességgel elvégzett munkák közé tartozik egyebek között a 

közterületek tavasz nagytakarítása, cserjék gondozása, telepítése, a füves területek évenkénti 

megújítása, virágágyások karbantartása, virágosítás, őszi fapótlások, új területek parkosítása 

és fásítása, és ezekkel párhuzamoson az öntöző- és vízelvezető rendszerek karbantartása.   

 

Hosszú távú stratégiai célkitűzés: 

 

Pesterzsébet élhetőségének javítása, gyermekek egészséges fejlődését biztosító, 

kikapcsolódásra, pihenésre alkalmas lakókörnyezet fejlesztése, amely a kerület minden lakosa 

számára elérhető. 

 

Cél: A meglévő közterületek fenntartásának biztosítása és új közterületek létesítése 

 

A kerületi Önkormányzat intézkedései a cél elérése érdekében: 

 

III. 1. Zöldfelületek rendszerének fejlesztése 

 A kialakított közterületek karbantartása, illetve fejlesztése. Ide tartozik a 

kertgondozási munkák mellett, az idős fák egészségi állapotának felmérése, 

gallyazás, beteg, balesetveszélyes ágak levágása, fakivágás is; 

 A faegyedek jogszabályban rögzített védőtávolságának hiányának megállapítása; 
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 A fasorok, parkok, kertek, mint mesterséges (épített) zöldterületek helyi védelmének 

biztosítása; 

 Új közterületek tervezése, kialakítása, növényzettel való betelepítése és 

közfunkciónak megfelelő egyéb létesítmények kialakítása. A zöldfelületi arány 

általános növelése. 

 

III.2. Termőföldek védelme 

 Az értékes termőföldek beépítésének megakadályozására a helyi településrendezés 

eszközeivel; 

  A barnamezős területek hasznosításának elősegítésére. 

 

 

Eredménymutatók: 

 

III. 1. Zöldfelületek fejlesztése 

 A közterületek, közparkok gondozottsága, kialakításuk igényessége; 

 Az egy lakosra jutó közterületek nagyságának növekedése; 

 Közterületek gondozására és fejlesztésére fordított források nagysága. 

 

 

III.2. Termőföldek védelme 

 Az értékes termőföld területek beépítése megszűnik; 

 Barnamezős területeken való fejlesztések megvalósulása. 

 

A finanszírozás lehetséges forrásai:  

 

A közcélú, közhasználatú zöldfelületek üzemeltetése, fenntartása közmunka programok 

keretében biztosítható. Beruházások, nagyobb volumenű felújítások vonatkozásában 

szükséges addicionális források bevonása, mely részben pályázati forrásokból, részben az 

önkormányzati költségvetésből fedezhetők. Megjegyzendő, hogy a környezetszépítési 

munkába jó szervezési tevékenységgel, helyi civil szervezetek és lakosság részvételével 

jelentős társadalmi munka is biztosítható. 
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IV. Stratégia Program: Korszerű hulladékgazdálkodás 

 

Az erőforrásokkal való nem ésszerű gazdálkodás, az ipari növekedés, a gyors technológiai 

váltás, a termékek élettartamának mesterséges csökkentése, az urbanizáció térhódítása, a 

megváltozott fogyasztói magatartás miatt a hulladékkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás 

lehetőségeit jóval meghaladó mértékben nőtt meg a hulladékok mennyisége. Mivel a 

felhalmozódó hulladékok károsítják a környezetet, rontják az ember életfeltételeit, 

megoldandó problémájuk a települési környezetvédelem központi részévé vált.  

 

Pesterzsébeten 2016–ban a becsülések szerint 2420 tonna települési szilárd hulladék 

képződött. A települési szilárd hulladékok mintegy 60 %-a származik a háztartásokból, míg 

40 %-át az intézmények és gazdasági szervezetek által termelt, a háztartási hulladékhoz 

hasonló, és azzal együtt kezelt hulladékok adják. 

A biológiailag lebomló komposztálható hulladék frakció a települési szilárd hulladék 36 %-ot 

alkotják.  

A kerületben a gazdálkodó szervezeteknél képződött veszélyes hulladékok mennyisége 2016–

ban 422 tonna, míg az építési-bontási hulladékok mennyisége 1306 tonna volt.  

 

Az önkormányzatok hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatait, hulladékcsökkentési 

céljait a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, és 2014-2020-es 

időszakot átfogó Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT, illetve Budapest Főváros 

Hulladékgazdálkodási Terve írja elő.  

 

A települési szilárdhulladék gyűjtését, kezelését és ártalmatlanítását célzó közszolgáltatás a 

Fővárosi Önkormányzat kompetenciájába tartozik. A kerület a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatást az FKF Zrt. kötött közszolgáltatási szerződés útján biztosítja, a szerződésnek 

megfelelően az FKF Zrt. végzi a települési hulladékrendszeres gyűjtését, elszállítását és 

kezelését. A kerületben keletkező szilárd hulladékok energetikai hasznosítása a Rákospalotai 

Égetőműben, míg lerakása (és a zöldhulladékok komposztálása) az EU szabványoknak 

megfelelő, Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központban történik.  

 

A hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítására érdekében a szelektív hulladékgyűjtés 

különböző módjai jelentek meg. Így 

 a házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtő rendszer (papír, műanyag és 

fémhulladékok rendszeres gyűjtése) gyakorlatilag az egész főváros területén kiépült; 

 a lakossági zöldhulladékok háznál történő begyűjtését a kertvárosias lakóterületeken 

végzi az FKF Zrt.; 

 a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken a papír, műanyag, fém és üveg frakciók 

elkülönített gyűjtésére van lehetőség, jelenleg 34 db sziget található a kerületben, 7 

szigeten csak az üveg frakció gyűjtése zajlik; 

 hulladékgyűjtő udvar nem áll rendelkezésre a kerületben, legközelebb a IX. ker. Ecseri 

úton, illetve Pestszentlőrincen a Berzence és a Jegenyafasor utcában található; 

 a közszolgáltatás körébe tartozik évente egy alkalommal az ingyenes lomtalanítás is; 

 a lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok leadása a közszolgáltató részére a 

hulladékudvarokon, valamint a lomtalanítás keretében biztosított. 

 

A fentiekből következően a kerületi környezetvédelmi program elsődlegesen a lakosság és 

saját intézményei körében tudja a hulladékgazdálkodás egyes elemeit fejleszteni. Ezek 

részben egyes hulladékáramok termelésének csökkentésére, vagy egyes –elsősorban 
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veszélyes, vagy hasznosítható- hulladékok visszagyűjtési arányának növelésére, valamint a 

környezettudatosságra való nevelésre irányulhatnak. A hulladékgazdálkodás feladatkörébe 

tartozik továbbá az illegális hulladéklerakás megakadályozása, illetve az illegális 

hulladéklerakók felszámolása. Ezek közül kerületi szintű programszerű beavatkozást, 

figyelemmel a kerületben termelt biológiailag aktív hulladékok magas arányára, a 

komposztálás terén lehet megvalósítani. 

 

 

Hosszú távú stratégiai célkitűzés: 

 

Az 2014-2020 időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel, Budapest Főváros 

Környezeti Programjával összhangban egy rendezettebb, tisztább kerület, valamint 

hatékonyabb és tudatosabb hulladékgazdálkodás megvalósítása.  

 

Cél: A lakosságnál hulladék mennyiség csökkentése, a hulladékok hasznosításának 

elősegítése szelektív gyűjtéssel, valamint az illegálisan lerakott hulladékok felszámolása. 

 

 

A kerületi Önkormányzat intézkedései a cél elérése érdekében: 

 

IV. 1. Lakossági hulladékok keletkezésének megelőzése, a keletkezett hulladékok 

előkészítése hasznosításra 

 Az FKF Zrt.-vel együttműködve hulladékudvar létesítése Pesterzsébeten (vagy 

Soroksár északi részén); 

 Az FKF Zrt.-vel együttműködve a hulladékszigetek, gyűjtőpontok gyakori 

ellenőrzése, ürítése, karbantartása; 

 Az FKF Zrt.-vel együttműködve a házhoz menő elkülönített hulladékfrakciók 

gyűjtési rendszerének további fejlesztése; 

 Kerületi komposztálási program kidolgozása és megvalósítása, melyben kiemelt 

szerepet kap a házi komposztálás népszerűsítése és arányának növelése, valamint a 

közösségi komposztálás kerületi lehetőségeinek megteremtése; 

 Aktív részvétel a Nulla Hulladék Települések Hálózatában. 

 

IV. 2. Az illegális hulladéklerakás, hulladékégetés visszaszorítása 

 Illegális hulladéklerakás megelőzése pl. kritikus helyek közelében gyakoribb közúti 

ellenőrzés, ezen helyek kamera rendszerrel történő felszerelése, figyelmeztető táblák 

kihelyezése; 

 Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása; 

 A kerületi hulladék és avarégetés visszaszorítása érdekében a következetes kerületi 

jogalkalmazás erősítése. 

 

 

Eredménymutatók: 

 

IV. 1. Lakossági hulladékok keletkezésének megelőzése, a keletkezett hulladékok 

előkészítése hasznosításra 

 Pesterzsébeti hulladékudvar befogadó kapacitása, átvett hulladékok típusa és 

mennyisége; 

 Hulladékszigetek, gyűjtőpontok rendezettsége, dokumentált ellenőrzések 

gyakorisága; 
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 Biológiailag aktív frakció részarányának csökkenése a települési szilárd hulladékban. 

 

IV. 2. Az illegális hulladéklerakás visszaszorítása 

 Megfigyelő rendszer kiépítettsége; 

 Ellenőrzések, szankciók száma; 

 Megtisztított illegális hulladéklerakó helyek területe, elszállított hulladék 

mennyisége. 

A finanszírozás lehetséges forrásai:  

 KEHOP, FKF Zrt. saját forrás; 

 Önkormányzati, lakossági és pályázati források. 
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V. Stratégia Program: Fenntartató energiagazdálkodás 

 

A Stratégia Program kereteit az energiaellátás biztonsággal és a klímaváltozással kapcsolatos 

hazai és nemzetközi célkitűzések és az abból eredő kötelezettségek határozzák meg. 

 

Az EU 20/20/20-as klíma- és energiacsomagja uniós szinten írta elő 2020-ra a 20%-os 

energiahatékonyság és megújuló energia részarány növelését, illetve az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának csökkentését a 1990-es szinthez képest. A 2020-as célszámok után a 

következő lépés a 2030-as célszámok teljesítése, ami 40%-os szén-dioxid emisszió csökkenést 

(1990-es bázison), 27%-os megújuló részarányt és 27%-os energiahatékonyság növelést takar. 

Ezek elérését energiarendszer holisztikus megközelítésével kívánják elérni, integrált, átfogó 

gondolkodással. 

 

A fenntartható energiagazdálkodás esetében energiahatékonyságról és megújuló energiákról 

beszélünk. Energiahatékonyság akkor valósul meg, ha ugyanakkora felhasználandó energia 

kevesebb energiaforrásból termelhető. Az energiahatékonysági programok lényege meglévő 

létesítmények, épületek, berendezések energetikai korszerűsítése az energiafogyasztás és a 

költségek együttes csökkentése érdekében. 

 

A megújuló energiaforrások olyan tartós energiahordozók, amelyek folyamatosan 

újratermelődnek, tehát kimeríthetetlenek. Az alternatív energiaforrások közé tartozik a 

napenergia, szélenergia, a vízenergia, a geotermikus energia és a különböző formában 

megjelenő biomassza. A megújuló energiaforrások jelentősége, hogy használatuk 

összhangban van a fenntartható fejlődés alapelveivel, szemben a nem megújuló 

energiaforrások használatával nem okoznak olyan halmozódó káros hatásokat, mint az 

üvegház-hatás, levegőszennyezés, vízszennyezés.  

 

Megjegyzendő, hogy Az EU Energiahatékonysági Direktívája (2012/27/EU) a központi 

kormányzat tulajdonában és használatában lévő épületállomány tekintetében fogalmaz meg 

energia-megtakarítási követelményeket, de energiahatékonyság vonatkozásában a közszféra 

példamutató szerepvállalása elengedhetetlen. 

 

Pesterzsébeten az önkormányzati kezelésben lévő intézmények száma 32. Az épületállomány 

korszerinti összetétele, és felújítási igényük nem tér el karakterisztikusan az országos, illetve 

fővárosi átlagtól. Így energiahatékonysági szempontból sem látszik számottevő különbség az 

országra, illetve a fővárosra jellemző helyzettől. Az önkormányzati intézményállomány 

(óvodák, orvosi rendelők, szociális intézmények) energia-megtakarítási lehetőségeit 2017 

júniusában mérték fel. 

 

A megújuló energia előállítás minden olyan formájának támogatása indokolt, amelyek 

gazdasági szempontból racionálisak, és amelyekhez szükséges technológiák 

környezetvédelmi szaldója pozitív teljes életciklusukra vetítve.  

 

A pesterzsébeti lakótelepek (Pesterzsébet-Városközpont, Gubacsi lakótelep, Eperjes utcai 

lakótelep, KISZ lakótelep) 1955 óta folyamatosan épültek ki. Az előregyártott technológiával 

készült lakótelepi épületek jelentős energia-megtakarítási és üvegházhatású gáz kibocsátás 

csökkentési potenciállal rendelkeznek. 
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Hosszú távú stratégiai célkitűzés: 

 

A klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak mérséklése, hozzájárulás a globális és hazai energia-

megtakarítási és károsanyag kibocsátási célszámok eléréséhez, az Önkormányzat 

„zászlóshajó” szerepének demonstrálása. 

 

Cél: Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, a fosszilis energiahordozók 

kiváltása megújuló energiaforrásokkal 

 

A kerületi Önkormányzat intézkedései a cél elérése érdekében: 

 

V1. A lakosság figyelemfelhívása, felvilágosítása a Pesterzsébet újság felhasználásával 

(háztartási fogyasztás ellenőrzésére, energiatakarékos háztartási készülékek vásárlására és 

energiatakarékos használatukra, megfelelő szigetelés biztosítására, rossz egyedi fűtési 

szokásokra). 

 

 

V.1. Közintézmények energetikai korszerűsítése 

 Közintézmények energiafogyasztásának racionalizálása ún. „deep renovation” 

(fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés, nyílászárók cseréje, napenergia alkalmazása 

melegvíz-előállításra, korszerű energia menedzsment rendszerek);  

 Önkormányzati intézmények irodai berendezések beszerzésekor a környezeti 

szempontok figyelembe vétele (pl. számítógépek, fénymásolók, hűtők stb.), valamint 

a meglevő rendszerek korszerűsítése; 

 A közvilágítás korszerűsítése; 

 Ún. „zöld közbeszerzés” elveinek érvényesítése az önkormányzati 

közbeszerzésekben. 

 

 

V.2. Lakossági energiahatékonyság ösztönzés 

 A lakosság figyelemfelhívása, felvilágosítása, pl. a Pesterzsébet újság 

felhasználásával (rossz egyedi fűtési szokások, háztartási fogyasztás ellenőrzése, 

energiatakarékos háztartási készülékek vásárlása); 

 Panellakások energetikai korszerűsítésének ösztönzése, különös tekintettel 

információk nyújtása forrásokról, megtakarítási viszonyszámokról („benchmark-ok”) 

technológiákról, stb. 

 

Eredménymutatók: 

 

V.1. Közintézmények energetikai korszerűsítése 

 Középületek energiahatékonysági mutatóinak javulása, az energiaköltségek 

csökkenése; 

 Az önkormányzat villamos energia felhasználásának csökkenése; 

 A közvilágítás költségének csökkenése. 

 

 

V.2. Lakossági energiahatékonyság ösztönzés   

 A lakossági villamos energia és gázfogyasztás csökkenése; 
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 Panelépületek energiahatékonysági mutatóinak javulása, az energiaköltségek 

csökkenése. 

 

 

A finanszírozás lehetséges forrásai:  

 

KEHOP, VEKOP, GINOP, PPP-konstrukciók keretében piaci szereplők (pl. 

energiaszolgáltató cégek), energiahatékonysági hitelkonstrukciók, panel-felújítási programok. 
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VI. Stratégia program: Társadalmi tudatformálás és önkormányzati példamutatás 

 

A mai korban környezetünk ismerete és védelme iránti igény nem magától értendő emberi 

jelenség. A nevelést már a gyermekkorban el kell kezdeni. Az ilyen programok megismertetik 

a környezet, a természet szépségét és hasznosságát, megőrzésének lehetőségeit. Az általános 

iskolákban különböző tantárgyakhoz kötve már magasabb szintű környezeti ismeretek 

elsajátítására kell lehetőséget adni. Közép- és felsőfokú oktatási intézmények a tudás 

átadásával, a fiatalok magukkal hozott környezet szeretetével környezettudatos ifjúságot 

képezhetnek. Ismeretterjesztő kiadványok, előadások, média, az idősebbek tapasztalata, 

példamutatása együttesen alakítja a környezettudatos magatartást. 

 

A társadalmi tudatformálás egyrészt az iskoláskorúakat, másrészt a kerület felnőtt korú 

népességet célozza és a civil társadalom érdekérvényesítő képességét erősítheti a 

környezetvédelmi kérdésekben. Nagy szerepe van ezen a téren a kerületi önkormányzatnak, és 

a környezet- és természetvédő civil szerveződéseknek, egyesületeknek. 

 

Pesterzsébeten hagyománya van a környezettudatosság fejlesztésének. A települési 

önkormányzatok 2013-tól nem fenntartói az iskoláknak, az intézmények ennek ellenére is 

aktív jelenlétet mutatnak a tematikus programokon és a pályázatok kapcsán. Külön 

kiemelendők az alábbi eredmények. 

 

A Pesterzsébeti Ady Endre Általános Iskola 2016-ban elnyerte az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium Örökös Ökoiskola címét. Az iskola éves 

ÖKO munkatervvel is rendelkeznek, mely a következő intézkedéseket foglalja magába: 

hulladék újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűjtés, zöldterületek növelése, használtelem-

gyűjtés és növények szaporítása.  

 

A Pesterzsébeti Lázár Vilmos Általános Iskola a Fenntarthatósági Témahét pályázatára 

nyújtott be jelentkezést. A pályázat a környezet védelmének és a fenntarthatóság jegyében él, 

e mellett pedig a gyerekek szemléletváltására is nagy hangsúlyt fektet. A Fenntarthatósági 

Témahét keretében az iskola az általuk választott témákat interaktív módon dolgozza fel, előre 

kidolgozott tematikus óratervek és mintaprojektek segítségével.  

 

A Pesterzsébeti Tátra Téri Általános Iskola 2016/2017-es tanévben a Nemzeti Tehetség 

Program keretén belül a ”Fenntarthatóságért” című projektet valósította meg, mely során a 

gyerekek környezeti tudatformálása központi szerepet játszott, úgy, mint a klímaváltozás és 

hatásai, a Föld véges erőforrásai és azok fenntarthatósága.  

 

További környezeti tudatformáló tevékenységek a kerületben: 

 

 Pesterzsébet Újság Zöld Hírek rovata; 

 Környezetszépítő mozgalom a lakosság részére; 

 Madarak, fák napi környezetszépítő pályázat iskoláknak, óvodáknak; 

 Faültetési, cserjeültetési akciók; 

 „Mentsük meg a Kiserdőt!” tavaszi takarítás akció; 

 Autómentes nap programjai; 

 A vezetékes ivóvíz népszerűsítése; 

 Üzemlátogatások (pl. FCSM Szennyvíztisztító Telep, Pusztazámori Hulladéklerakó) 

szervezése; 
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 A kerület környezeti állapotával foglalkozó blog-ok; valamint  

 Ismeretterjesztő, tudatformáló kiadványok megjelentetése 

 

mutatják a kerület ilyen irányú aktív tevékenységét. 

 

Hosszú távú stratégiai célkitűzés: 

 

A környezettudatosság erősítése és a társadalmi részvétel erősítése a környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos döntéshozatalban. 

 

A környezetvédelmi program kiemelt céljának kell lennie a jövőben, hogy az Önkormányzat 

minden környezetvédelmi egyesülettel, alapítvánnyal, és a lakosokkal is szoros 

együttműködésben dolgozzon, megfelelően tájékoztassa őket, illetve kikérje véleményüket. 

 

Cél: A környezettudatosság további erősítése a kerületben, valamint a jelenleg is folyó 

tevékenységek rendszerbe foglalása. 

 

A kerületi Önkormányzat intézkedései a cél elérése érdekében 

 

VI.1. A környezeti tudatosságot erősítő kezdeményezések 

 Környezetvédelmi tanfolyamok, tréningek indítása; 

 Szemléltető és tapasztalatszerző túrák környezetvédelmi bemutatóhelyeken; 

 Oktatási segédanyagok készítése; 

 Konferencia-sorozat indítása aktuális környezetvédelmi problémákról; 

 NAT program szerinti környezetvédelmi oktatás; 

 Fenntartható fejlődés elvének tudatosítása; 

 A család szerepének hangsúlyozása; 

 A munkahelyek környezetvédelmi vonatkozásai; 

 Döntéshozók szerepe a környezeti nevelésben; 

 Társadalmi szervezetek kezdeményezései; 

 Média kezdeményezései; és 

 Nemzetközi kapcsolatok erősítése. 

 

Eredménymutatók: 

 

VI.1. A környezeti tudatosságot erősítő kezdeményezések 

 Megvalósult projektek, akciók száma; 

 Megvalósult projektekben, akciókban résztvevők száma; 

 Környezetvédelmi írott és elektronikus publikációk száma, megjelenéssel a szociális 

médiában; 

 A területre külső forrásokból bevont forrásmennyiség. 

 

 

Finanszírozás forrása: Önkormányzati költségvetés, civil szervezetek, környezetvédelmi 

vállalkozások, hazai és nemzetközi közösségi források, donor szervezetek. Megjegyzendő, 

hogy a környezettudatosság az a terület, ahol jelentős és széles skálán mozgó nemzetközi 

donor tevékenység folyik. E terület a nemzetközi kapcsolatépítés kiindulópontja, illetve 

hordozója lehet. 
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7. Felhasznált irodalom 
 

Nemzeti fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, 2013; 

Országos Területrendezési Terv  

IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020 

Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2014-2025, kitekintéssel 2050-re  

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020, benne Országos Megelőzési Program; 

Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv 2016; 

Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv 2017 

 

Budapest 2030 Hosszú távú Városfejlesztési Koncepció; 

Budapest 2020 Integrált Településfejlesztési Stratégia; 

Budapest Környezeti Programja 2017-2021; 

Budapest Környezeti Állapotértékelése 2014; 

Budapest Környezeti Állapotértékelése 2016; 

Budapest Zöldterületi rendszerének Fejlesztési Koncepciója, 2017; 

Budapest Főváros stratégiai zajtérképe és Budapest Főváros stratégiai zajtérképére épülő 

Intézkedési Terv, 2008 

Budapest társadalmi, gazdasági jellemzők KSH 2016 

 

Pesterzsébet Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája – 

Megalapozó vizsgálat, 2015; 

Pesterzsébet Településfejlesztési Koncepciója, 2015; 

Pesterzsébet Integrált Településfejlesztési Stratégiája, 2015 

Pesterzsébet Környezetvédelmi Programja 2010-2016 

Pesterzsébet Környezeti Fenntarthatósági Programja, 2010 

Pesterzsébet Környezeti Fenntarthatósági Programja, 2010 

 

2010. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai 

alapján (Országos Meteorológiai Szolgálat) 

2011. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai 

alapján (Országos Meteorológiai Szolgálat) 

2012. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai 

alapján (Országos Meteorológiai Szolgálat) 

2013. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai 

alapján (Országos Meteorológiai Szolgálat) 

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai 

alapján (Országos Meteorológiai Szolgálat) 

2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai 

alapján (Országos Meteorológiai Szolgálat) 

2016. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai 

alapján (Országos Meteorológiai Szolgálat) 

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer: Légszennyező anyag kibocsátások 

(LAIR) http://web.okir.hu 

Központi Statisztikai Hivatal; Tájékoztatási adatbázis: Társadalom: Lakás, kommunális 

ellátás: Kommunális ellátás adattáblái (Pesterzsébetre vonatkozóan) 

 

2. Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv 1-10 Duna-völgyi-főcsatorna tervezési alegység, 2016 

Cselekvési program a Duna Pest megyei főági szakaszán található holt- és mellékágak 

rehabilitációjára, Térterv Kft, 2002. szeptember 



 

165 

Cselekvési program a Duna Pest megyei főági szakaszán található holt- és mellékágak 

rehabilitációjára /Előzetes összefoglaló dokumentáció/, Térterv Kft, 2002. szeptember 

Cselekvési program a Duna Pest megyei főági szakaszán található holt- és mellékágak 

rehabilitációjára /Összefoglalás/, Térterv Kft, 2002. szeptember 

RSD tájékoztató kiadvány Jakab Attila (ÖKO Rt.), Papanek László (Közép-Duna-Völgyi 

Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2005. 

Jakab Attila: A Kis-Duna revitalizációja, ÖKO XIII. évf., 3–4. szám. 

Tájékoztató - Magyarország településeinek szennyvízelvezetési és –tisztítási helyzetéről, a 

települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv Nemzeti Megvalósítási 

Programjáról; 2011. január 01- - 2012. december 31. (2014. június hó) 

Tájékoztató - Magyarország településeinek szennyvízelvezetési és –tisztítási helyzetéről, a 

települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv Nemzeti Megvalósítási 

Programjáról; 2012. január 01- - 2014. december 31. (2016. június hó) 

Települési szennyvízkezelésről szóló 91/271/EGK irányelv Nemzeti Megvalósítási 

Programjáról (2005. január 1. - 2006. december 31.), Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium, 2008. március  

 

Budapest társadalmi, gazdasági jellemzők KSH 2007 

Budapest középtávú városfejlesztési programja - Podmaniczky Program, Városkutatás Kft, 

2005. 

Budapest Kerékpárosfejlesztési Koncepció Vitaanyag BME –MK 2008 

 

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer: Hulladékgazdálkodási adatok (EHIR) 

http://web.okir.hu 

Központi Statisztikai Hivatal; Tájékoztatási adatbázis: Környezet: Hulladékgazdálkodás: A 

hulladékszállítás adatai tömegegységben (2006-tól) (Budapestre vonatkozó adatok) 

Központi Statisztikai Hivatal; Tájékoztatási adatbázis: Környezet: Hulladékgazdálkodás: 

Hulladékok hasznosítása és ártalmatlanítása (2006-tól) (Budapestre vonatkozó adatok) 

Központi Statisztikai Hivatal; Tájékoztatási adatbázis: Népesség, népességmozgalom: 

Népesség: Továbbvezetett népesség: Továbbszámított népesség száma települések szerint 

(Budapestre és Pesterzsébetre vonatkozóan 

 

Környezetvédelem és Energia Operatív Program 2007-2013,  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 

2007. 

Környezetvédelmi ráfordítások és környezetvédelmi ipar 2004, Központi Statisztikai Hivatal, 

2005. 

A Közép-Magyarországi Régió Operatív Programja 2004-2006, ProRégió Ügynökség, 2004. 

szeptember 1. 

A Közép-Magyarországi Régió Operatív Programja 2004-2006 /Mellékletek/, ProRégió 

Ügynökség, 2004. szeptember 1. 

Közép-Magyarországi Operatív Program; – Települési területek megújítása. Akcióterv2007-

2008 – Vezetői összefoglaló, 2007. július 25. 

Közép-Magyarországi Operatív Program, - A régió vonzerejének fejlesztése. Akcióterv 2007-

2008 – Vezetői Összefoglaló, 2007. július 25. 

Közép-Magyarországi Operatív Program 2007-2013, A Magyar Köztársaság Kormánya, 

2006. december 6. 

A Közép-Magyarországi Régió Stratégiai Terve 2001-2006, ProRégió Ügynökség, Terra 

Stúdió Kft, Hitesy&Bartucz Üzleti Tanácsadó Iroda, október 

Közép-Magyarországi Régió Stratégiai Terve 2007-2013, A „Kreatív Régió”, ProRégió 

Ügynökség, 2005. március  
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Mellékletek 
 

1. számú melléklet: Légszennyezettségi index és éves átlagok (Gilice tér, Csepel) 

2. számú melléklet: OLM levegőminőségi adatsorok 

3. számú melléklet: Légszennyezőanyag kibocsátások (OKIR) 

4. számú melléklet: XX. kerület földtani térkép 

5. számú melléklet: Vízgyűjtő térkép 

6. számú melléklet: FKF Zrt_hulladékgyűjtő szigetek 

7. számú melléklet: Szervezeteknél keletkezett hulladék (Bp.20.ker._2016) 

8. számú melléklet: Átvett hulladék (Bp.20.ker._2016) 

9. számú melléklet: Kezelt hulladék (Bp.20.ker._2016) 

10. számú melléklet: Zajkibocsátási határértékek (XX. ker.) 


