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ITS XX.JÖVŐKÉP - JAVASLAT

Jövőkép (konkrét időtáv nélküli, azonban mostani tudásunk alapján előrevetíthető célállapot)

• Minőségi, biztonságos, zöld lakókörnyezet – kiváló életminőség

• Kompakt város: helyben megtalálható színvonalas szolgáltatások és munkahelyek, 

valamint jó minőségű, biztonságos és differenciált belső közlekedési kapcsolatok

• Pesterzsébet a  Főváros szerves része: erős kerületközpont,  új mellékközpont, kiváló 

közlekedési kapcsolatok, Ferencvárossal és Csepellel együttműködve megerősödő 

összvárosi szerepkörök

• Környezettudatos, a közösség és az öngondoskodás területén is aktív lakók

• Fővárosi viszonylatban is nagy vonzerővel bíró szabadidős és sportkínálat, élettel teli, 

minőségi Duna-part



Horizontális célok (vagy településfejlesztési elvek – mind a koncepció, mind  a középtávú 

stratégia során alkalmazott általános irányelvek)

• Együttműködő partnerség / fővárosi, kerületközi, kerületi / 

• Kezdeményező városfejlesztés

• Klímatudatos, fenntartható szemlélet

ITS XX.HORIZONTÁLIS CÉLOK - JAVASLAT



Hosszú távú célok (15-20 éves időtávra szóló, a realitást szem előtt tartó célok)

Átfogó cél(ok):

• Általános jellegű, tömör célok

Részcélok:

• Az átfogó célok elérését szolgáló célok, melyek az épített- és természeti  környezet, a 
gazdaság, valamint a társadalom tématerületeken belül kerülnek meghatározásra 

ITS XX.HOSSZÚ TÁVÚ CÉLOK



ITS XX.ÁTFOGÓ CÉLOK ÉS RÉSZCÉLOK - JAVASLAT
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Helyben megtalálható, 
színvonalas, az egyéni 
esélyeket növelő, 
optimalizált 
közszolgáltatások Harmonikus épített 

környezet, minőségi 
közterületek

Aktív, szolidáris 
közösség

Minőségi szabadidős-
és sportszolgáltatások

Jól megközelíthető 
gazdasági területek

Színvonalas külső és 
belső közösségi 
közlekedési 
kapcsolatok

Jól funkcionáló
zöldfelületi rendszer

Gazdasági 
szempontból is erős, 
sokoldalú 
kerületközpont

Egészséges környezeti 
feltételek

Társadalom Környezet Gazdaság

Biztonságos
kertváros

• A kerület legyen a Főváros integráns része – erős kerületközpont, mellékközpont

• Kompakt város – komfortosság, helyben elérhető minőségi szolgáltatások, munkahelyek

• Biztonságos város – szociális biztonság
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Közlekedés

Megújuló barnamezős 
gazdasági területek

Hatékony város-
szerkezet, takarékos 
területhasználat 

Klímavédelem és 
hatékony 
energiafelhasználás

Duna integrálása a 
kerület életébe

Fenntartható mobilitás

Tudás-, készség- és 
zöldalapú 
gazdaságfejlesztés

Minőségi 
lakásállomány



ITS XX.RÉSZCÉLOK - JAVASLAT
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Helyben megtalálható, színvonalas, az egyéni esélyeket növelő, optimalizált közszolgáltatások
• Széles körű, színvonalas közszolgáltatások, melyek hozzájárulnak a lakosság egészségi állapotának javításához, foglalkoztatottsági 

szintjének, képzettségének növeléséhez, jövedelemszerzési esélyeinek javításához, az egészségi vagy a társadalmi helyzetből 
adódó hátrányok csökkentéséhez 

• A lakossági igényekre rugalmasan reagáló, térben is  az igények szerint alakítható fenntartható közszolgáltatási intézmények

Minőségi szabadidős- és sportszolgáltatások
• Meglévő és tervezett rekreációs területek fejlesztése, kínálat bővítés, minden korosztály számára elérhetően
• Meglévő szabadidő- és sport funkciójú létesítmények kapacitásainak maximális kihasználása
• Vizi sport érdemi újjáélesztése (Duna és a vízi sportlétesítmények kihasználása)
• Duna-parti sétány kialakítása
• Kerékpárutak létesítése és kerékpárbarát közlekedési rendszer preferálása

Aktív, szolidáris közösség
• Szélesebb körű, minden korosztály számára elérhető közösségi programok, kulturális aktivitás növelése
• Lokálpatriotizmus erősítése
• Szemléletformálás az egészségmegőrzés, szolidaritás, valamint a közösségi értékek megőrzése és fejlesztése területén

Biztonságos kertváros
• Szemléletformálás a közbiztonság területén
• Közlekedésbiztonsági fejlesztések
• Átmenő forgalom mérséklése
• Forgalomcsillapított övezetek (Tempo 30, LPÖ) kiterjesztése

Minőségi lakásállomány
• Befektetői vállalkozó kedv erősítése, ösztönzés
• Lakótelepek rehabilitációja
• Lakásállomány minőségi megújítása, gazdaságos fenntartás feltételeinek növelése

Társadalom



ITS XX.RÉSZCÉLOK - JAVASLAT
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Hatékony város-szerkezet, takarékos területhasználat
• Központ mellett alközponti térségek kialakítása
• Területi tartalékok ésszerű kihasználása, beépítésre nem szánt területek megőrzése
• Mindennapi életvitelt biztosító szolgáltatások elérhetősége – szolgáltatások decentralizálása, gyaloglási távolság elérés
• Befektetői, vállalkozó kedv esetén alulhasznosított területek fejleszthetőségének biztosítása, támogatása
• Tagolt, sokszínű, élhető városszerkezet preferálása

Harmonikus épített környezet, minőségi közterületek
• Településképi véleményezi eljárás jelentősége, értékmegőrzés
• Közterületek fejlesztése, rendben tartása, lakossági szemléletmód változtatása, ösztönzés

Egészséges környezeti feltételek – Jól funkcionáló zöldfelületi rendszer
• Környezeti terhelések, konfliktusok mérséklése
• Környezetbarát közlekedés: CO2 kibocsátás, zaj- és légszennyezés csökkentés
• Zöldfelületi intenzitás növelése (fasorok megújítása, telken belüli zöldfelületi arány növelésének ösztönzése stb.)
• Közkertek, közparkok fejlesztése, fenntartás színvonalának javítása 
• Kiserdő térségének rekreációs hasznosítása (természetvédelmi szempontok érvényesítése mellett )

Klímavédelem és hatékony energiafelhasználás
• CO2 kibocsátás csökkentése
• Megújuló energia hasznosítás preferálása, környezetbarát technológiák
• Energiafelhasználási rendszer elavult elemeinek fejlesztése, cseréje (nyílászárók, távhővezeték rendszer stb.)
• Zöldfelületi intenzitás növelése (l. fenn)

Duna integrálása a kerület életébe
• Kerületközpont összekapcsolása a Duna-parttal
• Duna-parti sétány és kerékpárút kialakítása, minőségi szolgáltatások, szabadidő eltöltés lehetőségének megteremtése, Fürdő 

megújítása

Környezet



ITS XX.RÉSZCÉLOK - JAVASLAT
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Megújuló barnamezős gazdasági területek
• Beruházók támogatása, ösztönzése, 
• Értékes épületállomány védelme
• Környezetbarát technológiák, zöldfelületi arány növelése

Jól megközelíthető gazdasági területek
• Az országos közlekedési infrastruktúra-hálózati szempontjából kedvező közlekedési kapcsolatok további erősítése

Gazdasági szempontból is erős, sokoldalú kerületközpont
• Széles spektrumú kereskedelmi-szolgáltatási hálózat kialakítása
• Helyi kiskereskedelem előtérbe helyezése, támogatása
• Piac felújítása, használhatóbbá tétele, parkolási problémák megoldása
• Gyalogos- és kerékpáros-barát rendszerek preferálása
• Közterületek minőségjavítása, sétáló utcák szerepe

Tudás-, készség- és zöldalapú gazdaságfejlesztés
• Magas hozzáadott értéket előállító, környezetbarát technológiákat alkalmazó vállalkozások támogatása

Gazdaság

Közlekedés

Színvonalas külső és belső közösségi közlekedési kapcsolatok
• Közösségi közlekedési hálózatok tényleges igényeket kielégítő fejlesztése
• A forgalomszabályozási és utas-tájékoztatási rendszer további fejlesztése, a  közösségi közlekedés előnyben részesítése 

Fenntartható mobilitás
• Környezetbarát közlekedés: CO2 kibocsátás, zaj- és légszennyezés csökkentés
• Gyalogos és kerékpárbarát rendszerek preferálása
• Módváltás feltételeinek biztosítása



ITS XX.ITS  - KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK

Középtávú célok (7-10 év)

• Reálisan megvalósítható, operatív célok
• Területi és tematikus célok  is
• A koncepció átfogó céljaiból levezetve, azok eléréséhez 

hozzájárulva (de nem feltétel és nem is reális az összes részcélhoz 
való hozzájárulás)



ITS XX.KIHÍVÁSOK KÖZÉPTÁVON

• Minőségi közszolgáltatások biztosítása (egészségügy, oktatás-nevelés, szociális terület)

• Szegregáció lassítása, megfordítása

• Elszegényedés, egyéni hátrányok csökkentése, különösen a fiatalok körében

• Kerületközpont megkezdett fejlesztéseinek folytatása

• Duna-part életre keltése

• Zöld hálózat fejlesztése

• Gazdasági területek átalakulási folyamatainak támogatása

• Lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése

• Együttműködés a szomszédos kerületekkel, a hosszú távú fejlesztések előkészítése

• Kulturális és sportélet további minőségi fejlesztése, finanszírozása



ITS XX.KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK - JAVASLAT

Esélyek növelése / Hátrányok 
csökkentése

• Oktatási-nevelési 
intézményrendszer 
fejlesztése

• Szociális szolgáltatások 
feltételeinek javítása

• Egészségügyi ellátórendszer 
minőségi fejlesztése

• Szociális, felzárkóztató 
intézkedések 
hatékonyságának növelése 
együttműködéssel

• Fiatal generációk (<25) 
életesélyeit támogató 
programok

• Kulturális, közösségi élet 
támogatása

• Sportolás, egészségügyi 
prevenció támogatása

„Lassú” és biztonságos, 
zöld kertváros

• Közlekedésbiztonsági 
fejlesztések

• Forgalomcsillapított 
övezetek további 
kiterjesztése

• Kerékpáros és gyalogos 
hálózatok fejlesztése

• Kerékpáros háttér-
infrastruktúra 
kialakítása

• Közbiztonságot növelő 
intézkedések

• Fásítás és lakossági 
igényeket szolgáló 
zöldterület-fejlesztés

Gazdasági prosperitást is növelő 
városfejlesztés

• Közterületi fejlesztések a 
városközpontban

• Szabadidőgazdaság
kínálatának fejlesztése 

• Sportinfrastruktúra és 
szolgáltatások további 
fejlesztése

• Gazdaság szereplőivel való 
együttműködés a fejlesztések 
megvalósulása érdekében –
barnamezők minőségi 
átalakulásának támogatása

• Energiahatékonyság növelése 
az ingatlanokban

Szegregációs folyamatok mérséklése - szociális városrehabilitáció

RSD menti terület megújítása

Központrendszer fejlesztése – főközpont további minőségi 
fejlesztése, mellékközpont kialakításának menedzselése
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ITS XX.KÖZÉPTÁVÚ TERÜLETI CÉLOK - JAVASLAT

Javasolt akcióterületek:
1.Városközpont akcióterület
2.Szociális városrehabilitációs akcióterület
3. Duna-part akcióterület

többi projekt: hálózatos (pl. intézményfejlesztések)

JAVASLATIVS 2009




