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Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata 2020-2021 folyamán felülvizsgálja
Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS), frissíti
fejlesztési céljait, beavatkozási területeit!

Kérjük, hogy véleményével, javaslataival segítse
munkánkat, annak érdekében, hogy egy valós igényekre
reagáló, helyi tudásra építő városfejlesztési
dokumentum szülessen!



STRATÉGIA FRISSÍTÉSÉNEK 
FOLYAMATA



5-10 év időkeretben meghatározza az Önkormányzat
városfejlesztési feladatait, célok mentén rendezze a
fejlesztési elképzeléseket, területileg koncentrálja a
fejlesztéseket

Az elmúlt 5 év adati alapján a helyzetelemzés,
helyzetértékelés megfrissítése, az azóta bekövetkezett
változások átvezetése.

Az előző ITS elfogadása óta elért eredmények fényében,
valamint a formálódó új finanszírozási környezetben a
korábbi célok áttekintése, fejlesztésre kijelölt területek
és irányok átfogó átgondolása, szükséges esetén
módosítása.
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ITS  FRISSÍTÉS FOLYAMATA

ELFOGADÁS
MEGALAPOZÓ 

VIZSGÁLAT 
FRISSÍTÉSE

ÁLLAMIGAZGATÁSI 
EGYEZTETÉS

STRATÉGIA FELÜLVIZSGÁLATA
PARTNERSÉGI INFORMÁCIÓK GYŰJTÉSE

A KERÜLETI VÁROSFEJLESZTÉSI
STRATÉGIA MEGFRISSÍTÉSE
TÖBB LÉPÉSBŐL ÁLL:

IT
T 

TA
R

TU
N

K
!

HOL ÁLLUNK MOST:
• Az elmúlt hónapokban megvalósult a Megalapozó 

Vizsgálat felülvizsgálata
• Az ITS 2014-2020 felülvizsgálata megtörtént, a 

2021-2027-es időszakra történő módosítására 
elkészült az első javaslat

• MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT FRISSÍTÉSE
• STRATÉGIA FELÜLVIZSGÁLATA
• KÉSZÍTÉSSEL PÁRHUZAMOSAN PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS  
• ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS
• KÉPVISELŐTESTÜLETI ELFOGADÁS



A VÍRUSHELYZETRE 
VALÓ TEKINTETTEL 

ELEKTRONIKUS 
ÚTON TÖRTÉNT 

MEG 

1. Havannatelep
2. Szent Lőrinc-telep, Gloriett-telep
3. Liptáktelep, Rendessy telep, Bókay telep, Lakatos-lakótelep
4. Miklóstelep, Lónyaytelep, Szemeretelep, Ganztelep
5. Erzsébettelep, Bélatelep, Ferihegy
6. Újpéteritelep, Belsőmajor, Erdőskert, Kossuth Ferenc-telep
7. Szent Imre-kertváros, Ganzkertváros, Krepuska Géza-telep 

(Alacska úti lakótelep), Almáskert, Halmierdő

ELFOGADÁS
MEGALAPOZÓ 

VIZSGÁLAT 
FRISSÍTÉSE

ÁLLAMIGAZGATÁSI 
EGYEZTETÉS

PARTNERSÉG AZ ITS FELÜLVIZSGÁLAT SORÁN

A VÍRUSHELYZETRE 
VALÓ TEKINTETTEL 
ONLINE KÉRDŐÍV 

FORMÁJÁBAN

STRATÉGIA FELÜLVIZSGÁLATA
PARTNERSÉGI INFORMÁCIÓK GYŰJTÉSE



FELÜLVIZSGÁLT ITS CÉLRENDSZERE 2014 - 2020 

A tematikus és
területi célok
kerülnek
felülvizsgálatra és
módosításra a 2021-
2027-es időszakra
vonatkozóan



VÁROSRÉSZI EGYEZTETŐ KÉRDŐÍV

Eredetileg tervezett események száma: 7 db területileg lehatárolt 
csoport – lakónépesség alapján

Célcsoport: érintett területek helyi lakosai, vállalkozások, civil 
szervezetek



ITS CÉLRENDSZER 2021 - 2027 

T4. – Gazdasági területek fejlesztéseinek támogatása, a lakóterületi és gazdasági területi fejlesztések kiegyensúlyozása

T5. – Rekreációs igényeket is kielégítő zöldfelületi rendszer és az éghajlatváltozást pozitívan befolyásoló kék infrastruktúra

T10. – Fenntartható és korszerű önkormányzati vagyongazdálkodás, minőségi, energiahatékony, változatos társadalmi-

szociális igényeket kielégítő bérlakásállomány

TR-2. Tudás-, készség- és zöldalapú innovatív gazdaságfejlesztés – megújuló barnamezős területek felhasználásával

két új cél beépítése: 

1) Zöld –és kék infrastruktúra fejlesztése a kerületben

2) Lakóterületi fejlesztések helyett a gazdasági területek fejlesztéseinek támogatása

FŐBB VÁLTOZÁSOK 

Módosított célok:



ITS CÉLRENDSZER 2021 - 2027 

T4. – Gazdasági területek fejlesztéseinek támogatása, a lakóterületi és gazdasági
területi fejlesztések kiegyensúlyozása

T5. – Rekreációs igényeket is kielégítő zöldfelületi rendszer és az
éghajlatváltozást pozitívan befolyásoló kék infrastruktúra

T10. – Fenntartható és korszerű 
önkormányzati vagyongazdálkodás, 
minőségi, energiahatékony, 
változatos társadalmi-szociális 
igényeket kielégítő bérlakásállomány 

TR-2. Tudás-, készség- és zöldalapú innovatív gazdaságfejlesztés – megújuló
barnamezős területek felhasználásával



ITS 2014-2020 PROJEKTJEI ÉS 2021-2027 MÓDOSÍTÁSÁNAK HELYEI

I. KULCSPROJEKTEK

• A repülőtéri térség gazdaságfejlesztése 

• A kerület zöldfelületeinek lakosságbarát és fenntartható 
megújítása 

• Fenntartható, hatékony energiahasználat megvalósítása 

II. TEMATIKUS KOMPLEX PROJEKTCSOMAGOK

• A kerületi sportélet és szabadidős tevékenységek fellendítése

• Szociális és egészségügyi ellátás fejlesztése 

• Az önkormányzati gazdálkodás hatékonyságának és 
fenntarthatóságának további javítása 

• A helyi közösségi-kulturális élet színesítése, gazdagítása 

• A kerületi identitás és imázs erősítése 

• Innovatív, környezetbarát gazdaságfejlesztés - a megújuló 
barnamezős területek menedzselésével 

III. AKCIÓTERÜLETI PROJEKTEK

• Városközpont és alközpontok fejlesztése 

• Élhető és fenntartható Havanna lakótelep

• Szociális városrehabilitáció megvalósítása a 
szegregáció csökkentése érdekében 

• ÚJ AKCIÓTERÜLETI PROJEKT

IV. HÁLÓZATOS PROJEKTCSOMAGOK

• A kerületen belüli közlekedési kapcsolatok javítása, a 
környezetbarát módok előtérbe helyezésével

• A közösségi közlekedés szerepének növelése, a kerület 
elérhetőségének javítása 

• Infrastruktúra-fejlesztések 



ITS 2021-2027 MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK

I. KULCSPROJEKTEK

• A repülőtéri térség gazdaságfejlesztése 

• A kerület zöldfelületeinek lakosságbarát és fenntartható 
megújítása 

• Fenntartható, hatékony energiahasználat megvalósítása 

II. TEMATIKUS KOMPLEX PROJEKTCSOMAGOK

• Szociális városrehabilitáció megvalósítása a szegregáció 
csökkentése érdekében

• Szociális és egészségügyi ellátás fejlesztése 

• Az önkormányzati gazdálkodás hatékonyságának és 
fenntarthatóságának további javítása 

• A helyi közösségi-kulturális élet színesítése, gazdagítása 

• A kerületi identitás és imázs erősítése 

• Innovatív, környezetbarát gazdaságfejlesztés - a megújuló 
barnamezős területek menedzselésével 

III. AKCIÓTERÜLETI PROJEKTEK

• Városközpont és alközpontok fejlesztése 

• Élhető és fenntartható Havanna lakótelep

• A Gyömrői út menti területek fejlesztése

IV. HÁLÓZATOS PROJEKTCSOMAGOK

• A kerületen belüli közlekedési kapcsolatok javítása, a 
környezetbarát módok előtérbe helyezésével

• A közösségi közlekedés szerepének növelése, a kerület 
elérhetőségének javítása 

• Infrastruktúra-fejlesztések 



KULCSPROJEKTEK BEMUTATÁSA



KULCS-1. A REPÜLŐTÉR TÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSE/1

 Folyamatos, szoros együttműködés a gazdasági élet érintett szereplőivel a

reptéri potenciál jobb kerületi kiaknázása érdekében (SZOFT)

o A térségi szereplők partnerségi körének folyamatos bővítése és

mélyítése,

o A reptéri térség fejlesztését akadályozó jogi környezet módosítása

o A terület- és településfejlesztési eszközök folyamatban lévő

módosításának befejezése.

 Az átalakult Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéri Régió Gazdasági

és Területfejlesztési Klaszter lehetőségeinek kihasználása az InnoK

(Innovációs Központ) keretein belül, a folyamatos együttműködés

biztosítása (SZOFT)

o Új irányítási modellek és tervezési eljárások állami-kutatóintézeti-

vállalkozói-társadalmi (quadruple helix-típusú) partnerségen alapuló

kifejlesztése

o Közép-európai folyamatos kapcsolatépítés

 Egészség-, üzleti- és konferenciaturizmus infrastrukturális feltételei

megteremtésének támogatása a reptér térségében (SZOFT)

o Menedzsment-szervezet felállítása és működtetése,

o Tanulmányok, tervek készítése,

o Aktív együttműködés



KULCS-1. A REPÜLŐTÉR TÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSE/2

 Fejlesztési koncepció kidolgozása az Üllői út reptérről bevezető szakaszára,

annak funkcióváltására (SZOFT)

o Folyamatos koordináció, egyeztetések a Fővárossal/Állammal

o A projekt összekapcsolása az Üllői út belső, kerületközponti szakaszának

fejlesztésével.

 Fejlesztési koncepció kidolgozása a Gyömrői út reptérről bevezető szakasza

mentén fekvő területek fejlesztésére, ösztönzésére (SZOFT)

o Folyamatos koordináció, egyeztetések a Fővárossal/Állammal

o A projekt önálló akcióterületi tervként (AKC-3) való összekapcsolása a

Gyömrői út/Ferihegyi Repülőtérre vezető út rekonstrukciójával

 Az Üllői út menti nagy kiterjedésű üres ingatlanok ésszerű hasznosítása

o A településrendezési eszközök tartalmának a fejlesztési elképzelésekhez

való igazítása

• További folyamatos részvétel a gazdasági térség-fejlesztéshez kapcsolódó
nemzetközi együttműködési projektekben, partnerségekben (SZOFT)



KULCS-2. A KERÜLET ZÖLDFELÜLETEINEK LAKOSSÁGBARÁT ÉS FENNTARTHATÓ 
MEGÚJÍTÁSA/1

 A kerület átfogó zöldhálózat-fejlesztési koncepciójának kidolgozása, melynek

keretében:

o Folyamatos kapcsolattartás az erdőterületeket kezelő Pilisi Parkerdő Zrt.-vel

(SZOFT)

o Közjóléti funkciók erősítése

o Zöldfelület kataszter, átfogó zöldfelület-fejlesztési koncepció, terv

kidolgozása, ütemezés (SZOFT)

o A terv alapján feltáró séta- és kerékpárutak (lovaglóútvonalak) kijelölése,

erdei tornapályák és játszóterek kialakítása, parkberendezési tárgyak

elhelyezése, megközelíthetőség biztosítása (melyek a Halmierdő és Kapocs

utcai erdők területén részben már megvalósult)

 A Brenner János park kialakításának

 Közterületek rendezettségének fenntartása

o A gyakorlat már kialakult a kerületben, de a feladat jellegéből fakadóan ez a

projektelem állandó megvalósítást igényel, mert a meglévő közterületek,

közösségi terek, zöld felületek stb. folyamatos állagmegóvása, karbantartása,

szükség szerinti megújítása rehabilitációjának folytatása állandó igény.



KULCS-2. A KERÜLET ZÖLDFELÜLETEINEK LAKOSSÁGBARÁT ÉS FENNTARTHATÓ 
MEGÚJÍTÁSA/2

 A Halmierdő további komplex fenntartható, rekreációs fejlesztése:

o Zöldállomány megújítása: a meglevő növényállomány megóvása mellett a

bozótosok megszüntetése; felesleges gyalogutak és ösvények eltüntetése

növénybetelepítéssel,

o Sportinfrastruktúra felújítása, kialakítása: kerékpárutak és további

kerékpáros infrastruktúra (pl. biztonságos tárolás) kialakítása,

terepkerékpáros pálya építése; (koncepcióterv szinten már előkészített);

szánkózódomb kialakítása a meglévő meredekebb térszínen; további

sportpálya-létesítések lehetőségének vizsgálata (SZOFT).

o Oktatási-nevelési és családi-közösségi funkció fejlesztése, kialakítása: Oktató-

szolgáltató-bemutató házak építése, Erdei osztályterem kialakítása a

környezeti nevelést előtérbe helyező oktatási intézmények diákjai számára,

anösvények (kicsi és nagy) kialakítása; Gyakorlati környezetismeret-oktatás

(SZOFT); Erdei játszóterek építése.

o Kulturális rendezvények szervezése: Nyáron tájkarakternek megfelelő

művészeti, zenei események rendezése (SZOFT)

o Marketingfejlesztések: A meglévő információs táblák mellett új információs

csatornák kialakítása, népszerűsítő kampány (SZOFT); Komplex aktív

internetes felület létrehozatala (SZOFT).



KULCS-3. FENNTARTHATÓ HATÉKONY ENERGIAHASZNÁLAT MEGVALÓSÍTÁSA

 Közintézmények korszerűsítése és költséghatékony átalakítása, valamint a lakótelepi társasházak és magánházak 

energetikai felújítása – az Önkormányzat energetikai tanácsnokának közreműködésével a projektek előkészítése

o Teljeskörű energetikai felmérés az eddigi korszerűsítések tapasztalatait és az elkészült Klímastratégia 

dokumentumát is felhasználva

 Óvodák-iskolák energetikai korszerűsítéseinek folytatása 

o Koncepció, terv kidolgozása, ütemezés (SZOFT)

 Folyamatos lakossági energetikai tanácsadás és szemléletformálás (SZOFT)

o Előadássorozat / rendezvények szervezése,

o Tájékoztató kiadványok szerkesztése és terjesztése,

o Lakossági tanácsadási lehetőség biztosítása

 A Városháza - régi és új - épületeinek homlokzati felújítása

o Az Üllői út 400. alatti épület homlokzati felújítása során szerzett tapasztalatok felhasználásával a korszerűsítés 

folytatása

• „Jövőház” közösségi energetikai tudásközpont koncepciójának kidolgozása (SZOFT)



TEMATIKUS KOMPLEX 
PROJEKTCSOMAGOK BEMUTATÁSA



TEM-1. SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSA A SZEGREGÁCIÓ 
CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN/1

 Fáy utca 2-ben (A/B/C lépcsőház) 53 db lakás felújítása, alaprajzi átalakítása,

100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek teljes rehabilitációja: a

jelenleg kisméretű, komfort nélküli lakások egybenyitása, az így kialakított lakások

összkomfortossá tétele, teljes külső-belső felújítása, gépészeti átalakítása,

energetikai korszerűsítése, továbbá kert és közterület megújítás 2600 nm-en,

o Üllői út 317-ben 11 db lakás felújítása, továbbá kert és közterület megújítás

870 nm-en,

o Üllői út 286-ban 8 db lakás felújítása, üzlethelyiség két db közösségi térré történő

átalakítása, egyúttal a szolgálati lakás itt kerül kialakításra,

o Lenkei utca 7-ben 7 db lakás felújítása, továbbá kert és közterület megújítás

670 nm-en,

o Kiss Ernő u. 40-42. és Hengersor u. 69-71. sz. alatt lévő épületek bontása

VEKOP-6.2.1-15-2016-0002 azonosítószámú,  Fáy utca és környéke integrált szociális 

célú rehabilitációja című projekt megvalósítása jelenleg folyamatban van.



TEM-1. SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSA A SZEGREGÁCIÓ 
CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN/2

Infrastrukturális beruházások főbb elemei:

 További önkormányzati bérlakások felújítása, komfortosítása, az

energiahatékonyságuk növelését célzó fejlesztések

 Közösségi tér kialakítása

Tervezett SZOFT programelemek:

 adósságmegelőző és –kezelő program

 gyermekek korai fejlesztését célzó program (Biztos Kezdet Ház)

 tanoda működtetése

 közösségi kert program

 képzési és foglalkoztatási programok (felzárkóztató oktatás, felnőttképzés,

tranzitfoglalkoztatási program, piacképes szakképesítés megszerzését támogató

képzés)

 szociális szakemberek intenzív jelenléte

 családmentori program

 szociális munka erősítése a közösségfejlesztő programok támogatása érdekében

a közösségi térbe szervezett programok megvalósítása (szakkör-jellegű

foglalkozások, játszóház, művészeti képzések, kulturális programok)



TEM-2. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSE/1

 Infrastrukturális korszerűsítés folytatása

o korszerűsítést célzó, energiahatékony megoldásokat kínáló pályázatokban való részvétel

o szociális ellátást segítő infrastrukturális beavatkozások kezdeményezése pl. beszélő jelzőlámpák számának növelése, zebrák

újrafestésre, BKK Futár táblák telepítése

 Házi- és gyermekorvosi ellátás kapacitásbővítése (SZOFT)

o A háziorvosi ellátás szakemberállományának növelése, alternatív megoldási lehetőségek kidolgozása

o Szolgálati bérlakásprogrammal történő összeegyeztetés

o Szakrendelések további korszerűsítése, infokommunikációs platformok bevezetése, fokozottabb alkalmazása

 Lakossági egészségtudatosság, megelőzési szemlélet további javítása (SZOFT)

o Egészségtudatosságot ösztönző képzések, programok

o Prevenciós szűrőprogramok folyamatos megvalósítása különböző helyszíneken Tájékoztató kiadványok lakossági terjesztése

 Alternatív ellátási formák feltérképezése a kerületben (SZOFT)

o Lakásért lakhatást, életjáradéki lakásprogram átdolgozása

o Bentlakásos idősotthoni férőhelybővítés lehetőségeinek felmérése

o Nyugdíjas közösségi ház létrehozása

o Fogyatékossággal élők nappali ellátásának megszervezése (napközi otthon), megváltozott munkaképességűek alkalmazásának

támogatása



TEM-2. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSE/2

 Családok átmeneti otthona kapacitásnövelési lehetőségeinek felmérése (SZOFT)

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további fejlesztése (SZOFT)

 Hajléktalanság problémájára közös megoldások kidolgozása a Fővárossal (SZOFT)

o népkonyha létrehozása közfürdővel és közmosodával

 Részmunkaidős, családbarát foglalkoztatási mintaprogram kialakítása az Önkormányzatnál és intézményeinél (SZOFT)

o A részmunkaidős foglalkoztatás népszerűsítése, elősegítése

o 4+4 órás munkarend feltételeinek megteremtése

o Kisgyermekes szülők és nyugdíjasok foglalkoztatása mintaprogram keretében

o Lehetséges intézmények: Önkormányzatnál és annak intézményeinél (pl. Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.)

 Havanna lakótelep helyi, célzott vizsgálata

 Lakótelepi szolgáltatások fejlesztése – kerületi városrészek sajátosságai szerint

• Szolgáltatásfejlesztés az idős korú lakosság számára



TEM-3. AZ ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS HATÉKONYSÁGÁNAK ÉS 
FENNTARTHATÓSÁGÁNAK TOVÁBBI JAVÍTÁSA

 Jó példák feltérképezése és egyes jól működő programok megismerése (SZOFT)

 Fővárosi és állami tulajdonú területeket is magába foglaló teljes portfólió kialakítása, adatbázis létrehozása (SZOFT)

 Állam és fővárosi tulajdonú ingatlanok cserékkel való racionalizálásának elősegítése (SZOFT)

 Jól megközelíthető, közművesített telephely és kedvezmények/ösztönzők biztosítása önkormányzati segítséggel –

infrastruktúra fejlesztésének előmozdítása

 Vizsgálat kedvezmények/ösztönzők nyújtásának lehetőségéről (SZOFT)



TEM-4. A HELYI KÖZÖSSÉGI-KULTURÁLIS ÉLET SZÍNESÍTÉSE, GAZDAGÍTÁSA

 Multifunkcionális közösségi helyszín létrehozása

o részletes szakmai koncepció kidolgozása a pontos feladatok bemutatásával (lehetséges funkciók: szemléletformáló képzések,

tanácsadás, különböző tematikus kiállítások, rendezvények megvalósítása)

o célcsoportok: a kerület különböző életkorú lakosai, helyi intézmények és civil szervezetek bevonásával, helyi KKV-k

o megfelelő, önkormányzati tulajdonú helyszín kiválasztása (lehetséges helyszín pl. Üllői út 425.)

 Civil Közösségi Ház létesítése a kerületben – esetleg több funkcióra pl. KKV-k számára

o megfelelő, lehetőleg önkormányzati tulajdonú helyszín kijelölése

 Új hiánypótló szórakozó- és (szabadtéri) közösségi terek kialakítása

o fiatalokat is vonzó, megszólítani képes műsorterv kialakítása művelődési intézményekben (SZOFT)

 További újszerű tematikus rendezvények megszervezése hagyományteremtő szándékkal

 Közösségi kert-program bővítése, továbbfejlesztése

 Önkéntesség kultúrájának további terjesztése a lakosság és célzottan a fiatalok körében, a sikeres projektek továbbvitele (SZOFT)

 Régóta magas színvonalon működő kerületi művészetoktatás erősítése jobb infrastrukturális feltételek biztosításával

 „KulturPont” projekt

o A kerület különböző helyszínein létrehozható projekt, melynek keretében e célra tervezett utcabútor-installációkra kortárs

művek reprodukciói lehetnének kihelyezve. Az utcabútorok találkozási (és előadói) pontokként is tudnak működni, akár egyfajta

rotációban időszakosan cserélődni is

• Művészeti galéria létrehozása



TEM-5. A KERÜLETI IDENTITÁS ÉS IMÁZS ERŐSÍTÉSE

 Helytörténeti értékeken alapuló egységes imázs és városmarketing kialakítása, arculatfejlesztés

 Egységes városmarketing koncepció és középtávú akcióterv kidolgozása (SZOFT)

 Kerületismereti koncepció kidolgozása a kerületi iskolák számára (SZOFT)

o A már bevált, iskolásoknak rendezett helyismereti vetélkedők folytatása

o Módszertani továbbfejlesztés interaktív, XXI. századi technikai eszközök alkalmazásával (SZOFT)

 Megbízható, stabil kutatásokon alapuló városismereti tudásanyag közzététele mindenki által hozzáférhetően (SZOFT)

o Online városismereti felületek - tudástár feladatbank kiteljesítése és gondozása (SZOFT)

o Offline anyagok készítése

o Városismereti kurzusok kidolgozása és biztosítása több generáció számára (SZOFT)

• Tomory Lajos Múzeum kiállítóterének és raktárának kapacitásnövelése



TEM-6. INNOVATÍV, KÖRNYEZETBARÁT GAZDASÁGFEJLESZTÉS – A MEGÚJULÓ 
BARNAMEZŐS TERÜLETEK MENEDZSELÉSÉVEL

 A kerület „újraiparosítása” környezetbarát vállalatokkal: munkahelyek létszámbővítésének

ösztönzése, kerületbe vonzása, barnamezős területek hasznosítása

o Vizsgálat ösztönzők nyújtásának lehetőségéről (SZOFT)

o Barnamezős területek funkcióváltásáról koncepció, terv készítése: alulhasznosított területek

rehabilitálása, új funkció megtalálása (pl. volt Lőrinci Fonó, volt Kistext, Hengermű stb. esetében)

(SZOFT)

o Befektetők felkutatása, marketing (SZOFT)

 Zöld- és barnamezős ingatlanfejlesztés, kínálati portfólió létrehozása (2017-ig)

o Befektetők felkutatása, marketing (SZOFT)

 A gazdaságfejlesztés folyamatos menedzselését megvalósító szervezeti és működési feltételek

megteremtése (SZOFT)

 Logisztikai fejlesztés: a kötöttpályás áruszállítás javítása, használaton kívüli vágányok beüzemelése

érdekében érintett cégekkel (pl. MÁV, MÁV CARGO) (SZOFT)

 Helyi jó üzleti gyakorlatok vizsgálata egy tanulmány keretében, tapasztalatok kiterjesztése a

gyakorlatban (SZOFT)

 A kerületi főútvonalak melletti vegyes funkciójú területek funkcióváltásának szakaszolása és az

átalakulás folyamatos menedzsmentje, nyomon követése (SZOFT)

 Okosváros Koncepció kidolgozása

• A megalakult Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéri Régió Gazdasági és Területfejlesztési 
Klaszterben rejlő hazai és nemzetközi lehetőségek kihasználása (SZOFT)



AKCIÓTERÜLETI PROJEKTEK 
BEMUTATÁSA



AKC-1. VÁROSKÖZPONTOK ÉS ALKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE

 Parkolási feltételek javítása az Üllői út mentén

 50-es villamos vonalhoz kapcsolódó fejlesztési lehetőségek

o Villamos középfekvésűvé alakítása és a vonal Vecsés irányába történő

meghosszabbítása

o Korszerű villamos megállók kialakítása

o Korszerű, alacsonypadlós villamosok alkalmazása

 A közterületek, utak, utcák, meglévő közösségi terek felújításainak 

folytatása és rendszeres karbantartása

 Ötletpályázat kiírása Pestszentlőrinc városközpont fejlesztésére-

városépítészeti kialakítás és a fejlesztési irányok meghatározása (a Kossuth 

tér központi szerepének további erősítése, a piac környezetében 

kisajátítható területek megvizsgálása stb.) (SZOFT)

 A Pintér Kálmán Szakrendelő melletti üres telek rendezése szökőkút

létesítése pihenőpark jelleggel



AKC-2. ÉLHETŐ ÉS FENNTARTHATÓ HAVANNA-LAKÓTELEP/1

 A lakótelep közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése és a közterületek 

gyalogosbarát megújítása

o Forgalomtechnikai tanulmányok készítése (SZOFT)

o Parkolási feltételek javítása, a parkolás fizikai szabályozása

 Sport / rekreációs célt szolgáló területek fejlesztése

o Meglévő játszóterek felújítása

o Futópálya, ifjúsági és felnőtt szabadtéri tornapályák építése

o Elöregedett növényállomány kezelése, pótlása

 Új közösségi terek és szolgáltatások kialakítása, a meglévők minőségének javítása

o Szociális intézményeinek fejlesztése

o Kulturális és szórakozási helyszínek (klubok, szabadtéri színpad, kávézó,)

létesítése

o Közösségi kert kialakítása

o Hiányzó szolgáltatások biztosítása (Posta létesült az elmúlt időszakban)

 Közcélú intézmények és társasházak komplex energiahatékonysági korszerűsítésének 

folytatása (megújuló energia felhasználásával)



AKC-2. ÉLHETŐ ÉS FENNTARTHATÓ HAVANNA-LAKÓTELEP/2

 A lakótelep közbiztonságának további javítása

o Átfogó közbiztonsági tanulmány készítése (SZOFT)

o Közvilágítás minőségének javítása

 Képzési, foglalkoztatási és szemléletformáló programok szervezése (SZOFT)

o Felzárkóztató oktatás,

o Felnőttképzés,

o Tranzitfoglalkoztatási program

o Piacképes szakképesítés megszerzését támogató képzés,

o Közfoglalkoztatás

o Adósságmegelőző és -kezelő program

 Marketingfejlesztések és a terület imázsának javítása

o Belső tájékoztató- és hirdetőtáblák kihelyezése

• Népszerűsítő kampány folytatása (SZOFT)



AKC-3. GYÖMRŐI ÚT MENTI TERÜLETEK FEJLESZTÉSE

 Az állami útrekonstrukciós beruházáshoz kapcsolódó feladatok

(SZOFT)

o Konstruktív, szoros együttműködés keretében a kerületi érdekek

érvényesítése már a tervezési fázistól kezdve

o A tervek ismeretében egységes koncepció megalkotása a terület

tervezett hasznosítására/fejlesztésére

 A Gyömrői út és a vasútvonal közti területen a kulturális jellegű

fejlesztések előtérbe helyezése

o A Gyömrői út 89-91. szám alatti épületben kulturális funkció

kialakítása

 Funkcióhiányos területek tartalmi gazdagítása a kapcsolódó

területeken

 A Gyömrői út tervezett kialakításához kapcsolódó közterületek, utak,

utcák, felújítása és rendszeres karbantartása

 Hotelfejlesztések a Gyömrői út mentén

 A Gyömrői út menti területek gyalogos és kerékpáros

megközelíthetőségének javítása

 A hatályos településrendezési eszközök módosítása – szükség esetén

(SZOFT



HÁLÓZATOS PROJEKTCSOMAGOK 
BEMUTATÁSA



HAL-1. A KERÜLETEN BELÜLI KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATOK JAVÍTÁSA, A 
KÖRNYEZETBARÁT MÓDOK ELŐTÉRBE HELYEZÉSÉVEL/1

 Kerületi szintű közlekedésvizsgálat, tanulmány: Közösségi közlekedés 

rendszerének felülvizsgálata: a kerület vasúton való elérhetőségének 

javítása, intermodális kapcsolatok fejlesztése, P+R / B+R parkolók (SZOFT)

 Kiemelt figyelem a harántirányú közúti közlekedési kapcsolatok javítására

- Dózsa Gy. u. – Nemes u. – Királyhágó u. – Nagybánya u.

- Péterhalmi út – Gilice tér – Petőfi u. – Haladás u. – Csévéző u.

- Méta u. – Cziffra Gy. u. – Kele u. – Margó Tivadar u. – Bartók L. u. –Lakatos

út – Felsőcsatári út (Ipacsfa utca – Lőrinci út – Kisfaludy utca)

o Alsó erdősor utca vonalának kiszélesítése, a Csévéző utca vonalától

Kőbánya-Kispest metróállomásig

o A Nefelejcs utca Szemeretelep felé való megnyitása

o Az Ipacsfa utca lezárt szakaszának megnyitása

o Csomópontok forgalmi rendjének javítása



HAL-1. A KERÜLETEN BELÜLI KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATOK JAVÍTÁSA, A 
KÖRNYEZETBARÁT MÓDOK ELŐTÉRBE HELYEZÉSÉVEL/2

 Differenciált kerületi kerékpárforgalmi-hálózat létrehozása

o Nagy-Burma vasút nyomvonalán zöldben vezetett kerékpárút, távlati

csatlakozás a Duna menti kerékpárforgalmi-hálózathoz

o Gyömrői úton kerékpárút kiépítése a Csévéző utcától a BUD T1

terminálig

o A Gyömrői út menti belső fejlesztési területek kerékpáros

infrastruktúrával való kiszolgálása a Gyömrői út érintett szakaszának

átfogó rekonstrukciója keretében

o Kerületi érdekérvényesítés a magasabb szintű kerékpáros

infrastruktúra hálózat-fejlesztési elképzelések kidolgozásában (SZOFT)

 Környezetbarát és aktív mozgáson alapuló közlekedési módok támogatása

o Elektromos töltőállomások létesítése, elektromobilitás elősegítése

 Lakossági szemléletformálás - célcsoportok szerint (SZOFT)

 Folyamatos tájékoztatás a környezettudatos közlekedési formákról minden 

korosztály számára (kiadványok, előadások, családi programok stb. 

szervezése)



HAL-2. A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS SZEREPÉNEK NÖVELÉSE, A KERÜLET 
ELÉRHETŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA

 Közösségi közlekedés rendszerének felülvizsgálata: intermodális kapcsolatok fejlesztése, vasúti közlekedés elérhetőségének javítása, P+R / B+R parkolók

(SZOFT)

 42-es villamos meghosszabbítása és az esetleges pestszentimrei továbbvezetésének biztosítása esetén, közvetlen vasúti átszálló kapcsolat létesítése

Pestszentimre vasútállomásnál vagy annak környezetében.

 A Gyömrői út / Ferihegyi repülőtérre vezető út fejlesztésében való közreműködés

 A repülőtéri gyorsvasút megvalósításában való közreműködés

 Parkolási feltételek javítása az Üllői út és a Gyömrői út mentén

 Buszjárat rávezetése az Alacskai útra a Termény utcáig

 Nagykőrösi út felújítása, megfelelő helybiztosítás esetén buszsávval kiegészülve

 Főközlekedési útvonalak állapota, karbantartása – a főváros kezelésében lévő útburkolatok folyamatos javítása

 Együttműködő kezdeményezés nem kerületi tevékenységek megvalósítására (Főváros, MÁV, környező települések)

 Pestszentlőrinc vasútállomáson a Harmat utca meghosszabbításaként a Gyömrői út felől érkező alul/felüljáró megépítése.

 A Lajosmizsei vasútvonalon

o a Méta utcai felüljárónál új vasúti megállóhely kiépítése

o a vasútvonal tervezett fejlesztéseihez kapcsolódva a kerületi közösségi közlekedési eszközökkel való megfelelő ráhordás megszervezése

o Szálfa utcai vasúti megállónál rendezett parkolók (P+R) kialakítása

Pestszentimre vasútállomáson közös peronos átszállást lehetővé tevő gyaloglási útvonalakkal ellátott buszfordulók kialakítása



HAL-3. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEK

 A csapadékvíz-elvezető csatornák kitisztítása, a betemetett szakaszok újbóli megnyitása

 A csapadékvizek helyben tartása és elszikkasztásának preferálása

 Szemléletformálás támogatása a csapadékvizek helyben történő felhasználásával kapcsolatban (SZOFT)

o zöldtetők, zöld homlokzatok, esőkertek, egyéb zöldfelületek kialakításának támogatása és azok öntözése, fenntartása

a csapadékvíz felhasználásával

 Közösségi, ingyenes internetelérés lehetőségeinek fejlesztése:

o free Wi-Fi pontok intézményeken belüli ingyenes terminálok létesítése.



KÖSZÖNJÜK SZÉPEN AZ ANYAG MEGTEKINTÉSÉT!

KÉRJÜK TÖLTSE KI A KÉRDŐÍVET, MELYET ELÉR AZ 
ALÁBBI LINKEN:

https://survey.alchemer.com/s3/6248673/Budapest-XVIII-ITS-2021-
2027-varosreszi-kerdoiv 

Kérdőív kitöltésének határideje: 2021. április 6.

További kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a partnerseg@bp18-hu címen!
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