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ELÕSZÓ

Úgy mondják, minden koncepció annyit ér, amennyi
megvalósul belõle. De ez csak részben van így. A város-
fejlesztés egy-egy részterületére, ágazatára vonatkozó
koncepció vagy annak lényegi eleme néha évtizedekig
vár megvalósulásra, de az elképzelés megléte befolyásol-
ja a városról való gondolkodásunkat, jó esetben néha
igen erõs hatással. Amikor még nem valósult meg, akkor
is formálta a várost a Hungária gyûrû hét-nyolc évtizedes
terve. A gyûrû teljes kiépítését Budapest 2001-ben fejez-
te be, és ma egyik alapeleme a fõváros közlekedési rend-
szerének, annak szerves része. 

Kellenek tehát irányadó elgondolások, távlati tervek,
tudnunk kell – és a várost formáló többi szereplõnek is
tudnia kell – hová akarunk végül, akár kitérõkkel, eljutni,
tudnunk kell, mihez mérjük napi tevékenységünket, nem
egyszer kényszereinket. Lényegében az új önkormányza-
ti rendszer létrejötte óta egyre tudatosabban haladunk a
koncepcionális gondolkodás irányába. Ilyen, egyre kidol-
gozottabb, átfogó ágazati elképzelések irányították mun-
kánkat az új önkormányzati rendszer bevezetése óta, ösz-
szehangolásuk, a realitásoknak való megfeleltetésük pe-
dig a mindenkori városvezetés, a Közgyûlés feladata volt.

Budapest Városfejlesztési Koncepciója nem elõzmény
nélküli, még abban az értelemben sem, hogy az egyes
részkoncepciók elfogadásakor, megvalósításuk ütemezé-
sekor a döntéshozóknak – már csak az erõforrásokkal va-
ló gazdálkodás kényszere miatt is – mindig össze kellett
vetniük az elképzelést a nagyváros komplex igényeivel,
szükségleteivel, a városfejlesztésre vonatkozó átfogó el-
gondolásokkal.

A Koncepció, miközben integrálja a városról való gon-
dolkodás eddigi eredményeit, megközelítési módjában
szándéka szerint tovább is lép: a nagyváros életmûkö-
désének, a lakossági szükségleteknek a szempontjait be-
építi azoknak a súlyponti szakági kérdéseknek a megha-
tározásába, tárgyalásába, amelyekben hosszú távú, stra-
tégiai döntések szükségesek, és javaslatot is tesz ezek
irányára. És komplex abban az értelemben is, hogy szem-
pontjai közé emeli a realitást, mind az idõbeli megvaló-
síthatóságot, mind az önkormányzati szerepvállalás le-
hetõségeit illetõen.

A Koncepció a közvetlenül megalkotására fordított
négy évi munka alatt sokat alakult, korábbi változatait
már széles körben megvitatták. Az akkori észrevételek
nyomán átdolgozott dokumentumot tovább formálták a

PREFACE

It is said that the value of a concept can be
measured by the degree of its materialisation.
Yet this is only partly true. Sometimes urban
development concepts or their key elements take
decades to materialise, yet the existing concept
influences our way of viewing the city, quite
strongly at times. The 7-8 decade old concept of
the Hungaria ringroad had already shaped the
city even before it materialised. The Hungaria
project was finished in 2001 and now serves as a
fundamental and organic element of the city’s
transport system. 

Guiding ideas, perspective plans are indeed
necessary. It is essential for all the actors
shaping the city to know where our road will lead
us in the end, how we should measure our
everyday activities and constrains. The estab-
lishment of the municipality system brought
with it an increasing consciousness in con-
ceptional thinking. Such, more and more
thoroughly elaborated, comprehensive sectoral
concepts have guided our work since the
introduction of the new municipality system.
The prevailing city government, the General
Assembly has been responsible for harmonising
these ideas and bringing them in tune with
reality.

The Urban Development Concept does not
lack antecedents. Before accepting the various
subconcepts and during the scheduling of the
implementation process, due to resource ma-
nagement the decision makers always had to
counterbalance the idea with the complex needs
and demands of a large city as well as with the
all-embracing concept of urban development.

Besides integrating the existing outcomes of
urban thinking, the Concept takes its approach
even further. It presents proposals in its attempt
to integrate residents’ needs and the aspects of
urban functionability into the definition and
negotiation process involving the main sectors,
where long-term, strategic decisions are inevi-
table. The Concept is complex in the sense that
it encompasses the role of the municipality and
the necessary time frame for the realisation of its
goals while remaining on the grounds of reality.

In the four years dedicated to elaborating the
Concept, it has changed significantly, its pre-
vious versions have been thoroughly discussed.
The recommendations resulted in a revised
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version, which was then further shaped by
incoming remarks and the extremely popular
City Forums. We hope that the systematised
development opportunities and directions,
guiding points of the Concept aproved by the
General Assembly will be of help to other actors
who shape the city’s life – the local munici-
palities, the central government institutions as
well as the entrepreneur and civil sector – in
forming their projects and efforts in a way that
serves the conscious development of the entire
city.

széles körbõl beérkezett észrevételek, s a jelentõs részvé-
tellel megtartott Városfórumok. Azt reméljük, hogy a Fõ-
városi Közgyûlés által elfogadott Koncepcióban rendsze-
rezett fejlesztési lehetõségek, irányok, orientációs pontok
segítségére lesznek a város életét alakító többi szereplõ-
nek – mind az önkormányzati, mind az állami szférának,
mind pedig a vállalkozói és a civil szférának – tevékeny-
ségük alakításában, és abban, hogy erõfeszítéseik Buda-
pest egészének tudatos fejlesztését is szolgálják.
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DR. DEMSZKY GÁBOR
Budapest fõpolgármestere
Mayor of Budapest



BEVEZETÕ

Budapest Városfejlesztési Koncepciója közel öt év elõ-
készítõ és egyeztetõ munkájának eredménye. A város ve-
zetése olyan fejlesztési kerettervet kívánt kidolgozni,
amely a késõbbiekben egyértelmû és távlatosan végig-
gondolt vezérfonalként szolgál ahhoz, hogy a városfej-
lesztés mindennapi döntései egymással harmonikus
összhangban legyenek. 

A Városfejlesztési Koncepció nagytávlatra megfogal-
mazott célrendszere lehet az a „közös tudás“, amely a vá-
rost építõ szereplõk számára megfelelõ tájékozódást ad-
hat saját fejlesztési stratégiájuk kialakításához, határo-
zott alapot nyújt a különféle szakterületek, ágazati prog-
ramok, finanszírozási tervek késõbbi kidolgozásához. A
kidolgozott hosszú távú fejlesztési stratégia érvényesíté-
sét az biztosítja, hogy a jelentõsebb fejlesztések, s termé-
szetesen az átfogó ágazati koncepciók nem lehetnek el-
lentétesek a Városfejlesztési Koncepcióval.

A koncepció ugyanakkor „önmagát megvalósító jós-
latként“ is mûködik: amennyiben a felvázolt jövõkép von-
zó, akkor a magánfejlesztõk, a lakosság döntéseit is befo-
lyásolja. Így a közcélú fejlesztéseket kísérõ magánfejlesz-
tések olyan erõt képviselnek, amelyek már nagyobb lép-
tékû beavatkozásokat is lehetõvé tesznek. Így épülhetett
meg a 19. sz. során az Andrássy út vagy a Nagykörút is.
A Koncepció tehát a magánfejlesztõkkel kialakítandó
párbeszéd egyik igen fontos eszköze is.

A Koncepció egységes célrendszere, a megfogalma-
zott célok sora, valamint azok részletes kidolgozása lehe-
tõvé teszi, hogy a város mindig rendelkezzék kellõen elõ-
készített projektekkel, részt vehessen országos, vagy
nemzetközi programokban – legyen szó akár közlekedési
fejlesztésekrõl, akár környezetvédelemrõl, akár szociális
támogatási rendszerekrõl. 

Végül, de nem utolsósorban ez a Koncepció az alapja
a város és kerületei településszerkezeti terveinek, szabá-
lyozási terveinek, melyek aktuális felülvizsgálata már
részleteiben is tükrözheti az itt csak a leglényegesebb
elemeket felvázoló programokat.

A Városfejlesztési Koncepció vezérfonala a nagy táv-
latú jövõkép, amely 30-40 évre elõretekintve fogalmazza
meg – a városfejlesztés keretfeltételeibõl és a város adott-
ságaiból kiindulva – azt, hogy milyen legyen a fõváros,
mik legyenek a városfejlesztés általános alapelvei. Ezen
alapszik a város hosszú távú stratégiája, amely 15 évre
szóló stratégiai célokat tartalmaz, és a jogi, finanszírozá-
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INTRODUCTION

The Urban Development Concept of
Budapest is the result of nearly five years’
preparatory and coordinating process. The City
Council’s main objective was to create a
framework for urban development, that would
serve as a long-term guideline for harmonizing
the everyday decisions of city planning.

The long-term policy of the Concept could
serve as „common knowledge“, providing the
stakeholders involved in city planning with
information on individual development stra-
tegies and presenting a foundation for the
ensuing development of various special fields,
sectoral programs and financing projects. The
assertion of the elaborated long-term develop-
ment strategy is ensured by the fact that signi-
ficant projects and all-embracing sectoral
concepts cannot come up against the Urban
Development Concept.

The concept also functions as a „self-fulfilling
prophecy“: the outlined future prospects found
attractive, could influence the decisions of
private entrepreneurs and residents alike, thus
resulting in such power that would enable
larger-scale developments to take place. This is
the story of the construction of Andrássy út and
Nagykörút, as well… The Concept is therefore a
means of communicating with private entre-
preneurs.

The Concept’s policy and its detailed
elaboration provides the city with adequately
prepared projects and the opportunity to take
part in national or international projects – be it
transport development, environmental protec-
tion, or social support system.

Last but not least the Concept serves as a
basis for structure and lay-out plans in the city
and its districts, which, if revised, could even in
details reflect the programs containing the most
significant elements. 

The guideline of the Urban Development
Concept, a vision with great perspectives sets
out from the conditions of urban development
and local characteristics, determining the city’s
image and the city planning process for the next
30-40 years. This forms the basis for the city's
long-term strategy, which contains strategic
goals for the next 15 years, and besides presen-
ting their future legal and financial aspects,
decomposes them into locally concentrated



si körülmények elõrevetítésével lebontja ezeket átfogó és
egy adott területre koncentráló  célokra,  és meghatároz-
za a Fõváros azokban történõ szerepvállalását is.

A Városfejlesztési Koncepció tehát figyelembe veszi a
középtávú pénzügyi fejlesztési programot, de feltételezi,
hogy ez utóbbi fokozatosan a Koncepcióhoz igazodik. A
három, nagyon eltérõ mûfajú és idõtávlatú tervnek
ugyanis egy átfogó rendszer részeiként, integráltan kell
érvényesülniük és hatniuk. Ezek Budapest távlati terve-
zésének alapvetõ dokumentumai, amelyeket idõrõl idõre
felül kell vizsgálni: a középtávú fejlesztési programot
évente, a hosszú távú stratégiát választási ciklusonként,
a nagy távlatú jövõképet ennél ritkább idõközönként.
Mindez biztosítja a városfejlesztés kellõ rugalmasságát
és a városfejlõdés feletti ágazati és településrendezési
szempontú koncepcionális kontroll lehetõségét is a Fõvá-
ros számára. 

A hosszútávú fejlesztési koncepció elfogadása után
következik a középtávú városfejlesztési program priori-
tásrendszerének kidolgozása. Ebben már konkrétan ki-
rajzolódnak azok a projekt térségek, ahol a fejlesztések-
nek legnagyobb a szinergikus hatása. Ezek után követke-
zik a projektek megvalósításának elõkészítése.
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general aims and determines the city's role in
them.

The Concept respects the middle-term
financial development program, but assumes its
gradual adjustment. The three plans of different
genres and perspectives are all part of a complex
system and therefore have to prevail and take
effect in an integrated manner. These  three
fundamental documents of prospective city
planning should be revised from time to time:
the middle-term development program annually,
the long-term strategy in each electoral cycle,
long-term vision less frequently. All this would
ensure flexibile city planning and grant the city
conceptional control over sectoral and structural
development.

Following the public approval of the long-
term concept, the next step is the preparation of
the priorities for the medium-term development
program. Within its framework, the project areas
with the highest synergy of developments can be
outlined, and then arrives the time to realise the
projects.

DR. SCHNELLER ISTVÁN
Budapest fõépítésze
Chief architect of Budapest



KERETFELTÉTELEK,
BUDAPEST NAGY TÁVLATÚ JÖVÕKÉPE:
A KÖVETKEZÕ 30 ÉV

A Városfejlesztési Koncepció a város gazdaságának, fi-
zikai és társadalmi adottságainak gondos megismerése és
értékelése alapján határozza meg azokat a stratégiai lépé-
seket, amelyek hozzásegítik a várost, hogy szembenézhes-
sen a 21. század európai városfejlõdésének, az adott hely
és az adott társadalom változásainak kihívásaival.

A következõ évtizedekre elõretekintve tudatosítani
kell magunkban, hogy a város állandó lakosainak száma
csökken: az egykor kétmilliós Budapest 15 év alatt akár
1,6 milliósra is fogyatkozhat. Ez az egyik legjelentõsebb
kihívás a város számára, hiszen egyrészt mérsékelni kell
a népességfogyás ütemét, másrészt a csökkenõ állandó
lakosságnak de várhatóan szinten maradó nappali né-
pességnek hatékony módon és egyre jobb minõségben
kell városi szolgáltatásokat nyújtani.
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PRECONDITIONS,
FUTURE PROSPECTS OF BUDAPEST: 
THE NEXT 30 YEARS

Based on the thorough examination and eva-
luation of the city’s physical and social back-
ground, the Urban Development Concept deter-
mines the strategic measures necessary to face
the challenges of 21st century urban develop-
ment in Europe, as well as the changes taking
place in the city and its society.

Looking into the future, it is necessary to be
aware of the fact, that the resident population of
Budapest is constantly decreasing: in 15 years,
of the once two million residents, only 1.6 million
might remain. This is one of the greatest challen-
ges for the city: besides slowing down this
process, it is necessary for the resident popula-
tion and the prospectively constant daytime po-
pulation to offer more efficient and better quality
urban services.

Defining values

Urban development in Budapest requires the
coordination of three different objectives:

• efficiency - functionability: besides secu-
ring a proper place and attractive conditions for
actors of the economy, the modern industry and
service sector, the city must ensure rational, high
quality conditions for entrepreneurs’ and resi-
dents’ everyday activities;

• liveability: preservation and development of
the city’s intellectual diversity, individuality,
environmental quality and the built environ-
ment; liveability paired with functionability to
project appeal and homeliness;

• solidarity - equity: reducing tension caused
by extremities and gradually closing the gap
between social groups and certain urban areas,
so that they may interpret urban development as
a success.

None of these values should prevail at the
expense of others. One of the main objectives of
urban development is to constantly secure the
harmony between the measures serving these
three values. The aim is therefore to secure a
liveable and lovable city, where precautionary
measures are taken to avoid further intensi-
fication in social differences.

Cooperation should also be regarded as a
general value, considering the numerous stake-
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holders of urban development. It is essential to
develop the most adequate forms of cooperation
between private and public partners, public
actors of the city and its agglomeration area,
national and international players.

International and regional cooperation

The city coexists with its surroundings: as
part of the European city network, as the count-
ry’s capital, as part of Budapest’s conurbation.

Értékrendszer választás

Budapest városfejlesztésében három alapvetõ fel-
adatcsoport között kell egyensúlyt teremteni:

• hatékonyság - mûködõképesség: a város biztosítson
megfelelõ helyet és vonzó vállalkozási környezetet a gaz-
daság szereplõinek, a korszerû iparnak, a szolgáltató
szektornak és igyekezzék minél racionálisabban, minél
magasabb szinten biztosítani a városlakók, a gazdasági
szereplõk mindennapi tevékenységének feltételeit;

• lakhatóság - élhetõség: a város szellemi gazdagsá-
gának, egyediségének, környezeti minõségének, épített
környezetének megõrzése és fejlesztése, a lakhatóság a
mindennapi mûködõképességgel párosulva adja a város
vonzerejét és otthonosságát;

• szolidaritás - méltányosság: a leszakadó társadalmi
csoportok vagy egyes városi területek támogatása, foko-
zatos felzárkóztatása, a szélsõségekbõl adódó feszültsé-
gek mérséklése annak érdekében, hogy a város fejlõdését
minél többen sikerként élhessék meg.

Ezen értékek egyike sem érvényesülhet a másik rová-
sára. A városfejlesztés egyik legfontosabb feladata, hogy
e három értéket szolgáló intézkedéseinek egyensúlyát a
jövõben mindenkor biztosítsa. A cél tehát az, hogy a vá-
ros gazdasági erejének növekedése mellett is élhetõ, a la-
kói által szeretett hely maradjon, ahol biztosítékok van-
nak a társadalmi különbségek további élezõdésének
megelõzésére is.

A fentieken túlmenõen általános értéknek kell tekin-
teni az együttmûködést, mivel a városfejlesztés soksze-
replõs folyamat. Ki kell alakítani az együttmûködés leg-
megfelelõbb formáit a fejlesztésben közremûködõ magán
és közösségi partnerekkel, a város és a városkörnyék köz-
szereplõivel, az állami és nemzetközi szereplõkkel.

Nemzetközi és regionális együttmûködés

A város együtt él környezetével: az európai városháló-
zat részeként, az ország fõvárosaként, a budapesti agglo-
meráció részeként.

• Budapest nemzetközi szerepe: a legnagyobb kihívás
az, hogy Budapest az európai városhálózat erõs tagja le-
gyen, várhatóan hosszú ideig az EU egyik kapuvárosaként;

• Budapest az ország fõvárosa: a városnak a nemzet-
közi kapcsolatok pozitív eredményeit az ország egésze fe-
lé kell hatékonyan közvetítenie;

• Budapest a szûkebb régió és az agglomeráció köz-
pontja: az agglomerációval folytatott mindennapi együtt-
mûködés keretein belül meg kell találni a településfej-
lesztés kölcsönös elõnyöket biztosító formáit.

Fenntartható környezeti és társadalmi fejlõdés

A városfejlesztés egyik alapkövetelménye, hogy mind
a környezet, mind a társadalom számára biztosítsa a fo-
lyamatos megújulás lehetõségeit, ne élje fel tartalékait.

európai fejlõdési zónák
European development zones

az agglomeráció térszerkezete
spatial structure of the agglomeration 

Budapest szerkezeti zónái
structural zones of Budapest

BUDA

Duna-menti
zóna

hegyvidéki
zóna

belsõ zóna

átmeneti
zóna

külsõ zóna

PEST



• a város terület-felhasználása: cél a városfejlõdés eu-
rópai útjának megfelelõ kompakt, vegyes funkciójú ré-
szekbõl álló város kialakítása és megõrzése. Nem szeren-
csés a város szétterülése, a városkörnyék egyre terjedõ
beépítése, s eközben a belsõ városrészek, a korábbi ipari
területek pusztulása. Az elkövetkezõ évek terület-fel-
használását úgy kell alakítani, hogy fõként a város már
beépített területeinek újrahasznosítására adódjék lehetõ-
ség és igény.

• a nagyvárosi társadalmi problémák: a város társa-
dalmának szétzilálódása, az új szegénység megjelenése,
az eltérõ helyzetû társadalmi csoportok fokozódó elkülö-
nülése (szegregációja) szélsõséges helyzetek kialakulá-
sának lehetõségét vetíti elõre. Ezért fontos cél e kérdések
tudatos kezelése, a nagyvárosi ellátási feszültségek csil-
lapítása és a várhatóan keletkezõ új egyenlõtlenségek ki-
védése.

A térszerkezet, a városszerkezet átalakulása

A városfejlõdésben az elkövetkezõ években az alábbi
legfontosabb folyamatoknak kell érvényre jutniuk:

• a rozsdaövezetben: az északi és déli Duna-hidak
megépítésével fokozatosan ki kell építeni a Körvasúti
körutat, amely feltárja az ún. átmeneti zóna rozsdaöveze-
tét. E zóna megújulása érdekében a környezetbarát ipari,
lakó, szolgáltatási, kereskedelmi, közlekedési és zöldte-
rületi funkciók egymással szerves kapcsolatban lévõ há-
lózatait kell sokféle – magán és közhatalmi – eszközzel
kialakítani, magas presztízsû „parkvárossá“ fejlesztve az
elhanyagolt ipari övezetet.
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• Budapest’s international role: the greatest
challenge is to be a solid member of the Euro-
pean city network – hopefully as one of the EU’s
long-term gateways;

• Budapest as the country’s capital: the city
has to effectively transmit the benefits of  inter-
national relations to the entire country; 

• Budapest as the center of a smaller region
and conurbation: the forms of urban develop-
ment ensuring mutual advantages must be
found within the framework of everyday coope-
ration with the conurbation.

Sustainable environmental and social
development

One of the basic requirements of city
planning is to grant the environment as well as
the society the opportunity to constantly renew
itself without using up all its reserves.

• land use: the aim is the development and
preservation of a compact city with diverse func-
tions in accordance with the European line of
urban development. The expansion of the city,
the increasing urbanisation of its surroundings
and the deterioration of inner city neighbour-
hoods and former industrial areas should all be
avoided. Future land use should be developed in
a way that enables the reuse of previously
urbanised areas.

• social problems of the city: the disarrange-
ment of society, the emergence of new poverty,
the increasing social segregation awakens the
possibility of extremity. One of the main objec-
tives of the Urban Development Concept is the
conscious management of this matter, reduction
of tension regarding distribution, prevention of
future inequality.

Kovács-p.

n
ta

a budapesti agglomeráció
szerkezete, a lakóterületek
és a laksûrûség

the structure of the agglo-
meration of Budapest, its
residential areas indicating
population density
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• a belsõ városrészekben: folytatni kell, és egyúttal fel
kell gyorsítani a belsõ városrészek komplex rehabilitáció-
ját, nagyobbrészt a közösségi és magánszektor összehan-
golt akciói, kisebbrészt a szociális indítékú közösségi be-
avatkozások nyomán, minden esetben a gazdasági meg-
valósíthatóság, a környezetalakítás szempontjainak tu-
datos érvényesítésével;

• a Duna mentén: az északi és déli térségek partsza-
kaszainak fejlesztésével, a Dunához kapcsolódó funkciók
helyének és megoldásainak javításával, továbbá az
észak-déli közlekedési tengely tudatos többfunkciós ki-
alakításával a továbbiakban is biztosítani kell a Duna
part, a Duna térségének felértékelõdését;

• a külsõ kerületekben: a hagyományos városrészköz-
pontok, az intermodális csomópontok és a bevásárlóköz-
pontok egyensúlyos kapcsolatának megteremtésével
meg kell erõsíteni a város többközpontú térbeli rendszerét.

A nagy távlatú jövõképet a hosszú távú, 15 évre meg-
fogalmazandó stratégiai célok teszik fokozatosan elérhe-
tõvé. Ezek esetében a Koncepció a Fõvárosi Önkormány-
zat szükséges feladatvállalását is meghatározza. 
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Developing the urban structure

The most significant projects of the next few
years are the following:

• brown-field zone: establishment of the nor-
thern and southern bridges of the Danube and
gradual development of the so called Körvasút
ring-road will ensure the accessibility of the
brown-field areas of the transitional zone. With
the help of private and public resources, it is
essential to establish an organic network of
environment-friendly industrial, residential,
service, commercial, traffic and green functions,
thereby transforming the neglected former
industrial areas into high prestige „park cities“;

• inner city neighbourhoods: complex rehabi-
litation should be continued and accelerated,
primarily on the basis of coordinated public and
private actions, but also due to socially motiva-
ted public intervention, by consciously enforcing
the aspects of landscaping and economic imple-
mentation;

• along the Danube: development of northern
and southern areas, reorganisation and improve-
ment of functions if necessary, as well as
conscious multifunctional development of the
north-south communication axis would increase
the value of the Danube area;

• outer districts:  reinforcement of the city’s
multi-centered structure due to harmonisation of
traditional subcenters, intermodal junctions and
shopping centers.

Strategic goals for the next 15 years are
gradually making future prospects accessible.
Along this line, the Concept will determine the
necessary steps to be taken by the Municipality
of Budapest.

XI

XXI

IXII

II

III

IX

V

VI
VII

VIII
X

XIV

XIII

XXII

XX

XX

XIX

XVIII

XVII

XVI

XV

IV

ÉRD

BUDAÖRS

BUDAPEST

Üröm

Halásztelek

SZIGETSZENTMIKLÓS

Budakeszi

Nagykovácsi Csömör

Mogyoród

Vecsés

Gyál

Dunaharaszti

Pilisborosjenõ

Solymár

a budapesti térség települé-
seinek lakosságszám
változása (1990-2001)

changes of population in
Budapest and its
agglomeration (1990-2001)

-30% alatti csökkenés
decrease under -30% 

-20 – -30% közötti csökkenés
decrease between -20-30% 

-10 – -20% közötti csökkenés
decrease between -10 – -20%

0 – -10% közötti csökkenés
decrease between 0 – -10%

0 – 10% közötti növekedés
increase between 0 – 10%

10 – 20% közötti növekedés
increase between 10 – 20%

20 – 30% közötti növekedés
increase between 20 – 30%
30 – 40% közötti növekedés
increase between 30 – 40%

40% feletti növekedés
increase over 40%



HOSSZÚ TÁVÚ STRATÉGIAI CÉLOK: 
AZ ELSÕ 15 ÉV 

A Budapest nagytávlatú jövõképében kijelölt alapér-
tékek érvényesítése hét fõ stratégiai cél alapján történik.
Ezek a következõk: 

1. A geopolitikai helyzet kihasználása, a városi gazda-
ság hatékonyságának elõsegítése: az Európán belüli ked-
vezõ pozíció elõnyeinek legteljesebb kiaknázása, a fõvá-
ros központi szerepeinek vállalásához szükséges feltéte-
lek biztosítása, elsõsorban azoké, amelyek a fõváros gaz-
dasági, idegenforgalmi, logisztikai feladatainak betölté-
séhez feltétlenül szükségesek.

2. A közlekedési rendszer fejlesztése: a tömegközleke-
dés prioritásának biztosítása mellett az egyéni közleke-
dés és a parkolási rendszer differenciált fejlesztése, az
„intelligens“ mobilitásra, a mobilitás csillapítására való
törekvés, amely összhangban van a térszerkezet alakítá-
sának legfontosabb célkitûzéseivel.

3. Az épített környezet minõségének javítása: a belsõ
városrészek megújításának felgyorsítása, a közterület-fej-
lesztés, a lakáshelyzet javítása, az átmeneti zóna megújí-
tása annak érdekében, hogy csökkenjen a városból való el-
vándorlás, javuljon a város népességmegtartó képessége.

4. A természeti környezet minõségének javítása, a
kommunális infrastruktúra és a zöldterületi rendszer fej-
lesztése: a lakosság életkörülményeit alapvetõen megha-
tározó környezet javítása, fenntartása a növekvõ életmi-
nõségi elvárások kielégítése érdekében.

5. A sokszínû kulturális kínálat, az egészséges
életmód, valamint a sport és  szabadidõ-eltöltés feltétele-
inek biztosítása: a kulturális és szabadidõs szolgáltatá-
sok bõvítése annak érdekében, hogy a város ki tudja tel-
jesíteni regionális központi szerepkörét, hogy lakossága
számára is érdekes és vonzó helyszínt jelentsen.

6. A „fenntartható társadalom“ kívánalmainak érvé-
nyesítése, a közösségi gondoskodás megteremtése: az
oktatási és egészségügyi feltételek javítása mellett a leg-
veszélyeztetettebb városrészek leszakadásának fékezé-
sével a cél a területi szegregáció és a szlömösödés meg-
akadályozása. 

7. A város és környéke térségi integrációjának fejlesz-
tése: a jobb kooperáció lehetõségeinek keresése a város-
környék egyéb szereplõivel, a térséggel közösen indítha-
tó programok megfogalmazása.

A funkcionális stratégiai célokon túlmenõ térszerke-
zeti célkitûzések a kompaktság, a vegyes térhasználat, a
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THE LONG-TERM STRATEGIC GOALS
THE FIRST 15 YEARS

There are seven main strategic goals
necessary to assert the long-term principal values
of its future prospects. These are the following:

1. profiting from the geopolitical situation,
increasing the efficiency of the urban economy:
exploitation of advantages arising from a fortu-
nate European position, granting the city the
conditions necessary for taking on a central role,
primarily the ones regarding tourism, economic
and logistic functions;

2. developing the transport system: diffe-
rentiated development of the parking system
and private transport, besides retaining the
priority of public transport, aiming for a de-
creased and „smart“ mobility, which could
harmonise with the most important objectives of
structural development;

3. improving the quality of the built
environment: accelerating the renewal process of
inner city sections, development of public
spaces, improvement of housing conditions,
renewal of the transitional zone to decrease out-
ward migration and retain the city’s population;

4. improving the quality of the natural
environment, developing the network of green
areas and the infrastructure necessary for
protecting the environment: improvement and
conservation of landscape quality, to improve
living conditions;

5. granting the terms of multicoloured
culture, sports and entertainment: expansion of
cultural and entertainment services, to increase
the city’s appeal to its residents and affirm its
central role;

6. providing social welfare to create a „sus-
tainable society“: improvement of educational
and health conditions, protection of city sections
threatened by deterioration, to avoid regional
segregation and the emergence of slums;

7. improving the regional integration of the city
and its vicinity: better cooperation between the
actors of the area, determination of joint projects.

In connection with its functional strategic
goals, the structural objectives embrace the inter-
ventions regarding compactness, mixed land use,
multi-centered character and open spaces.

The Concept contains a detailed description
of further aims found within its main strategic
goals (see Appendix).



többközpontúság és a szabad területek, közterek biztosí-
tása érdekében összegzik a különbözõ városrészekben el-
végzendõ beavatkozásokat.

A Koncepció a legfõbb stratégiai célokon belül továb-
bi célokat fogalmaz meg, amelyeket részletesebben, ele-
meiben is bemutat – ezek jegyzékét ld. a Függelékben.

A kijelölt fejlesztési prioritásoknak fokozatosan be kell
épülniük a városfejlesztésrõl való középtávú gondolko-
dásba, a fõvárosi gazdálkodás programjába. A 15 éves
célrendszer a lehetséges fejlesztéseknek egy olyan kere-
tét adja meg, amelybõl közép- és rövidebb távú progra-
mokkal, pénzügyi számítások alapján kell a ténylegesen
megvalósítandó fejlesztéseket kiválasztani. Egy 7-8 évre
szóló városfejlesztési program kidolgozásával kell ki-
emelni azokat a célokat, amelyek – az ún. hétéves terv
gyakorlatától eltérõen – a térbeli és az ágazati rendszerek
koordinációját, a funkcionális és térszerkezeti szempont-
ok egyidejû érvényesítését teszik lehetõvé.

A városfejlesztési elképzelések megvalósításának
alapvetõ feltételét jelentõ eszközök és a hatékony intéz-
ményrendszer kiépítése erõsen függ a politikai és társa-
dalmi adottságoktól. A város mûködésének elemzésébõl
fontos következtetések adódnak a mai rendszer átalakí-
tására vonatkozóan: 

• az összetettebb városfejlesztési feladatok megoldá-
sához a mainál jóval erõsebb horizontális kapcsolatrend-
szer kialakítása szükséges a  Fõpolgármesteri Hivatalban
a különbözõ ügyosztályok, a bizottságok és a döntésho-
zók között;

• erõsíteni szükséges a Fõváros komplex tervelõkészí-
tõ és megvalósító projektmenedzselési képességét, hogy
a kiemelkedõ nagy programok a megfelelõ összetett fel-
adatkörrel megvalósíthatók legyenek;

• a kezdeményezõbb közösségi szerepvállaláshoz
szükséges egy aktívabb fõvárosi vagyongazdálkodás és
ingatlanpolitika kereteinek kialakítása és fokozatos be-
vezetése;

• új intézményi megoldásokra – önkormányzati társu-
lásokra, célzott gazdasági társaságokra – van szükség a
városfejlõdés alapvetõ irányainak kijelölése, a folyamatok
megfigyelése és kiértékelése, a kerületekkel, a városkör-
nyékkel és a régióval való térségi együttmûködés, koope-
ráció hatékony megoldása, a fejlesztési feladatok ellátá-
sa érdekében.
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It is essential for the middle-term develop-
ment directions and the urban economy program
to gradually integrate the priorities of urban
development. The 15-year policy could serve as a
framework for possible development projects,
which could be further narrowed down with the
help of financial calculations. Following the
acceptance of the Concept, it will be necessary
to elaborate an urban development program for
the next 7-8 year term, containing the goals
concerning the coordination of spatial and
sectoral systems and the parallel enforcement of
functional and spatial aspects. 

The terms of implementing urban develop-
ment projects and developing an efficient
institution network are closely intertwined with
social and political conditions. By analising the
city's way of functioning, important conclusions
can be drawn regarding future reorganisation:

• complex urban development projects re-
quire a reasonably stronger horizontal network
between the different departments, committees
and decision makers within the Municipality;

• it is essential to increase the complex
preparatory and executive project management
ability of the city to ensure the implementation of
significant and extensive projects;

• a more initiative public role requires the
development and gradual introduction of a more
active financial and real estate policy;

• new institutional solutions – cooperative
municipal bodies, PPP companies – are neces-
sary to point out the direction of urban develop-
ment, analyse and evaluate its process, ensure
efficient cooperation between the city and its
vicinity and manage development projects.
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A VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
STRATÉGIAI CÉLJAI

A GEOPOLITIKAI HELYZET KIHASZNÁLÁSA,
A FÕVÁROSI GAZDASÁG HATÉKONYSÁGÁNAK
ELÕSEGÍTÉSE

Budapest gazdaságának gyors modernizációja a gaz-
daság szerkezetének átalakulásával, az ipari szektor je-
lentõségének csökkenésével, ugyanakkor megmaradó ré-
szének dinamikus fejlõdésével, a szolgáltató szektor
megerõsödésével megy végbe. Az 1990-es évek elejétõl
kezdve a budapesti gazdaság töretlenül vonzó térsége a
külföldi mûködõ tõke beruházásoknak, a Magyarországra
érkezõ külföldi mûködõ tõke 50-60%-a a fõvárosba kerül.
A 90-es évek gazdasági prosperitásának a viszonylag
kedvezõ gazdasági szerkezeten túlmenõen az volt a leg-
fõbb oka, hogy a város és térsége szinte azonnal be tu-
dott kapcsolódni az európai integráció folyamataiba.

Budapest jövõjének záloga, hogy minél teljesebben ki-
használja kedvezõ geopolitikai helyzetét. A Közép-Euró-
pa legfontosabb közlekedési folyosóinak metszéspontjai-
ban, a Kárpát-medence természetes központjában fekvõ
város számára egyértelmûen adódik a regionális közpon-
ti szerep lehetõsége. A Fõvárosi Önkormányzat tudatos
beavatkozásokkal kell elõsegítse azt, hogy a város elõ-
nyére fordíthassa ezeket a potenciálisan kedvezõ adott-
ságokat.

Budapest térségszervezõ szerepe, elérhetõsége

Amikor Magyarország az EU tagjává válik, Budapest
is új helyzetbe kerül. Budapest az európai gazdasági in-
tegráció szereplõjeként a korábbinál is fontosabb kapcso-
lati helyzetbe kerül az EU és a délkelet-európai, közel-ke-
leti térség között. E kiváló geopolitikai pozícióban Buda-
pestnek aktívan kell bekapcsolódnia az EU regionális po-
litikájának alakításába, fõként a nagyvárosi régiók külön-
leges szerepének az EU intézményrendszerében való
megjelenítése és elismertetése érdekében.

Az európai területfejlesztési irányelveknek megfelelõ-
en nagy hangsúlyt kap a város elérhetõsége, közlekedési
kapcsolatrendszere, a transzeurópai útvonalak fejlesztése. 

• Budapest vasúti elérhetõsége: a MÁV fõvonalak
korszerûsítésére, a nemzetközi kapcsolatokat – s így a
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STRATEGIC GOALS OF THE URBAN
DEVELOPMENT CONCEPT

SUPPORTING THE CITY’S ECONOMIC ROLE,
GEOGRAPHIC AND HISTORICAL CHARACTER

The process of dynamic economic moderni-
sation in Budapest encloses the following:
structural changes in the economy, decrease in
the significance of the industry, dynamic deve-
lopment of remaining industrial sectors and
strengthening of services. Since the early 1990’s,
Budapest has been an invariably attractive
region for foreign direct investments, the 50-60%
of investments in Hungary is concentrated in
Budapest. Apart from a relatively favourable
economic structure, the main reason for the
economic prosperity of the city and its vicinity in
the 1990s was the opportunity to immediately
join into the process of European integration.

Budapest’s future depends on its ability to
fully exploit its geopolitical position. Located at
the intersection of Central Europe’s most
important transport corridors and in the natural
center of the Carpathian Basin, this advan-
tageous position is the basis for taking on a
central role in the region. Due to conscious
intervention, the Municipality of Budapest
should enable the economy to benefit from these
potentially favourable conditions.

Regional role of Budapest and its accessibility 

EU membership will result in an entirely new
role for Budapest. As an actor of European
economic integration, Budapest will serve as an
important connecting link between the EU,
southeastern Europe, and the Middle East. As a
consequence of its excellent geopolitical
position, Budapest must actively take part in
shaping the EU's regional policy, in order to
stress the importance of metropolitan regions in
the EU’s institution network.

In accordance with the area development
policy of Europe, the city’s accessibility, its
transport network and transeuropean routes will
become high priority development areas. 

• railway system: modernisation of the na-
tional railway’s main lines, high quality passen-
ger stations and large capacity freight transport
stations - logistic centers –  are needed to serve
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Délkelet felé irányuló átmenõ forgalmat is – kiszolgáló
színvonalas személyforgalmi és nagy kapacitású teher-
forgalmi pályaudvarokra – logisztikai központokra –  van
szükség. A várost érintõ nagysebességû vasúti hálózat
átvezetõ szakasza szükségszerûen érinti Dél-Budát, így a
Kelenföldi pu. a város fõpályaudvarává is alakulhat. 

• a hajózás szerepe: az aldunai hajóutak mielõbb re-
mélhetõ helyreállítása a Duna közlekedési, áruszállítási
szerepének növekedését hozza magával. Ennek elõnyeit
a fõváros csak megfelelõ logisztikai kapcsolatokkal ellá-
tott kikötõkkel aknázhatja ki: a Csepeli Szabadkikötõ inf-
rastruktúrájának fejlesztése mellett további áruforgalmi
kikötõ is létesítendõ, s idõszerû az új nemzetközi sze-
mélyforgalmi kikötõ kialakítása. 

• a légi forgalom kiszolgálása: Ferihegy szerepének
növekedése már rövid távon is nyilvánvaló, amit földi
kapcsolatainak – személy- és áruszállítás esetében egy-
aránt – javításával követni kell. 

• a regionális közúti kapcsolatok fejlesztése: a várost
érintõ tranzitforgalom jellegébõl adódóan az M0 körgyû-
rû déli szakaszának, az M1-M7-M5-M3 autópályák ösz-
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international relations – e.g. transit traffic
towards the southeastern region. A possible
future high-speed railway inevitably leads past
South Buda, possibly transforming Kelenföld
station into the central station of Budapest.

• navigation: prospective reconstruction of
shipping passages on the lower Danube could
increase transport and trade. These advantages
can only be exploited in the docks endowed with
adequate logistic functions: besides developing
the infrastructure of the Szabadkikötõ freeport in
Csepel, it is important to establish further trade
docks and a new international passenger dock.

• air traffic: the significance of Ferihegy
airport will obviously increase in the near future,
therefore the improvement of its land connec-
tions – concerning passenger traffic and trade
alike – must follow.

• regional road connections: due to the
transit traffic encircling the city, the southern
section of the M0 belt, the connection of M1-M7-
M5-M3 have high priority, necessitating the
most rational solution for the M5-M3 section, and
turning the southern section of the M0 ringroad
into a motorway.

Efficient and environment-friendly economy

Accelerating the evolution process of busi-
ness networks is a primary interest of Budapest.
In the urbanised economic areas of the city, the
increasing competitiveness of cooperating
companies and the decreasing costs of
production could serve as a solid basis for
companies with more stable financial back-
ground, thereby increasing the competitiveness
of the city and boosting the economy.

európai közlekedési
folyosók

european transportation
corridors



szekötésének prioritást kell kapnia, ami az M5-M3 sza-
kasz legracionálisabb kialakítását és az autóút jellegû út-
vonal teljes autópálya jellegû kiépítését teszi mielõbb
szükségessé. 

Hatékony és környezetbarát gazdaság

A gazdaság kooperációs hálózatainak szervezõdése, e
folyamat felgyorsítása alapvetõ érdeke Budapestnek. A
város urbanizált gazdasági terében nõ az együttmûködõ
vállalatok versenyképessége, csökkenthetõk a termelési
költségek, kialakulhatnak a tõkeerõsebb, kedvezõbb mé-
retû vállalkozások – erõsödik a város gazdaságának ver-
senyképessége, felgyorsul a gazdaság fejlõdése. A föld-
rajzi koncentráció segíti a versenyzõ és kooperáló vállala-
tok, a kapcsolódó és támogató iparágak, az infrastruktú-
ra és a szolgáltatások, a vállalkozói szövetségek innova-
tív kapcsolatrendszerét. Kiegyensúlyozott szerkezetû,
több lábon álló gazdaság jön létre, a nagyvállalatok és a
kis-és középvállalatok közötti sûrû kapcsolati rendsze-
rekkel. A budapesti gazdaságban ilyen együttmûködõ
rendszerek, ún. klaszterek formálódhatnak az ipar külön-
bözõ ágazataiban (gyógyszeripar, gépipar, nyomdaipar),
a tudásiparban (felsõfokú oktatás, kutatás, fejlesztés,
high-tech iparok összekapcsolódásai), valamint az ide-
genforgalomban (turizmus és kereskedelem kapcsolatá-
ban). Cél, hogy Budapest a tudásipar és a termelõ gazda-
ság összekapcsolásával minél több területen váljék inno-
vációs központtá. 

A Fõvárosi Önkormányzatnak a jövõben a korábbinál
nagyobb szerepet kell vállalnia a szervezõdõ klaszterek
erõsítésében. Ez elsõsorban katalizátor szerepet jelent,
vagyis azt, hogy nem átfogni, irányítani kell e folyamato-
kat, hanem az elõkészítésben való részvétellel és eseten-
ként egy-egy projekt elõkészítésében való részvétellel
kell segíteni a spontán fejlõdés felgyorsítását.  

• Budapest Városmarketing Program: Budapest gaz-
dasági szerkezetének átalakításához továbbra is szükség
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Geographic concentration serves the innovative
network of competing and cooperating compa-
nies, adjoining and supporting industries,
infrastructure and service as well as alliances.
This results in a diverse economy with solid

foundations and a well-balanced structure, with
an intense network between big companies and
small and middle-size businesses. Such
cooperative networks – so-called clusters – could
emerge in the following sectors of Budapest's
economy: various branches of the industry
(pharmaceutics, mechanical engineering,
printing), knowledge industry (higher education,
research, development, adjoining high-tech
industries), tourism (between tourism and
commerce). Budapest aims for becoming an
innovation center in as many fields as possible,
by connecting the knowledge industry and
production. 

In the future, the Municipality of Budapest
must play a more active role in supporting
emerging clusters. The municipality’s primary
role as catalyzer is to participe in project
preparation, thereby accelerating the process of
spontaneous development.

• City Marketing Program of Budapest: direct
investments are still needed to reconstruct the
economy of Budapest. A conscious city marke-
ting program should stress the advantages of the
city, present its highly qualified work force and
continuous labour organisation, the state of
infrastructural networks and the existing
multinational companies, thereby promoting
their choice of premises. Efficient support of

cluster formation also serves the local supply:
Budapest promotes the concentration of
normally dispersed real estate development. 

• Incubator Program of Budapest: Budapest
must actively support small and medium-size
enterprises (SME) and their relations and
improve their chances of being suppliers of
larger companies. The development of diffe-
rentiated local tax systems and the organised
establishment of premises can be a means of
attaining the above-mentioned, joint expansion

1.3.
1.4.
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van a mûködõ tõke bevonására. A budapesti telephelyvá-
lasztás elõsegítése érdekében tudatos városmarketing
programnak kell bemutatnia a város helyzeti elõnyeit, a
magas képzettségû munkaerõt és annak folyamatos
utánpótlását, az infrastrukturális hálózatok kiépítettsé-
gét, a nemzetközi cégek jelenlétét. A klaszter-építés hat-
hatós támogatása a területi kínálat segítése is: a Fõváros
szerepvállalása arra irányulhat, hogy az egyébként szét-
szórtan megvalósuló ingatlanfejlesztések koncentráltan
jöjjenek létre.

• Budapest Inkubátor Program: a Fõvárosnak aktív lé-
pésekkel kell támogatnia a kis- és középméretû vállalato-
kat, azok kapcsolatrendszerének, beszállítói lehetõségei-
nek bõvítését. Ennek eszköze lehet az iparûzési adó dif-
ferenciált rendszerének kialakítása, a telephelyek szerve-
zett biztosítása, de a Fõváros a Budapesti Kereskedelmi
és Ipari Kamarával és Budapesti Vállalkozásfejlesztési
Alappal közösen részt vehet a mikrohitel program bõvíté-
sében is.

A gazdaság környezetbarát jellegének elõsegítése a
vállalatok környezettudatos magatartásának fokozatos
kialakítását kívánja meg. Bár a legsúlyosabb szennyezõ
iparágak az elmúlt évtized során jórészt eltûntek a város-
ból, kívánatos olyan programok megindítása, amely a
vállalatokat arra ösztönzi, hogy gazdasági szempontjaik
közé vonják be az ökológiai szempontokat is, tegyenek

erõfeszítéseket a tisztább termelésért, használják hatéko-
nyabban az erõforrásokat. Cél, hogy a vállalkozások mi-
nél szélesebb köre olyan termelési eljárásokat, szolgálta-
tásokat alkalmazzon ill. vezessen be, amelyekkel kimu-
tathatóan csökkenteni tudja az energia- és vízfogyasz-
tást, a hulladék kibocsátást, hogy területükön növeljék a
zöldfelületet, csökkentse a légszennyezést és a széndi-
oxid kibocsátást. Ennek érdekében a Fõváros a szabályo-
zó eszközök érvényesítésén túlmenõen ösztönzõ jellegû
programokat kíván indítani.

A fõvárosi szakképzés és a munkaerõ-piaci igények
harmonizálása

A jelenlegi iskolarendszerû szakképzés a szakközépis-
kolákban csak részlegesen tud lépést tartani a gyorsan
változó követelményekkel, fõként a középfokú végzett-
séggel rendelkezõ, fizikai foglalkozású, valamint a kor-
szerû informatikai és termelés technológiai ismeretekkel
rendelkezõ munkaerõ iránti növekvõ kereslettel. Orszá-
gosan is megoldásra váró probléma, hogy néhány kiváló-
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of a certain micro credit program, in cooperation
with the Budapest Chamber of Commerce and
Industry and the Budapest Enterprise Develop-
ment Foundation (BEDF).

Strengthening of the economy’s environment-
friendly character requires the gradual deve-
lopment of an environment conscious attitude on
behalf of companies. Most of the dangerous
polluting industrial branches have closed down
in the city in the past decade, yet it is still
desirable to launch programs that encourage
companies to integrate ecological aspects into
their decision making process, make an effort to
attain cleaner production and use resources
more efficiently. It is essential for more and more
enterprises to introduce and apply new techno-
logies and services, which could significantly
decrease energy and water usage, waste dispo-
sal as well as increase their green areas, de-
crease pollution and carbon-dioxide emission.
Therefore, besides applying different means of
regulation, Budapest aims to launch stimulating
programs as well.

Bringing vocational training in tune with the
needs of the labour market

In secondary schools, the current educational
system of vocational training can only partly live
up to the dinamically changing demands, pri-
marily the growing demands on work force in
possessing knowledge of up-to-date information
and production technology and well-trained blue
collar workers. Apart from a few excellently func-
tioning schools and professions (economics,
informatics), vocational training lacks a proper
reputation and is increasingly becoming the stu-
dents’ second or third choice only. This problem
is yet to be solved on a national level.

25% of the nation’s vocational training insti-
tutions can be found in Budapest and majority of
those enjoying local government support are
sponsored by the Municipality of Budapest. 30%
of students in vocational institutions of Budapest
are not residents of the capital, 75% of them live
in Pest county.

egyetemek és fõiskolák (tanulószámuk
jelölésével)

universities and colleges (indicating their
number of students)
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an mûködõ iskola és szakmacsoport kivételével (közgaz-
dasági, számítástechnika stb.) nincs megfelelõ presztízse
a szakképzésnek, mindinkább a lemaradó diákok máso-
dik, harmadik választásának céljává válik. 

Budapesten található az országban mûködõ szakkép-
zõ intézmények 25%-a, és ezek közül az önkormányzati
fenntartásban mûködõk túlnyomó részének fenntartója a
Fõvárosi Önkormányzat. A budapesti szakközépiskolák-
ban tanuló nem budapesti lakos diákok aránya 30%, há-
romnegyed részük Pest megyei. 

A szakképzés és a munkaerõ iránti igények harmoni-
zációja olyan racionális szakképzõ hálózat kialakítását
teszi szükségessé, amely a Közép-Magyarországi Régió
(de legalábbis a budapesti agglomeráció) iskolarendszer-
ét egységben szemléli, és összehangolt, együttmûködés-
re épülõ megoldást kínál. Ebben a Fõváros szerepe a
munkaerõ-piaci igények folyamatos nyomon követése
mellett olyan – az egész régióra kiterjedõ – stratégiai ter-
vezés és szervezés, amely legalább középtávon képes
elõsegíteni a képzés-kibocsátás és a munkaerõ iránti igé-
nyek jobb összehangolását. Ez a régió szakképzési háló-
zatának területi összehangolása mellett a szakképzés
munkaerõ-piaci harmonizációját (az iskolarendszerû kép-
zés mellett az alapítványok, magánvállalkozások, nagy-
vállalatok szakképzésbe való bevonását), valamint a kor-
szerû felnõttképzés (az egész életen át tartó tanulásra
való készség) bevezetését is kell jelentse. 

Kereskedelmi és idegenforgalmi szolgáltatások

A kiskereskedelmi szektor a budapesti gazdaság
egyik legfontosabb foglalkoztató ágazata. Az ipar, az in-
gatlanügyletek után a kereskedelem járul hozzá legna-
gyobb mértékben a budapesti gazdaság GDP-jéhez. A
kiskereskedelemben az elmúlt évtized során döntõ átala-
kulások mentek végbe, ami az új kereskedelmi formák, a
bevásárlóközpontok, a hipermarketek, olcsó piacok meg-

The harmonisation of vocational training and
labour market demands requires the develop-
ment of a rational vocational training system that
sees the school system of the Central Hungarian
Region (or at least the conurbation of Budapest)
as a whole and offers well-balanced solutions
based on cooperation. Besides following the
needs of the labour market, Budapest’s role in
this process is to elaborate strategic plans – for
the entire region – and organise them in a way
that enables at least the middle-term harmoni-
sation of labour market demands and training
output. Apart from the territorial coordination of
the region’s vocational training network, this
includes the harmonisation of the training on the
labour market (initiating foundations, private
businesses and large companies into the
vocational training system in addition to school
system education) and the introduction of up-to-
date adult education.

Commercial and tourism/travel services

Retail is one of the most important employ-
ment sectors of Budapest’s economy. After the
industry and real estate ventures, trade ranks
third in contributing to the GDP of Budapest's
economy. Retail underwent significant changes
over the course of the past decade, resulting in

***** **** ***

Budapest szállodái (befogadóképességük
jelölésével) / hotels in Budapest (indicating
their capacities)

Budapest gyógyfürdõi és fürdõi
spas and bathes in Budapest

1.7.

gyógyfürdõ
spa

fürdõ
bath
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the emergence of an increasing number of new
commercial forms, shopping centers, hyper-
markets and cheap markets. The process is still
underway, therefore its effect cannot be fully
evaluated, yet an unfavourable restructuring
process has evidently reached the vicinity and
the shrinking of the traditional retail system is
already visible. This process must be hindered by
the means of regulation and the network of local
concessions. One of the important objectives is
to decrease the obvious conflicts in the retail
business and support traditional trade forms. The
Municipality of Budapest plays an important, yet
indirect role in the commercial development
process, in the complex projects concentrating on
improving the quality and restoring the business
character of traditional shopping streets and
busy downtown roads, as well as in promoting
the commercial function within the framework of
harmonised development in the center system. 

The global expansion of the tourism sector
and its role in the Hungarian economy as well as
Budapest’s outstanding position in the nation’s
tourism will prospectively result in the expansion
of travel/tourism services. Budapest encourages
the expansion and development of this sector,
due to its positive effects on the economy, on the
increase of tax revenues and in creating new
jobs. Within tourism development, Budapest
should primarily concentrate on introducing a
wider range of services and events. It is essential
to develop special fields of tourism: tourism con-
centrating on culture, sports, wellness, bathing
culture or science (conference tourism) requires
significant and organised infrastructural de-
velopment. Besides general strengthening of city
marketing, Budapest must contribute to the
development of the sector by organising the
infrastructure of urban tourism and inducing the
establishment of new touristic locations.

jelenésével és egyre növekvõ kínálatával járt. A folyamat
még jelenleg is zajlik, így hatása nem értékelhetõ teljes
mértékben, azonban a városkörnyékre is kiterjedõ kedve-
zõtlen térszerkezeti változás, a hagyományos városi üz-
lethálózat részleges elsorvadása már ma is érzékelhetõ.
A további elsorvadást részben a szabályozás eszközeivel,
részben a területi kedvezmények rendszerével minden-
képpen meg kell akadályozni. Fontos cél a kiskereskede-
lemben érzékelhetõ konfliktusok csökkentése, a hagyo-
mányos kiskereskedelmi formák támogatása. A kereske-
delem fejlesztésében a Fõvárosi Önkormányzat fontos
közvetett szerepet játszhat például a nagy forgalmú bel-
városi útvonalak, hagyományos bevásárló utcák üzleti
jellegének visszaállítására, minõségének javítására irá-
nyuló komplex munkában, illetve a központrendszer ki-
egyensúlyozott fejlesztése során a kereskedelmi funkció
elõsegítésében.

Az idegenforgalmi szektor globális növekedése, a ma-
gyar gazdaságban játszott szerepe, Budapestnek az or-
szágos idegenforgalomban betöltött kiemelkedô pozíció-
ja alapján a város idegenforgalmi szolgáltatásainak bõ-
vülésére kell számítani. A Fõvárosnak a gazdaságra gya-
korolt kedvezõ áttételei, az adóbevételek növekedése és
a munkahelyteremtõ hatás miatt a szektor bõvítését, fej-
lõdését kell szorgalmaznia. Budapest idegenforgalmának
fejlesztése jelenleg nem elsõsorban a szállodai férõhelyek
számának növelését, hanem a turizmushoz kapcsolódó
szolgáltatások, rendezvények kínálatának szélesítését
kell jelentenie. Fejleszteni kell a rétegturizmust: a kultú-
rával, sporttal, gyógyászattal, a fürdõkultúrával, a tudo-
mánnyal (konferenciaturizmus) összefüggõ idegenforga-
lom jelentõs és célzott infrastrukturális fejlesztést követel
meg. A Fõvárosnak az általános városmarketing erõsíté-
se mellett elsõsorban a turizmus városi infrastruktúrájá-
nak szervezésével, új turisztikai helyszínek kialakításának
ösztönzésével kell részt vennie a szektor fejlesztésében.
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A KÖZLEKEDÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE

A közlekedés fejlesztésének legfontosabb stratégiai ele-
me mindenekelõtt a városszerkezet olyan alakítása,
amely lehetõvé teszi a közlekedési igények csökkentését,
a tömegközlekedési hálózatok hatékony használatát.
Nem lehet az a cél tehát, hogy a keletkezõ igényeket mi-
nél nagyobb kapacitású úthálózatokkal elégítsük ki. A
gépjármûvek száma, használatának mennyisége még
nõni fog, de a közúti infrastruktúra kiépítése várhatóan
nem fogja tudni követni a növekvõ igényeket. A lakóterü-
letek és a munkahelyek mainál megfelelõbb elhelyezke-
dése mellett a tömegközlekedés olymértékû fejlesztésére
kell törekedni, hogy a mindennapi gépkocsi használat ne
legyen feltétlenül szükséges.

A közösségi közlekedés fejlesztése

A Városfejlesztési Koncepció egyik legfontosabb cél-
ként a tömegközlekedés fejlesztését jeleníti meg. A gép-
kocsi használat visszafogása csak vonzó és színvonalas
közösségi közlekedés mellett várható. Mindez a városkör-
nyék közlekedésére éppúgy igaz, mint a városon belül. 

A hálózatok és a jármûpark általános fejlesztése mel-
lett három programot kell kiemelni: 

• a közösségi közlekedés általános színvonalának
fejlesztése, a hálózat adottságainak javítása, védett
közlekedési pályák és elõnyhelyzet biztosításával;

DEVELOPING THE TRANSPORT SYSTEM

One of the most important strategic goals of
transport development is the reorganisation of
the city structure in a way that enables the
decrease of transport demands and ensures the
efficient use of public transport systems.
Meeting arising demands with larger capacity
road networks should not serve as an attainable
goal. The number of automobiles in use is likely
to increase in the future, but infrastructural
development will probably not be able to meet
these increasing demands. Besides the more
suitable future allocation of residential and
working areas, it is essential to develop the
public transport system in a way, that would not
make everyday car use inevitable. 

Development of public transport

One of the most important objectives of the
Urban Development Concept is the development
of the public transport system. Only an attrac-
ting and high quality public transport system
can lead to a decrease in car use. This applies to
the city and its conurbation as well.

Besides general development of the network
and the rolling stock, three other objectives are
to be mentioned:

• raising the general standard of public tran-
sport, improving network conditions by pro-
viding priority and protected traffic lanes 

• improvement of the general quality of
public transport, providing priority lanes for
public transport vehicles,

• establishment of  underground nr. 4 – bet-
ween Budaörs flower market and Bosnyák tér –,
subsequent development of underground nr. 5,
the express railway system connecting the
suburban railway lines of Szentendre and
Csepel/Soroksár,

• tramway system: besides preservation and
improvement of the existing network, it is
essential to extend the line nr. 1 to South-Buda,
adjoining the tram lines along the Danube
(17+19), transformation of line nr. 56 in Hûvös-
völgy into an express tram, expansion of the tram
network in Pest – e.g. extension of lines along
the Kiskörút to Nyugati Square. 

Development of the intergated transport
system of the city

It is not always possible to efficiently
integrate lower density outer districts and the
agglomeration area into the public transport
system. A realistic aim for car owners is to leave
their cars at the nearest public transport
junction. Besides the city transport company, the
suburban bus and railway networks also take on
an active role in this process.

The following two elements are prerequisites
of transport integration:

• establishment of the Budapest Transport
Association: supporting commuters by standar-

egyéni és tömegközlekedési
adatok változása 1990 óta

characteristics of  public and
individual transport since 1990

a fõvárosi motorizáció várható
fejlõdése

increase of the number of cars
in Budapest

a modal-split arány területi
alakulása

territorial differences in the share
of public and individual transport

2.1.
2.3.

2.
stratégiai cél
strategic goal

átfogó cél
wider objective
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• a gyorsvasúti hálózat fejlesztése: a 4-es metrónak a
Budaörsi virágpiac - Bosnyák tér közötti szakaszát köve-
tõen mielõbb meg kell kezdeni az ún. 5-ös metró, a cse-
peli/soroksári és a szentendrei HÉV-vonalaknak a város
alatti összekötésével kialakuló gyorsvasút kiépítését.

• a villamosvasúti hálózat fejlesztése: a meglévõ há-
lózat megõrzése, minõségének javítása mellett egyebek
között sort kell keríteni az 1-es villamos déli szakaszának
bõvítésére, a budai Duna-parti vonalak egyesítésére
(17+19), a hûvösvölgyi vonal gyorsvasúttá építésére, a
pesti oldal hálózatának kiegészítésére – pl. a kiskörúti
villamos a Nyugati térig való meghosszabbítására.

Az integrált városi közlekedés eszközrendszerének
fejlesztése

A lazán beépített külsõ városrészek és a városkörnyé-
ki települések hatékony kiszolgálása tömegközlekedéssel
nem minden esetben lehetséges. A reális cél az lehet,
hogy a gépkocsi tulajdonosok csupán a legközelebbi tö-
megközlekedési hálózati csomópontig vegyék igénybe
autójukat. E forgalom lebonyolításában a BKV mellett ki-
emelkedõ szerepet kap a VOLÁN és a MÁV. 

A közlekedési rendszer integrációja érdekében két
elem különösen fontosnak tekintendõ:

• a Budapesti Közlekedési Szövetség létrehozása: a
BKSZ a díjszabások egységesítésével, közös bérlet kiala-
kításával, a járatok legmegfelelõbb összehangolásával, a
külsõ átszállóhelyeken P+R parkolók kialakításával szol-
gálja a városkörnyék ingázóit,

• az ún. intermodális csomópontok kialakítása: az át-
szállóhelyek színvonalas megoldása újszerû, kereskede-
lemmel, szolgáltatásokkal kiegészített csomópontok ki-
alakítását igényli. Ezek a helyszínek egyúttal városrész-
központi funkciókat is kapnak. Ilyenekre adódhat lehetõ-
ség elsõsorban az Etele téren, az Örs vezér terén,
Rákospalota-Újpest ill. Kõbánya-Kispest vasútállomások
térségében, a késõbbiekben a Flórián téren.

A város integrált parkoláspolitikája

A gépkocsi használat visszaszorításához a közösségi
közlekedés erõteljes fejlesztése mellett a parkolás-szabá-
lyozás eszközei kínálják a leghatékonyabb eszközöket.
Ma szinte a város minden pontján gondot jelent az álló
jármûvek elhelyezése. A káosz felszámolása új, közterü-
leten kívül esõ parkolók létesítését, a közterületi parkolók

a városközpont forgalmi tehermentesítése
releasing the pressure on the city centre

a budai hegyvidék problémáinak kezelése
casing the traffic problems of the Buda hills

az észak-dél irányú kapcsolatok fejlesztése
developing better connections between the
northern and southern parts of Budapest

2.2.

2.4.

átfogó cél
wider objective
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szelektív használatát és erõsen fegyelmezõ szabályozást
kíván meg. Az egységes parkolás-gazdálkodás fontos
eleme a P+R parkolók mielõbbi kiépítése is.

Az egységes parkolás-gazdálkodás legfõbb célja,
hogy a belsõ városrészekben a lakossági parkolás és a rö-
vid idejû látogatóforgalom számára egyaránt biztosítson
célszerû megoldásokat. Nem cél ugyanakkor a munkába
járók gépkocsijainak elhelyezését megkönnyíteni. A cé-
lok elérése, az egységes parkolás-gazdálkodási rendszer
kialakítása szükségesé teszi a szorosabb együttmûködést
a kerületi önkormányzatokkal.

A közúthálózat fejlesztése

A közúthálózat fejlesztésének egyik fontos célja a bel-
sõ városrészek forgalmának csökkentése. A városközpont
forgalmi tehermentesítése érdekében szükség van a vá-
rosközpontot elkerülõ útvonalak kiépítésére. (Jól mutatja
ennek kedvezõ eredményeit az M0 és a Lágymányosi híd
megépítése nyomán javuló helyzet Dél-Budán.) A terve-
zett fejlesztések legfontosabb feladata a hiányzó, a külsõ
kerületeket összekötõ gyûrûirányú utak kiépítése, vala-
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dising travel fares, creating unified passes,
harmonising transport lines, establishing P+R
facilities at outer interchange stations,

• development of so-called intermodal
junctions: by adding complementary trade and
service functions to interchange stations, the
new high quality junctions could also serve as
local subcenters – e.g. Etele tér, Örs vezér tér,
railway stations of Rákospalota-Újpest and
Kõbánya-Kispest, and later on Flórián tér .

Integrated policy on parking

Besides the intensive development of public
transport, parking regulation is the most efficient
way of decreasing car use. Finding a parking
place is difficult in practically every part of the
city. Development of new parking places outside
of public areas, selective use of public parking
areas and strict regulations are necessary to end
the current chaos. The establishment of P+R
facilities is also an important element of
integrated parking management.

The main objective of parking management
is to come up with adequate solutions regarding
residential and short-term guest parking.
However, this does not apply to people driving to
work. The establishment of an integrated
parking system requires close cooperation with
district governments.

Developing  the road network

One of the most important aims of road
network development is to decrease traffic in the
inner areas of the city. This requires the
establishment of roads evading the city center.
The most significant aim of the development

a Körvasúti körút által
feltárt zóna

the zone to be restructured
by the the planned Körvasút
ringroad

meglévõ lakóterület
existing residential area 

lakóterületi fejlesztés
residential development 

meglévõ iparterület
existing industrial area

átalakuló barnamezõs terület
restructuring brown-field area

zöldterület
green area

2.5.

BUDA PEST

átfogó cél
wider objective



mint a budai hegyvidékrõl levezetõ, s a központot elkerü-
lõ utak megvalósítása. A belsõ városrészekben kisebb-
nagyobb lépésekben fokozatosan kiterjeszthetõ a csilla-
pított forgalmú, gyalogos elsõbbségû területek, védett la-
kóterületi zónák hálózata.

A Városfejlesztési Koncepció legfontosabb közútfej-
lesztési programja a Körvasúti körút kiépítése a csatlako-
zó Duna-hidakkal, mely nemcsak a forgalmi igények ki-
szolgálása, hanem az ún. átmeneti zóna feltárása, a vá-
rosszerkezet javítása érdekében is szükséges. A körút
megvalósítása északon, a 10-es út és az M3-as út közötti
szakasz kiépítésével, az új Aquincumi-híd – az Északi
vasúti összekötõ híd mellett vezetett közúti híd – megépí-
tésével kezdhetõ meg. Mivel az Árpád-híd terhelése to-
vább nem növelhetõ, a városszerkezeti adottságok egyér-
telmûen ezt teszik a legfontosabb beruházássá: ha
ugyanis az M0 északi hídja a csatlakozó úthálózat nélkül
ezt megelõzõen valósul meg, a forgalmi helyzet nemhogy
javul, hanem egyes sugár irányú útvonalakon erõsen
romlik. A Körvasúti körút délebbi szakaszainak megvaló-
sítására csak késõbb kerülhet sor, de a Csepel-sziget je-
lentõs fejlesztési területeinek feltárása Dél-Budapesten is
szükségessé teszi a hídépítést. 
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process is the establishment of  ringroads
connecting outer districts and roads descending
from the Buda hills, that evade the city center.
The network of pedestrian based, protected
residential areas with reduced traffic load could
be gradually extended throughout the inner city.

The most important road development
project of the Urban Development Concept is the
development of the Körvasút ringroad with its
connecting bridges, which could satisfy
transport needs, ensure the accessibility of the
transitional zone and serve the improvement of
the city structure. The first step is to build the
section connecting road nr. 10 and M3 and the
Aquincum Bridge – the public bridge alongside
the northern railway bridge. Since the traffic load
of Árpád Bridge cannot be further increased, the
Körvasút ringroad’s position in the city structure
makes it the most important investment: prior
establishment of M0’s northern bridge without a
connecting road system would aggravate the
traffic situation along several avenues. The
establishment of the ringroad’s southern
sections will follow later on, but the need for
significant and accessible development areas on
Csepel Island calls for the construction of
bridges in South Budapest as well.



AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET MINÕSÉGÉNEK JAVÍTÁSA

A város egyik legsúlyosabb problémája a lakóházak
és közterületek leromlott állapota. Az ország legrosszabb
lakásállományának egyharmada a fõvárosban, annak
egyes részeire koncentráltan található. A városi életmi-
nõség feltételeinek romlása erõsen hozzájárul ahhoz,
hogy az évtized közepétõl egyre több család választja a
kiköltözést a fejlõdõ agglomerációba. 

Budapest nagyvárosi karakterének ugyanakkor igen
fontos eleme a 19. században, a 20. század elején kiépí-
tett belsõ városrészek építészeti örökségének gazdagsá-
ga, amelyet a városmag UNESCO Világörökségként kije-
lölt területe avat nemzetközi mércével is elismert kultu-
rális értékké.

Az épített környezet javítása a fentiek fényében tehát
egyszerre több célt szolgál, a városfejlesztési koncepció
egyik kulcselemének tekinthetõ.

Épület- és városrehabilitáció a lakóterületeken

A történeti városrészek épületállományának megújí-
tását jól szolgálják a Városrehabilitációs Keret önkor-
mányzati és társasházi támogatási programjai. Radikáli-
san erõsíteni kell  azonban a komplex városrehabilitációs
akcióterületeken folyó munkát, ahol az egyedi épület fel-
újításokon túlmutató komplex programokra kell helyezni
a hangsúlyt. Az akcióterületi programok megindíthatják
egy-egy kisebb térség minõségi átalakulását, ami várha-
tóan nagyobb terület újjáéledését ösztönzi. A Fõvárosi
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IMPROVING THE QUALITY OF THE BUILT
ENVIRONMENT

One of the city’s most serious problems is the
run-down condition of buildings and public
areas. One third of the country’s lowest quality
building stock can be found concentrated in
certain districts of Budapest. The deterioration of
urban living conditions has been a major factor
in the migration process of an increasing number
of families to dinamically developing suburban
areas since the mid 1990s. 

The architectural richness of inner city
sections established in the 19th and early 20th
centuries plays a significant role in defining the
image of Budapest. The city center is part of the
UNESCO World Heritage, signalling interna-
tional acceptance of its cultural value. 

In the light of the above-mentioned, the
improvement of the built environment serves
several aims/purposes simultaneously and is
therefore a key element of the Urban Deve-
lopment Concept.

Urban renewal of residential areas

The programs of the Urban Rehabilitation
Fund serve the renewal of both municipal
housings and condominiums in historical areas.
The complex urban rehabilitation programs
pointing beyond individual building renovation
projects must be dinamically strengthened.
These programs can induce the high quality
transformation of certain smaller neighbour-
hoods, thereby stimulating the renewal of larger
areas. The Municipality of Budapest provides

XV

XI

XIV

X

IX

VIII

VII

VI

XII

III

II

I

V

XIII

XIX

XVI

XVIII
XXI

XX

Teve utca

Belsõ Terézváros Rózsák tere
Klauzál utca

a városrehabilitációs
programban megjelölt
célterületek és az elfogadott
akcióterületek (2001-ig)

target areas of the urban
renewal programme with
the designated action areas
(up to 2001)

Krúdy Gyula utcaDéli Belváros
Középsõ Józsefváros Kõbánya Ligettelkek
Belsõ Ferencváros Középsõ Ferencváros

ÁTMENETI
ZÓNA

BELSÕ
VÁROSRÉSZEK

Szabolcs utca

3.1.

3.
stratégiai cél
strategic goal

átfogó cél
wider objective



Önkormányzat az akcióterületeken kiemelt anyagi támo-
gatást biztosít mind a kerületi önkormányzatok, mind a
társasházak számára. 

A legrosszabb adottságú épületállomány lebontása
lehetõvé teszi a terület sûrû beépítésének lazítását. A
zöldterületek növelésével, új, korszerûbb beépítési mó-
dokkal és új lakásformákkal kell vonzóvá tenni a városi
életformát. Minden lehetséges eszközt fel kell használni
a 19. század során kialakult, tipikus zártudvaros beépíté-
sû sûrû városi szövet finom és fokozatos átalakítására, ki-
egészítésére a mai lakáspiac követelményeinek megfele-
lõ épületekkel, együttesekkel. 

A belsõ városrészek megújítása mellett fontos a külsõ
városrészközpontok minõségi megújítása is, hiszen ezek
karakterének megõrzése, színvonalának emelése a lakos-
ságnak az adott helyhez való kötõdésének kulcsa. A
program ezért ezt a feladatot is kiemelten kezeli.

Közterületek megújítása és fejlesztése

A közterületek megújítása az egyik leghatékonyabb
eszköz a városi környezet minõségének, élhetõségének
javítására, amely az általános felértékelõdés, fejlesztés
megindítását ígéri. Ezért a közterületek megújításának
kiemelt szerepet kell kapnia a városrehabilitációs akció-
programok keretei között, ahol a lakóterületi beépítések
fellazítását, zöldfelületek kialakítását, új közösségi terü-
letek (agórák) kialakítását szolgálhatja. A programok si-
kerét a közismert példák – a déli Váci u., Liszt Ferenc tér,
Ráday u., Tompa u., Huszár u. mutatják. 

További elemek:
• A belsõ területi rehabilitációhoz kapcsolódó hagyo-

mányos városi területeken a gyalogos területek bõvítése,
csillapított forgalmú lakó- és bevásárlóutca hálózat kiala-
kítása, új, szerkezetjavító közterületi elemek létrehozása
(pl. Kálvin tér körzete, Király u. - Nagymezõ u. körzete,
Középsõ-Józsefváros és Középsõ-Ferencváros területe,
Falk Miksa és Pozsonyi út körzete, Fõ utca stb.)
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exclusive financial support to district govern-
ments and residents alike.

The demolition of the lowest quality building
stock ensures a decrease in building density.
The urban lifestyle could be promoted by an
increase in green areas, up-to-date building
methods and new building types. Careful means
should be applied when adding new buildings
that meet the present-day demands of the real
estate market, in order to gradually transform
and complement the 19th century typical urban
fabric.

Besides renewing inner areas, the high
quality renewal of local subcenters in the outer
districts and the preservation of their character
is a key factor in creating a bond between
residents and their environment. Therefore, this
is also regarded as a high priority element of the
urban renewal program.

Renewal and development of public areas

The most efficient way of improving the
quality and liveability of the urban environment
is by renewing public areas, thus securing
general revaluation and development. Therefore,
the renewal of public areas should be regarded
as a high priority task within the framework of
urban development programs, which include
decreasing the building density in residential
areas, development of green areas and estab-
lishment of new public areas. Well-known
successful examples: south Váci Street, Liszt
Ferenc Square, Ráday Street, Tompa Street,
Huszár Street. Further elements:

• extension of pedestrian areas, development
of the residential and shopping network with
reduced traffic load and development of new,
structure – improving public elements in tradi-
tional urban areas connected to inner city
rehabilitation (e.g. Kálvin tér area, Király utca -
Nagymezõ utca section, Middle-Józsefváros and
Middle-Ferencváros area, Falk Miksa utca and
Pozsonyi út section, Fõ utca etc.);

3.2
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• A 4-es metróhoz kapcsolódóan a felszín rendezése
elsõsorban a Bartók Béla út környezetében és a Vámház
krt. térségében, ill. a Baross téren;

• Egyes kiemelt fontosságú, a város arculatát alapve-
tõen meghatározó, leromlott területek, pl. a Károly körút
és a Madách tér, vagy a Moszkva tér rehabilitációja;

• A külsõ kerületi hagyományos városrész központok-
ban a közterületek megújítása az érintett kerületek és a
Fõváros összefogásával.

Az átmeneti zóna megújítása, területi tartalékainak
feltárása

A városszerkezet alakításának kulcskérdése a belsõ
városrészeket körülölelõ átmeneti övezet jövõbeli sorsa,
hasznosítása. A korábbi ipari övezet területe ma sok he-
lyen üresen áll, szétaprózódott, területe sok helyen
szennyezett. A város fenntartható fejlesztési pályára állí-
tásának és a város kompaktsága megtartásának elen-
gedhetetlen feltétele a város e kiürülõ sávjának újrahasz-
nosítása. Ennek eredményeként jelentõs területi tartalé-
kok szabadulnak fel a városközponthoz közeli területe-
ken, melyeken fontos funkciók, nagy területigényû léte-
sítmények helyezhetõk el (pl. parkok, sportterületek).

A Koncepció két kiemelt célja e területre, összhang-
ban a közlekedésfejlesztési programokkal:

• A Körvasúti körút és csatlakozó területei  kiépítésé-
vel: a városban és városkörnyéken jelentkezõ befektetõi
szándékok e területrészek felé irányítása a térségben ta-
lálható zárványok kiszabadításával és potenciális befek-
tetési célként helyzetbe hozva ezeket az alulhasznosított
területeket.

• az átmeneti övezet egyes részeinek átstrukturálása:
új funkciók kialakításával átfogó fejlesztési koncepció ki-
dolgozása mellett a terület infrastruktúra-fejlesztésével,
a szabályozások javításával, új típusú támogatási rend-
szerek bevezetésével, egyes mintaprojektek elõkészítésé-
vel és megvalósításával – pl. a Csepel-sziget csúcsának
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• development of public areas attached to
the construction of underground nr. 4, primarily
in the Bartók Béla út area, in the Vámház krt.
area, on Baross tér;

• rehabilitation of certain important elements
of the cityscape, yet currently run-down areas of
the city (e.g. Károly krt., Madách tér, Moszkva tér);

• renewal of public areas in traditional (local)
subcenters of outer districts, in cooperation with
the city and the districts concerned.

Renewal of the brown-field zone

The future use of the former industrial belt
surrounding inner areas is a key aspect of city
reconstruction. Most of these areas are currently
deserted, contaminated and have been broken
up into smaller sections. Reutilisation of this
abandoned area is the prerequisite for main-
taining the city's compactness and placing it on
the sustainable path of development. This pro-
cess will result in significant territorial reserves,
where important functions and expansive insti-
tutions can be situated (e.g. parks, sports
grounds).

Two high priority objectives of the Concept in
accordance with transport development prog-
rams are as follows:

• developing a new ring-road (the Körvasút
Boulevard) and its adjoining areas:  redirecting
investment initiatives originally targeted at the
city and its vicinity to these inefficiently used
areas by ensuring their accessibility and turning
them into potential investment targets.

• restructuring certain parts of the
transitional zone: by establishing new functions
in complementing the comprehensive develop-
ment concept, by developing the area’s infra-
structure, introducing new support systems,
preparing and implementing certain model
projects – e.g. redevelopment of Csepel-North,
which has served as a target area for national
competitions in the past years.

3.3.
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valamint a Soroksári Duna-ág körzetének struktúraváltó
fejlesztésével, amely térségre a közelmúltban már orszá-
gos tervpályázat keretében születtek javaslatok.

A népesség megtartását elõsegítõ lakáspolitika

A lakásszektor fejlesztése elsõsorban a piaci szerep-
lõk feladata. A közszféra közvetett beavatkozására még-
is szükség van, hiszen a város lakosságszámának alaku-
lását, térszerkezetének fejlõdését erõsen befolyásolja a
lakásépítés. A minimális arányúra csökkent bérlakás-
szektornak az állami támogatásokra alapozó fejlesztése
nemcsak a szociális célok érdekében használható eszköz,
hanem a város lakáspiacának mûködésében is jelentõs
javulást hozhat. Mindezek fontos lépéseket jelentenek a
város népességmegtartó képességének javításához.

Az új lakások építése az egyik legerõsebb térszerke-
zet-alakító eszköz, ezért célszerû ezt a városfejlesztés cél-
kitûzéseinek irányába terelni. A Fõvárosnak közvetett
beavatkozásokkal arra kell törekednie, hogy a nagyobb új
lakásépítési akciók a meglévõ, illetve tervezett tömeg-
közlekedési kapcsolatokkal rendelkezõ területeken való-
suljanak meg, legyen megfelelõ érdekeltség a városreha-
bilitációs területeken való új lakás építésre, az új lakások
egy hányada az átmeneti övezetben és más kiemelt tér-
szerkezet-javító akciókhoz kapcsolódva épüljön meg - ja-
vítva ezzel a kompakt városszerkezet megõrzésének esé-
lyét. Ilyen terület pl. az angyalföldi Duna-part, a Mocsá-
ros-dûlõ, Észak-Csepel. Cél továbbá a városias lakásfor-
mák elterjesztéséhez szükséges feltételek megvalósulá-
sának elõsegítése: meg kell találni a tömörebb, fajlago-
san olcsóbb, de környezetileg is kedvezõ feltételeket biz-
tosító beépítési formákat, a háztartások felaprózódásá-
nak, a generációk szétköltözésének megfelelõ sajátos la-
kástípusokat. 
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Housing policy

The private sector is primarily responsible for
developing the residential sector, yet it is also
essential for the public sector to intervene
indirectly, due to the effect housing projects
have on the city’s population and structural
development. The development of the small
amount of public housing stock serves not only
social objectives, but also the improvement of
the city’s residential sector. The above-
mentioned steps all help in keeping the city’s
population.

Residential development is one of the most
significant means of shaping the city structure
and should therefore be regarded as an impor-
tant objective of urban development. By indirect
intervening, Budapest should aim for directing
new housing projects to areas with existing and

planned public transport connections, arouse
interest regarding building in urban rehabili-
tation areas, encourage the establishment of
new residential buildings in the transitional zone
in connection with other restructuring projects –
thus increasing the chances of retaining a
compact city structure. A few examples: the
Danube area in Angyalföld, Mocsáros-dûlõ,
Csepel North. It is also desirable to promote
urban building types: more compact, relatively
cheap and environment-friendly building forms,
which accomodate small households and enable
the separation of different generations.

3.4.
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A TERMÉSZETI KÖRNYEZET MINÕSÉGÉNEK 
JAVÍTÁSA

A környezetminõség javítása az élhetõ és fejleszthetõ
város alapvetõ értékének tekintendõ. A környezetminõ-
ség meghatározó módon befolyásolja egy város lakóné-
pesség-megtartó képességét, és – ha áttételesen is – a
gazdasági hatékonyságát, továbbá az emberek életkörül-
ményeit, egészségét és életminõségét. A környezeti álla-
pot javítása megjelenik a Városfejlesztési Koncepcióra
épülõ programokban. Ennek érdekében a Városfejleszté-
si Koncepció más átfogó céljai is, mint  a gazdaság kör-
nyezetbarát jellegének erõsítése, a környezetbarát közle-
kedés elterjesztése, a város és környéke térségi integrált
közlekedési rendszerének fejlesztése, az épített környezet
minõségének javítása, a közterületek megújításának és
fejlesztésének programja, a zöldterületek és zöldfelületi
elemek fejlesztése, a szabadidõ-eltöltés és a szórakozás
feltételeinek javítása, a város és térsége közös fejlesztési
programjainak kialakítása közvetett eszközökkel a kör-
nyezet minõségének javítását célozza. Ugyanakkor a kör-
nyezetminõség javításának kiemelten kezelhetõ céljai
közé tartozik a város egyes kommunális szolgáltatásai-
nak fejlesztése, továbbá a zöldterületek és zöldfelületi
elemek fejlesztése.

A város kommunális szolgáltatásainak fejlesztése,
települési környezetvédelem

A város közmûhálózatainak, közösségi szolgáltatása-
inak rendszere környezetvédelmi szempontból jelentõs
fejlesztéseket igényel. Ezek között a legfontosabbként az
alábbiak jelölhetõk meg:

• a csatornahálózat fejlesztése: Budapest csatornahá-
lózatának fejlesztése egyszerre két területen igényel je-
lentõs fejlesztéseket. Egyfelõl tovább kell növelni a csa-
tornahálózattal ellátott területek nagyságát, hiszen sok
lakóterület még ma is csatornázatlan, vagy éppen a csa-
tornázás hiánya akadályozza a városias fejlõdést. Másfe-
lõl gondoskodni kell a keletkezõ szennyvizek megfelelõ
tisztításáról, hiszen ma a szennyvíz legnagyobb része
mindenféle tisztítás nélkül kerül a Dunába, ami tartha-
tatlan. Az elkövetkezõ évtized egyik legjelentõsebb fel-
adata tehát a Csepel-szigeten a Központi Szennyvíztisz-
tító, és a hozzá csatlakozó hálózat – így a budai fõgyûjtõ
– kiépítése. Az elkövetkezõ hosszú távú idõszakban meg
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PROTECTING THE NATURAL ENVIRONMENT

Improving the quality of the environment is a
fundamental value in creating a liveable city that
is able to evolve. The quality of the environment
basically influences a city’s ability to keep its
population and – if  only indirectly – its economic
efficiency as well as the living and health
conditions of its residents. The objectives of the
Urban Development Concept include the
improvement of environmental quality. This
leads us to the following comprehensive
objectives of the Concept: strengthening the
environment-friendly character of the economy,
promoting environment-friendly transport,
improving the integrated traffic network of the
city and its vicinity, improving the quality of the
built environment, launching the public area
renewal program, developing green spaces,
improving the conditions of leisure and
rectreation, creating a joint development
program for the city and its vicinity. All of the
above-mentioned examples indirectly serve the
improvement of the city’s environmental quality.
Within the framework of landscape improve-
ment, the development of communal services,
green areas and surface elements deserves
special attention.

Developing public services and the protection
of environment

Concerning environment protection, the
public utility network and public service system
of the city require significant development. The
most important projects are the following:

• development of the sewer system: on one
hand, it is essential to extend the sewer system,
since many residential areas are still in need of
proper canalisation, which hinders the area’s
urbanisation. On the other hand, sewage
treatment is essential, since most of it is
discharged into the Danube without any prior
treatment. One of the next decade’s most
important projects is therefore the development
of the central sewage treatment plant on Csepel
Island and its adjoining sewer system, the
collecting main of Buda. the construction of the
South-Buda sewage treatment plant is a long-
term development objective, to be launched in
cooperation with the conurbation. These projects
can be co-financed using EU funds;

• preserving the district-heating system:
considered as one of the city’s most important
environmental aims, this problem must be dealt

4.1.
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kell kezdeni a dél-budai szennyvíztisztító kiépítését az
agglomeráció településeinek bevonásával, melynek költ-
ségeit részben az EU forrásaiból lehet finanszírozni.

• a távfûtési rendszer megõrzése: a város egyik fontos
környezetvédelmi célja a távfûtési rendszer megõrzése.
Állami program keretében kell megoldani, hogy a távfû-
tés mind árképzése, mind rugalmassága tekintetében
versenyképessé váljék az egyedi fûtési rendszerekkel,
mert környezetvédelmi elõnyeit nem szabad feladni;

• a hulladékgazdálkodás: a Fõváros egyik aktuális fel-
adata a szelektív hulladékgyûjtés bevezetése, amelynek
kapcsán – állami támogatások segítségével – nemcsak a
gyûjtés, hanem az újrahasznosítás folyamatát is meg kell
oldani. A közeljövõ halaszthatatlan beruházása a hulla-
dékégetõ mû ún. füstgáztisztító berendezésének megépí-
tése, amely ugyancsak az állami környezetvédelmi forrá-
sok felhasználásával valósulhat meg;

• köztisztaság: a köztisztaság javítása érdekében a
város fokozottan igénybe vett közterületeit – a parkokat,
az aluljárókat, metrómegállókat stb. – „kiemelt területek-
ké“ kell nyilvánítani, ahol gyakoribb és alaposabb a taka-
rításra kerül sor. 

A zöldterületek és a zöldfelületi elemek fejlesztése

A zöldterületek rendszerének fejlesztésén belül Buda-
pest kivételesen kedvezõ táji adottságainak megõrzése
mellett szükséges a városi parkok, kisebb zöldfelületek
rendszerének bõvítése, fejlesztése:

• Térségi zöldövezet fejlesztés: a fõváros tágabb kör-
nyezetében a stratégiai jelentõségû zöldterületeket
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with the framework of a governmental program,
to enable district heating to become a
competitor against individual heating as regards
pricing and flexibility, thus exploiting its
environmental advantages on the long run;

• waste management: within the framework
of one of Budapest’s current projects, waste
separation as well as recycling should be
organised with state support. One of the urgent
investments of the near future is the construction
of the incineration plant’s so-called smoke
filtering equipment, funded by the government’s
environmental resources;

• public sanitation: the standard of cleaning
of public spaces has to be increased, a higher
priority for the most frequented areas – e.g.
parks, underpasses and underground stations –
must be declared. 

Development of woods and parks  

Within the framework of green area
development, it is necessary to preserve the
exceptionally favourable local landscape condi-
tions and extend the network of urban parks and
smaller green areas in Budapest:

• development of green areas on regional
level: the green areas of strategic importance
should be created and preserved by regulatory
means, new acquisiton and different tools of
compensation. A revitalisation program of
stream-valleys should be started, including the
creation of new green areas around. By
restructuring the transition zone, it is necessary
to find new green areas and leisure functions
replacing the former brown-field areas, creating
a certain „park-district“ in the zone;

Budapest zöldterületei

green areas of Budapest

védett természeti terület
nature conservation area

védett természeti érték
protected natural value 

védett fasor
protected alley

közpark, temetõ, sport terület
public park, greveyard,
sportsfield

erdõ
woods
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szabályozási eszközökkel, területvásárlással, megfelelõ
kompenzációval lehetséges megtartani és létrehozni.
Meg kell indítani a városon átfolyó patakok revitalizációs
programjait, ennek kapcsán növelni kell a környezõ zöld-
felületeket. Az átmeneti zóna új funkciói között meg kell
keresni zöldfelületek és a nagy területigényû a szabad-
idõs funkciók helyét, a barnamezõs területek helyén egy-
fajta parkvárost kell létrehozni. 

• A meglévõ erdõk, parkok megújítása: folytatni kell a
városi és városkörnyéki erdõk parkerdõ programjának
megvalósítását. A nagy közparkok kiemelt védelme mel-
lett szükséges azok fejlesztése, megújítása (Városliget,
Népliget, Orczy kert), a szigetek és a budai nagy parkok
jó állapotú fenntartása. 

• Új, nagy kiterjedésû városi parkok kialakítása: a Fõ-
város legújabb nagy városi parkjának kiépítésére a Cse-
pel-sziget északi területén kerülhet sor. Az átmeneti zó-
na rendezése során a korábbi ipari területek, bányák he-
lyén meg kell keresni további parkok kialakításának le-
hetõségét. A „Zöld Duna-part“ projektek sora a dunai
partszakaszok átfogó rendezése, használati értékük nö-
velése mellett természeti értékeik, csendjük megõrzését
szolgálja.

• Park- és játszótér-rekonstrukciós program: folytatni
kell a sikeres rekonstrukciós programokat, fontos feladat
a lakóterületek, kiemelten a lakótelepek közterületeinek
zöldfelületeinek felújítása, használati és biológiai értékük
együttes növelése. Fasorok telepítésére és újabb aktív
zöldfelületek kialakítására kell sort keríteni.
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• renewing existing forests and parks: it is
necessary to carry on with the park-wood
program. Besides special protection, large public
parks also require development and renewal
(Városliget, Népliget, Orczy kert), and the
preservation and high-quality maintenance of
the large parks in Buda and the city’s islands; 

• creating new large urban parks: North
Csepel will house the newest urban park of
Budapest. Due to the reorganisation of the
transitional zone, new urban parks could also be
established in former industrial areas and
quarries. The „Green Danube Bank“ projects
could serve as further elements, enclosing the
general organisation and increasing the utility
value of the riverside, while preserving its
natural values and peace;

• park and playground reconstruction
program: renewal of public areas of residential
districts and housing estates, enhancement of
their function value and biological values,
humanisation of pedestrian surfaces. Creation of
new green areas and alleys is a substantial part
of the program.



A KULTÚRA ÉS SZABADIDÕ VÁROSA

Budapest vonzerejét jelentõs részben gazdag kulturá-
lis kínálatának, kulturális centrum jellegének köszönheti.
A Városfejlesztési Koncepció célkitûzése, hogy 15 év
alatt Budapest Európa egyik kikerülhetetlen kulturális
centrumává váljék a Kárpát-medencében és a kelet-
délkelet-európai térségben. 

Budapest kulturális kínálatának alakításában a Fõvá-
rosi Önkormányzat saját intézmény-hálózatával, kulturá-
lis mecenatúrájával eddig is eredményesen vett részt. A
ma jellemzõ intézményfinanszírozási forma és az intéz-
ményhálózat átalakulása tovább folytatódik, és egyre bõ-
vülõ körben fogják kiegészíteni a projektfinanszírozás, és
a kulturális tevékenységek esetenkénti, egyedi támoga-
tásának különbözõ formái. A Városfejlesztési Koncepció
elsõdlegesen a kulturális kínálat szélesítésének, gazda-
gításának érdekében tûz ki átfogó, sokféle szereplõt moz-
gósítani képes célokat.

A belváros rehabilitációjának kulturális funkciója

A történeti városmag építészeti értékeihez illeszkedõ
módon a terület kulturális, kereskedelmi, szórakoztató
funkcióját kell erõsíteni, amely nyomán vonzó turisztikai
célponttá és a város élõ részévé válik. A folyamat ösztön-
zése érdekében a Fõvárosnak ösztönöznie kell kis galéri-
ák, kiállító- és aukcióhelyek kialakítását, és ezen túlme-
nõen az ilyen gyûjtemények bemutatására szolgáló éven-
kénti kiállítást, bemutatót. A program fõbb elemei az
alábbiak lehetnek:

• magángyûjtemények kiállítási helyének (esetleg
helyeinek) megteremtése

• kulturális szponzorációs rendszer kiépítése, amely-
ben a fõvárosi kulturális intézmények fenntartását éven-
te egy összeghatáron felül támogatók ezeket az intézmé-
nyeket az adott évben ingyen látogathatják

• önkéntes kulturális idegenvezetõk, mûvelõdésszer-
vezõk alkalmazása arra a célra, hogy a város polgárait se-
gítsék egy-egy jelentõsebb kiállítás, vagy más kiemelt
fontosságú projekt megértéséhez.

• a Közraktárak kulturális, szórakoztató funkcióval
való feltöltése, amely képes lenne összekötni – funkcio-
nális értelemben – a Belvárost a Nemzeti Színház körüli
kulturális centrummal. 
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THE CITY OF CULTURE AND LEISURE

Budapest owes its appeal to its cultural
diversity and its role as a cultural center. The
main objective of the Urban Development
Concept for the next 15 years is to turn Budapest
into a „must see“ cultural center of the Carpa-
thian Basin and Eastern/South-Eastern Europe.

Owing to its institutional network and
cultural patronage, the Municipality of Budapest
has played an effective role in shaping the
cultural palette of Budapest. The current
institution system and funding model is
changing and will be further enhanced by
project financing and different forms of
individual funding of cultural projects. In order to
enrich the city’s cultural palette, the Urban
Development Concept elaborates all-embracing
projects that mobilise a range of actors.

The cultural aspect of inner city rehabilitation

It is essential to strengthen the cultural,
commercial and entertainment functions of the
historic city center in a way that fits into the
area’s architectural image, thereby turning it
into an appealing target for tourists and an
organic part of the city. In order to induce this
process, Budapest should promote the estab-
lishment of small galleries, exhibition and
auction areas, in addition to annual exhibitions
where such collections can be presented. The
following may serve as the program’s main
elements:

• establishing exhibition area(s) for private
collections;

• creating a cultural sponsoring system,
where sponsors with contributions exceeding a
certain amount may visit the cultural institutions
concerned free of charge in the given year;

• employing voluntary cultural guides,
cultural managers to help the city’s residents
appreciate certain significant exhibitions and
other high priority projects;

• assigning cultural and entertainment
functions to the Közraktár complex, which could
functionally link the inner city and the cultural
center surrounding the National Theater.
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A kulturális olvasztótégely

Budapest kulturális sokszínûsége a korábbi évszázad-
okban is annak köszönhetõen alakult ki, hogy sokféle tár-
sadalmi csoport szabadon alakíthatta, mûvelhette, fej-
leszthette kultúráját. Cél, hogy Budapest a jövõben is az
értelmiségiek, a kulturálódni és szórakozni vágyók szá-
mára kikerülhetetlen találkozási pont legyen, ahol a kul-
turális teljesítmények egymás számára bemutathatók.
Ennek az alábbi fontos, programmá alakítható elemei
emelhetõk ki:

• Európa Kulturális Fõvárosa cím megpályázása: az
egyéves idõtartamra kijelölt város lehetõséget kap arra,
hogy a figyelem középpontjába kerülve Európa számára
bemutassa legszínvonalasabb kulturális produkcióit,
fesztivál jelleggel egymás mellé helyezze az európai élvo-
nal eseményeit. A rendezvény maga is újabb produkciók
sorának létrehozását ösztönzi, ugyanakkor a lakosság be-
kapcsolásának hatékony eszköze.

• a tradicionális magyar kulturális értékek, valamint
a modern és alternatív kultúra eredményeinek állandó je-
lenléte a város kínálatában a városmarketing szisztema-
tikus kiépítésével, új terjesztési módszer kialakítása a
kulturális értékek bemutatására („hegy program“);

• a cigányság kulturális teljesítményeinek bemutatá-
sa és ápolása, a kelet-európai és magyarországi zsidó
kultúra reneszánszának tudatos folytatása, mindehhez
megfelelõ új színhelyek biztosítása;

• a balkáni népek etnokulturális eredményeinek be-
mutatása, új törekvéseinek felkarolása, találkozó és kap-
csolatteremtõ helyszínek kialakítása;

• nívós 1956-os emlékhely létrehozása.

Budapest, mint Európa egyik zenei központja 

Koncepciózus fejlesztéssel Budapest zenei központtá
válhat, alapozva az erõs tradíciókra, a zenei oktatás ma-
gas színvonalára, a zene minden mûvészeti ágat megha-
ladó széles népszerûségére és jelenlétére. A zenei köz-
pont-szerep eléréséhez fontos fejlesztéseket kell megva-
lósítani és új helyszíneket is kell teremteni:

• új, korszerû hangversenyterem építése;
• kisebb koncerttermek, zenei központok, kisebb

együttesek bemutatkozását szolgáló elõadótermek kiala-
kítása a város különbözõ részein; 

• az egyházi zene fórumainak támogatása;
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A cultural melting pot

The cultural richness of Budapest is a result
of the cultural freedom and independence of
previous centuries. It is essential for Budapest to
serve as a significant meeting point for
intellectuals and those seeking culture and
entertainment, where cultural achievements can
be presented. The significant elements of this
project are the following: 

• competing for the title „Cultural Capital of
Europe“: for the period of one year the winner is
provided with the opportunity to step into the
limelight, present its most significant cultural
projects and organise a festival embracing
European mainstream events. This would
induce a series of other projects and could
efficiently engage the population;

• securing the invariable presence of
traditional Hungarian cultural values as well as
the accomplishments of modern and alternative
culture on Budapest’s cultural pallette, by
systematically developing urban marketing;
elaborating a new distribution method for
presenting cultural values;

• presenting and fostering the cultural
accomplishments of the Roma community,
consciously upholding the renaissance of the
Jewish culture in Eastern Europe and Hungary
as well as securing suitable platforms;

• presenting the ethno-cultural accomplish-
ments of the Balkanic people, fostering their new
efforts, establishing meeting points;

• creating an honorable memorial for the
heros of 1956.

Budapest as one of Europe’s musical centers

As a result of conceptional development
based on existing traditions, high quality music
education and the all-exceeding popularity and
continuous presence of music, Budapest could
serve as a musical focus. To attain this position,
it is essential to launch important development
projects: 

• building a modern and up-to-date concert hall;
• establishing smaller concert chambers,

musical centers in various parts of the city; 
• supporting the forums of church music;
• encouraging the development of emerging

„alternative music quarters“ with the means of
urban renewal – e.g. in the southern part of the
inner city, along Krúdy Gyula Street, in Óbuda or
in the District 22. 

5.2.

5.3.

átfogó cél
wider objective

átfogó cél
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• a városmegújítás eszközeivel is támogatni kell a vá-
ros egyes pontjain kialakuló „alternatív zenei negyedek“
– pl. a Déli Belvárosban vagy a Krúdy Gyula utca környe-
zetében, Óbudán és a XXII. kerületben – történõ megerõ-
södését;

• a budapesti mûvészeti fesztiválok új zenei karakte-
rének megteremtése, igényes világversenyek rendezése,
pl. Bartók, Liszt, vagy egy-egy korszak szerepére alapozva.

Szabadidõ-szórakozás

A budapesti lakosság életszínvonal-emelkedésével
párhuzamosan fokozottan elõtérbe kerül a szabadidõ el-
töltésének kérdése. Az átfogó cél, hogy lehetõség nyíljék
a jelenleg ki nem használt városi területek (pl. a Hajógyá-
ri Sziget vagy a „rozsdaövezet“) jobb integrálására a vá-
ros „vérkeringésébe“. 

• A Duna-menti térség szabadidõs/kulturális funkció-
inak erõsítése: a dunai rakpartok, a szigetek, a zöld-par-
tok szinte minden szakaszon lehetõséget adnak a sza-
badidõs helyszínek kialakítására, a meglévõk rekonstruk-
ciójára, új funkciók meghonosítására. A pesti és a budai
korzó szórakoztató és kulturális jelentõségének vissza-
adásával kerülhet sor turisztikai szerepének erõsítésére
az állandó és szezonális kulturális funkciók kialakításá-
nak, például a mûkereskedelem, könyvkereskedelem, tá-
mogatásával. Az Óbudai Sziget a már kialakult tömeg-
rendezvény karakter erõsítésével válhat az év legtöbb
szakaszában meghatározó helyszínné. Itt és a többi zöld-
parton a sportfunkciók erõsítése is kedvezõ lehetõség. A
vállalkozói tõke bevonásával új helyszíneken a budapes-
ti fürdõváros karaktert „élményfürdõ“, „vízi vidámpark“
kialakításával lehetne gazdagítani.

• A tömegsport helyszínek és rendezvények gyarapí-
tása: a városlakók sportlehetõségeinek gyarapítása a
meglévõ sportterületek megõrzését, az átmeneti zónában
felszabaduló újabb területeken sportlétesítmények elhe-
lyezését teszi szükségessé. A létesítményekhez hasonló-
an fontos – és ebben a mára kialakult gyakorlat további
megerõsítést vár – a tömegrendezvények megszervezése,
városi támogatása. A nemzetközi sportrendezvényekre
való felkészülés közben gondolni kell a létesítmények tö-
megsport számára történõ elõ és utóhasznosítására.
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• creating a new image for the art festivals of
Budapest based on the role of Bartók, Liszt or a
certain era, organising high standard inter-
national competitions,

Leisure and entertainment

Parallel to the improvement of living
standards in Budapest, the need for
entertainment and leisure facilities arises. The
general objective is to successfully integrate
currently unused urban areas (e.g. Hajógyári
Island or the brownfield zone) into the city’s
circulation.

• strengthening the cultural/entertainment
functions of the Danube region: Nearly every
section of the embankment, islands and
riverside serves as an ideal location for
establishing leisure facilities, reconstructing
existing or introducing new functions. By
restoring the cultural and entertainment
significance of Buda’s promenades, that is
establishing permanent and seasonal functions -
e.g. book and art trade –, their touristic role could
be strengthened. By strengthening its mass-
entertainment character, Óbuda Island could
house significant events almost all year round.
This and other green riversides could serve as
ideal locations for establishing sports functions.
Investing in „waterparks“ could help to enrich
the „bathing resort“ character of the city.

• increasing the number of sports locations
and events: increasing sport opportunities
requires the preservation of existing sport areas
and the establishment of new facilities in the
unexploited areas of the transitional zone. In
addition to this, it is essential to organise and
support large events. During the preparation for
international sport events, it is essential to
consider the prior and subsequent utilisation of
the facilities concerned for the purposes of mass
sports.  

Budapest and the information society

The municipality must support the exploita-
tion of advantages resulting from the local
concentration of the knowledge industry.

• developing the network of the Szabó Ervin
Library of Budapest: the great success of the
Szabó Ervin Library's renovated central building
shows, that owing to the renewal of the library
network, the establishment of multifunctional
libraries and internet access, the library network
will remain a key element of cultural life. This
justifies the establishment of a new library
center in North Buda.  

5.4.

átfogó cél
wider objective



Az infosztráda budapesti kapcsolódása

A városnak saját eszközeivel támogatnia kell a Buda-
pesten koncentrálódó tudás-ipar jelenlétébõl fakadó elõ-
nyök hasznosítását. 

• a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár hálózatának fej-
lesztése: a felújított FSZEK központi épületének közön-
ségsikere azt mutatja, hogy a könyvtárhálózat megújítá-
sa, többfunkciós könyvtárak kiépítése, az internetkapc-
solat lehetõvé tétele a könyvtárhálózatot az elkövetkezõ
években is a kulturális élet fontos elemeként õrizheti
meg. Ezért is indokolt egy új könyvtárközpont építése
Észak-Budán.

• az „intelligens város“ eszméje: a Fõvárosnak, az álla-
mi és kerületi intézményeknek az informatikai rendszerek
korszerûsítése során lehetõvé kell tenniük, hogy a város
lakói hivatalos ügyeiket is egyre jelentõsebb körben inter-
neten keresztül intézhessék, a közigazgatási információ-
kat minimális utánajárással megszerezhessék. A Buda-
pesti Információgazdálkodási Program 20-25 közterületi
információs pont felállítása mellett a szociálisan rászoru-
lók számára 4-6 helyszínen közösségi központ kínálja az
informatikai rendszerek megismerését, a folyamatos inter-
net hozzáférést. A program külön támogatással biztosítja,
hogy a fogyatékosok számítógéphez jussanak.

Kreatív oktatási és képzési formák támogatása

A fõváros közoktatás-fejlesztési terve egy képességfej-
lesztõ, az ismeretek mellett a kompetenciákat középpont-
ba állító, konvertálható tudást és korszerû felkészültséget
biztosító iskolarendszer kialakításának szükségességét fo-
galmazza meg. A fõvárosi és a fõvárosi kerületi önkor-
mányzatok között létrejött megállapodás értelmében a fõ-
városi stratégiai fejlesztési koncepció csakis a kerületi ön-
kormányzatokkal kialakított konszenzus alapján valósít-
ható meg:

• a tudásalapú és ismeretközpontú oktatási folyamat
részleges felváltása a képességfejlesztõ, kreativitásra épü-
lõ, problémamegoldó gondolkodást fejlesztõ oktatással;

• a kommunikációs képességek általános fejlesztése
mellett az idegennyelv-tudásnak és az informatikának ki-
emelt szerepet biztosító pedagógiai programok, és a prog-
ramoknak megfelelõ infrastruktúra kialakítása, a tárgyi
feltételek – hardver és szoftver – biztosítása, speciális és
differenciált, iskolára szabott fejlesztõ programok kidolgo-
zása és alkalmazása.
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• the smart city concept: the modernisation
of the information network in national and local
government institutions must enable residents
to manage their official matters via internet and
attain administrative information with minimal
effort. Besides establishing 20-25 public infor-
mation points, the Information Management
Program of Budapest provides 4-6 public centers,
where education on information systems and
continuous internet access is made possible.
With special support, the program also brings
challenged and disabled people within reach of
computers.

Supporting creative forms of education and
training

The education development plan of Budapest
expresses the need for creating a school system
that develops skills, focuses on knowledge as
well as competences and provides students with
convertable knowledge and an up-to-date
background. In compliance with the agreement
between the Municipality of Budapest and the
district councils, the strategic development
concept of Budapest can only be implemented
based on this consensus.

• partial alteration of the knowledge based
education process with an education method
that is based on creativity and improves skills
and problem solving abilities,

• besides the general development of
communicative competence, it is essential to
elaborate educational programs that focus on
acquiring foreign languages and information
technology, develop a suitable infrastructure,
secure their material conditions – hardware and
software – as well as elaborate and apply special
and differentiated programs designed to meet
the needs of each school.

5.5.

5.6.
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A FENNTARTHATÓ TÁRSADALOM ÉS A KÖZÖSSÉGI
GONDOSKODÁS

A Városfejlesztési Koncepció szociális programjának
célja a mindenki számára egyformán használható város
megteremtése. A városnak a szolidaritás elvén a lehetõ
legtágabban értelmezett hozzáférés esélyegyenlõségét
kell szolgálnia valamennyi ittlakó számára, kortól, nem-
tõl, egészségi állapottól, társadalmi helyzettõl függetle-
nül. A helyi társadalom felelõsségvállalása a közösségi
gondoskodás modelljének kiépítésével valósul meg,
amely tágabb kereteket ad a szociális intézményhálózat
budapesti (kerületi, fõvárosi) fejlesztésénél, reformlépé-
seinél. A távlati cél a kiépült piacgazdaság jóléti-védelmi
eszközrendszerének megteremtése, szoros együttmûkö-
désben a kerületekkel, a civil és a piaci szférával. Ez any-
nyit jelent, hogy az ellátás, a szolgáltatás át nem hárítha-
tó felelõssége a fõvárosé, ám a lakosság-közeli, humánus
és a személyes élethelyzetre reagáló intézményi válaszo-
kat – a Budapesti Szociális Chartára alapozott – érdemi
fõvárosi koordináció mellett mindig a szolgáltatókkal kö-
zösen kell biztosítani. 

A szociális és egészségügyi szektorban az állam, a fõ-
város, a kerületek között mára kialakult feladatmegosz-
tás nem észszerû, gazdaságtalan és a fejlõdés ellen hat.
Miközben jól látható, hogy az ellátások iránti igény az el-
következõ 15 évben érdemben nem fog csökkenni, a je-
lenlegi irracionális megoldások magát az ellátás lehetõ-
ségét veszélyeztetik. Mivel a jóléti szférában megindult
piaci verseny elsõsorban a jobban fizetõ kliensekért és
szolgáltatási lehetõségekért folyik, félõ, hogy a verseny
eredményeként a legrosszabb helyzetû, marginális cso-
portok ellátása tartósan a közszférára marad. Ezért is ki-
emelten fontos alkalmazni a koordinált közösségi gon-
doskodás eszközrendszerét. A továbblépés érdekében a
Fõváros koordinációs, érdekegyeztetõ és szolgáltatás-
szervezõ szerepét mindenképp erõsíteni kell. 

A fõvárosi jóléti szféra intézményrendszere többnyire
kiépült, mûködõképességének megtartása eredményes-
nek mondható, fejlesztési elgondolásai korszerûek és
perspektivikusak. Eközben azonban az esélyteremtõ fo-
lyamatok, eljárások még nem érvényesülnek kellõ hang-
súllyal sem a tervezési, sem az ellátási gyakorlatban. 

A Koncepció célja, hogy behozza a ma létezõ, rendkí-
vül nagy lemaradásokat a napközbeni ellátásokban, a
halmozottan fogyatékosok, vagy a drog- és szenvedély-
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SUSTAINABLE SOCIETY AND SOCIAL
WELFARE

The social program of the Urban Develop-
ment Concept aims for creating a city equally
suitable for everyone. Based on the principal of
solidarity, the city has to grant general access to
its residents regardless of age, sex, health
condition or social status. As a result of the
development of the social welfare model, the
local society will take responsibility, thus
extending the boundaries of the development
and reform project of Budapest’s institution
network. The long-term goal is to establish the
welfare protection system of the existing market
economy, requiring close cooperation between
districts, civil organisations and market sector.
In other words, Budapest is solely responsible for
provision and service, yet institutional solutions
for resident-oriented, humanitarian and personal
situations should always be elaborated in
cooperation with service companies, but based
on the Social Charta of Budapest.

In social and health questions, the existing
role of the state, the Municipality of Budapest
and its districts reflects an irrational, unecono-
mical system and hinders further development.
Although the demand for provision will probably
not decrease significantly in the next 15 years,
the current irrational solutions are threatening
provision. Market competition in the welfare
sector is primarily aimed at better paying clients
and service possibilities, thereby possibly
shifting the long-term provision of marginal
groups to the public sector. Therefore, it is
extremely important to apply the means of
coordinated social welfare. Progress requires the
strengthening of the city’s role in coordination,
negotiation and service organisation.

The institution network of the city's welfare
sector is mostly developed, with relatively
efficient functionability, up-to-date and long-
term development projects. The procedures
against social exclusion have yet to prove

effective in the planning and provision process
as well. The Concept’s aim is to make up for its
existing extreme shortcomings in day-care
provision, in the provision of the multiply
challenged or addicts and in nursing home
projects.

Budapest should take on an initiative role in
protecting those dropping out of the social
provision network. Its main tasks enclose crisis
intervention, halting the increase of spatial
differentiation of social groups in the urban

6.
stratégiai cél

strategic goal



betegek ellátásában, valamint a lakóotthoni ápolási
programokban.

A Fõvárosnak kezdeményezõen kell fellépnie a szoci-
ális ellátórendszerekbõl kiesõk védelmében. Feladatai
közé tartozik a krízisintervenció, a városon belüli társa-
dalmi térbeli differenciálódás növekedésének megállítá-
sa, többek között a legleromlottabb területekre és a leg-
hátrányosabb helyzetû társadalmi csoportokra koncent-
rált célzott beavatkozások segítségével. Mindezekhez
meg kell szereznie a többi szereplõ együttmûködését. 

Szociális városrehabilitáció 

A belsõ városrészekre koncentrálódó súlyos és egyre
növekvõ szociális problémákat a célzott szociálpolitikai
eszközökön felül a komplex értelemben vett szociális
városrehabilitációval lehet kezelni. A szociális városreha-
bilitációs programot a város legleromlottabb területein
kell alkalmazni. Mindehhez pénzügyi értelemben is meg-
alapozott építészeti és szociális elképzelések kellenek.
Az elképzelések tesztelésére kísérleti programokat kell
indítani:

• szociális rehabilitációs modellkísérlet megindítása:
a belsõ városrészek legleromlottabb területeibõl kiválasz-
tott akcióterületen olyan városrehabilitációs program
megindítása, amely kifejezetten az ott élõ lakosság na-
gyobb részének megtartására törekszik, és a lakosság ak-
tív bekapcsolásával kísérli meg a környezet részleges fel-
újítását, felfrissítését elérni.

• a közösségi létesítmények fejlesztése: a közterüle-
tek fejlesztése, új közösségi intézményeket létrehozása a
legleromlottabb területeken, annak érdekében, hogy
ezek kisugárzó hatással legyenek környezetükre, és se-
gítsék a lakosság és a magánfejlesztõk bekapcsolódását
a városrehabilitációs folyamatba.

• a felújítási programok kitágítása: a belsõ városré-
szek rehabilitációja mellett integrált beavatkozásokra ke-
rül sor a legrosszabb adottságú paneles lakótelepeken,
az átmeneti és a külsõ övezet zárványterületein elsõsor-
ban a környezet megváltoztatásával, közterület-fejleszté-
sekkel, a tömegközlekedési kapcsolatok javításával. 

A közösségi gondoskodás modelljének kialakítása

A szociális védelem legáltalánosabb célja, hogy a jö-
vedelmi, lakhatási problémákkal küszködõ családok le-
hetõleg a specializált szociális intézményrendszer igény-
bevétele nélkül tudják kezelni problémáikat. A Városfej-
lesztési Koncepció az egységes fõvárosi lakhatási/lakás-
fenntartási támogatás kialakítását, az esélykiegyenlítõ
alapok (díjhátralék, lakásfenntartási, szolidaritási) folya-
matos további mûködtetését szorgalmazza. Felvetõdik az
érintett hivatalok hatáskörének, illetékességének újra-
szabályozása is. Különösen fontos a mára kialakult civil
szervezeti támogatási rendszer összefogása és koordiná-
ciója. 
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environment, mainly due to intervention aimed
at lowest quality areas and disadvantaged social
groups. All this requires the cooperation of the
other actors as well.

Urban renewal with social priorities

The serious and intensifying social problems
of inner city areas should be handled with the
means of welfare and complex social rehabili-
tation. The social rehabilitation program is
asserted in the most run-down areas of the city.
This requires financially based architectural and
social concepts, which should be tested with
experimental programs. 

• social rehabilitation model experiment: it is
essential to launch a rehabilitation program in
the most run-down sections of the city, that
would aim to retain the majority of the area’s
population and partially renew, revitalise the en-
vironment with the residents’active cooperation.

• development of public institutions: de-
velopment of public areas, establishment of new
public institutions in run-down areas, in order to
project values and encourage residents and
enterpreneurs to take part in the urban
rehabilitation process.

alacsony végzettségû csoportok
elhelyezkedése Budapesten / rate of social
groups with lower education level

alacsony komfortfokozatú lakások
elhelyezkedése budapesten
rate of substandard flats in Budapest

0-3% 50-75%

25-35% 60-75% 6.1.

6.2.
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A közösségi gondoskodási modell legfõbb elemei az
alábbiak:

• A kerületek szerint differenciálódó szociális támo-
gatási rendszerek egységesítése: célra orientált, nem in-
tézményekre, hanem feladatokra, programokra koncent-
rálódó fõvárosi pénzalapokon, az ezek menedzselésére
létrehozott Programirodák pályázati rendszerén keresz-
tül. Kívánatos a lakhatási támogatási rendszerek buda-
pesti szintû egyesítése egy fõvárosi normatívákon alapu-
ló egységes támogatási rendszer kialakításával;

• A közösségi gondoskodás modellintézményeinek
megteremtése: közös fenntartású, kisméretû szakmai de-
centrumok formájában (elsõsorban a hajléktalan-ellátás
koordinálásában, a hátrányos helyzetûek foglalkoztatá-
sában, vagy a fogyatékosok Támogató Szolgálata biztosí-
tásában), melyek elsõsorban a hiány és a krízisterülete-
ken szolgáltatnak, bizonyítva az újszerû mûködési, finan-
szírozási, menedzselési stb. gyakorlat életképességét;

• A szociális intézményhálózat korszerûsítése és bõ-
vítése: az intézményhálózat hatékonyabb és korszerûbb
mûködtetése érdekében kívánatos az idõsotthonok rend-
szerének átalakítása, egy korszerû lakóotthonos ellátástí-
pus megjelenése a fogyatékosok, a pszichiátriai betegek,
az idõsek ellátásában. A hajléktalan-ellátás intézmény-
hálózatának megújításával az ellátás térbeli rendszerét is
korrigálni kell;

• A hiányzó ellátások kialakítása: a pszichiátriai, il-
letve szenvedélybetegek és a fogyatékosok rehabilitációs
intézményének, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmé-
nyek közül az idõskorúak és a fogyatékosok gondozóhá-
zának kiépítése, a szenvedélybetegek (alkohol, drog) re-
habilitációs és foglalkoztató intézetének, a fogyatékosok
rehabilitációs intézetének (lakásotthon jellegû) kialakítá-
sa, illetve a már mûködõ intézmények bázisán egy-egy
kisebb kapacitás kialakításával idõskorúak és fogyatéko-
sok átmeneti otthonának létrehozása;

• A magas szociális kockázatú csoportok esélyeinek
növelése: kísérleti programokat kell indítani a foglalkoz-
tatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetûek reinte-
grációjának érdekében, bõvíteni kell a fogyatékos-ellátá-
sok rendszerét. Foglalkoztatáspolitikai eszközöket kell
találni a munkaerõpiacon hátrányos helyzetûek (pl. tar-
tósan munkanélküliek, megváltozott munkaképességû-
ek, roma kisebbséghez tartozók, hajléktalanok, állami
gondozottak, a hosszabb idejû otthonlét után a munkába
visszatérni kívánó nõk) munkavállalásának támogatása
érdekében.
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• expansion of renewal programs: besides
rehabilitating inner areas, integrated interven-
tion is needed in the lowest quality housing
estate areas as well as in the secluded areas of
the transitional and outer zones, primarily by
landscape reorganisation, public area develop-
ment and improvement of public transport
connections.

Developing the social welfare model

The universal goal of social welfare is to
enable families to solve their financial and
residential problems possibly without the help of
the specialised social institution network. The
Urban Development Concept urges the develop-
ment of standardised residential/housing main-
tenance support and the continuous operation of
equal opportunity funds (arrears, residential,
solidarity). It may be advisable to reorganise the
official functions and responsibilities of
departments concerned. It is extremely impor-
tant to coordinate the existing civil institutional
support system. The main elements of the social
welfare model are the following:

• integrating social support systems
differentiated by districts: goal oriented,
established through funds of Budapest, which
concentrate on tasks, programs and the tender
system of Program Offices established to
manage them. It is desirable to merge residential
support systems on a higher level by creating a
standardised support system based on city
standards;

• establishing the model institutions of social
welfare: in the form of joint maintenance, small
scale professional sub-centres (coordination of
homeless provision, employment of the
disadvantaged, Support Service for the
challenged), with services primarily concentra-
ted on deficiency and crisis areas, thereby
proving the viability of the new functional,
financial, management etc. practice;

• modernising and expanding the social
institutional network: in order to attain a more
efficient and up-to-date institutional network, it
is desirable to reorganise the network of homes
for the elderly and introduce a modern
residential provision form for the challenged,
people in psychiatric care and the elderly. It is
necessary to renew the institutional network of
homeless provision and correct its spatial
structure;

• developing provision forms still required:
establishment of rehabilitation centers for the



A magas szociális kockázatú csoportok esélyeinek
növelése

A Fõvárosnak kezdeményezõen kell fellépnie a szoci-
ális ellátórendszerekbõl kiesõk védelmében. Feladatai
közé tartozik a krízisintervenció, a városon belüli társa-
dalmi térbeli differenciálódás növekedésének megállítá-
sa, többek között a legleromlottabb területekre és a leg-
hátrányosabb helyzetû társadalmi csoportokra koncent-
rált célzott beavatkozások segítségével. Ezek az alábbi
elemekbõl állhatnak:

• a hajléktalan-ellátás: a szolgáltatás struktúrájának
és egyes mûködési jellemzõinek korrekciója; térben kon-
centrált szociális beavatkozás a gettósodó átmeneti öve-
zeti területek mellett lassan egyes lakótelepek esetében
is; az ilyen beavatkozások kidolgozásának irányítása,
know-how és speciális pénzalapok felajánlásával, a kerü-
lettel és nem állami szervezetekkel való együttmûködés
kezdeményezésével;

• munkaerõpiaci korlátok oldása: a tartós hátrányok-
kal küzdõ személyek – tartósan munkanélküliek, megvál-
tozott munkaképességûek, roma kisebbséghez tartozók,
hajléktalanok, állami gondozottak, a gyesrõl, gyedrõl,
hosszabb idejû otthoni munkából visszatérni akaró nõk –
munkaerõpiaci korlátjainak oldása foglalkoztatáspoliti-
kai modellkísérletek segítségével; 

• a fogyatékos emberek integrációja:  a mindenki szá-
mára egyformán használható város megteremtésének
keretei között a teljeskörû akadálymentesítés és az intéz-
ményi hiányok pótlása, az érintettek szociális és jóléti el-
látása érdekében sok szereplõ érdekvédelmi, önsegítõ és
karitatív részvétele, az integrált nevelés gyakorlatának
kiterjesztése.

Az oktatási rendszer esélyegyenlõtlenségeinek
mérséklése

Az elmúlt évtizedekben a magyar közoktatásban, s a
fõvárosban kiemelten, egyre erõteljesebben érvényesül
egy nemkívánatos szegregációs tendencia. E tendenciát
erõsíti a teljes struktúrát átható felvételi rendszer, vala-
mint a szerkezetváltó iskolák (a 6 és 8 évfolyamos gimná-
ziumok) számának növekedése. Az általános iskolák ki-
üresedésének veszélye különösképpen fenyegeti a lakó-
telepi iskolákat, míg egyes kerületekben a tanulók össze-
tételében bekövetkezõ változások teremtenek új és
megoldandó nevelési-pedagógiai helyzetet. A szociális
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challenged, psychiatric patients and addicts, as
well as temporary nursing homes for the elderly
or challenged, development of rehabilitation and
employment institutes for addicts (drugs,
alcohol) and rehabilitation institutes for the
challenged (nursing homes), establishment of
smaller capacity temporary homes for the elderly
and challenged on the basis of existing
institutions;

• increasing the chances of high risk social
groups: experimental projects should be
launched to reintegrate citizens disprivileged by
employment policy, it is essential to extend the
provision network of the challenged. Em-
ployment policy actions should be found to
support the employment of the disadvantaged
(e.g. the permanently unemployed, people with a
reduced ability to work, the roma minority, the
homeless, people under state care, women
returning to work after a longer period of time).

Increasing the chances of high risk social
groups

It is essential for Budapest to serve as an
initiator in supporting those excluded from the
social welfare system. Its tasks include crisis
intervention, halting the increasing social
segregation process within the city primarily by
projects aimed at the most run-down areas and
disadvantaged social groups. Possible elements:

• homeless provision: correcting the struc-
ture and certain functional aspects of this
service; spatially concentrated social inter-
vention in the ghettoising transit zones and
gradually in certain housing estate areas as well;
managing the elaboration of such interventions
with the support of financial funds and know-
how and by initiating the cooperation between
districts and non-state organisations;

• dismantling the barriers of the labor market:
supporting the permanently disadvantaged – the
permanently unemployed, people with a reduced
ability to work, the Roma minority, the homeless,
people under state care, women returning after a
longer period of time – by launching employment
policy model experiments;

• integrating the challenged: within the
framework of creating a city equally suitable for
everyone it is necessary to secure general
accessibility and compensate institutional
deficiencies as well as generalise the practice of
integrated education; it is also essential for
players to participate in a self-helping and
caritative manner, thus serving the social and
welfare provision of those concerned.

6.3.
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átrendezõdés olyan feladatok elé állítja az iskolákat,
amelyek megoldására nincsenek felkészülve. Mindez el-
engedhetetlenné teszi az iskolák pedagógiai programjai-
nak folyamatos korrekcióját éppúgy, mint a pedagógusok
célirányos továbbképzését, felkészítését a kialakuló hely-
zet pedagógiai kezelésére. A fõváros stratégiai program-
jait a kerületekkel kialakított konszenzusos megállapo-
dás alapján lehet megvalósítani;

• az iskolaszerkezet változásának kezelése: az általá-
nos iskoláknak olyan vonzó, versenyképes általános isko-
lai felsõ tagozat kialakításával, illetve azt kiegészítve
olyan meghatározott célcsoportokra szabott programok
kidolgozásával, amelyek kezelhetõvé teszik a nyolcosztá-
lyos általános iskolai képzésben maradók differenciált s
egyben hatékony oktatását. Szükséges a tanulók felké-
szítése a négyosztályos középiskolákba vezetõ felvételi
vizsgákon való eredményes részvételre, középfokú tanul-
mányaik folytatására.

• differenciálás, hátránykompenzáció: az intézmény-
rendszerbõl kiszoruló tanulók segítése a differenciálás és
felzárkóztatás korszerû eszközeivel, a pedagógusok felké-
szítése speciális továbbképzésekkel a nehezebb felada-
tokra (cigány tanulók, bevándorlók gyermekei, psziché-
sen sérült gyermekek stb. problémái) – amelyek száma a
fõváros viszonylatában erõteljesen növekedni fog –, az is-
kolák támogatása különbözõ humánerõforrás-bõvítési le-
hetõségekkel.

Az egészségügyi ellátás fejlesztése

Az egészségpolitika követendõ céljait és alapelveit a
2002-ben elfogadott „A Fõvárosi Önkormányzat egész-
ségpolitikai cselekvési programja“ foglalja össze. Ennek
értelmében az új fõvárosi egészségpolitika legfontosabb
céljai a következõk: 

• Regionális vezetõ kórházak kialakítása: hat ellátási
térségben nyolc kórház regionális kórházként fog mûköd-
ni, amelyek a legkorszerûbb szakmai követelményeknek
megfelelõ 24 órás folyamatos ellátást biztosítanak. Egyi-
dejûleg a regionális kórházakra koncentrálódnak a szak-
ellátó decentrum-programok;

• Budapesti Népegészségügyi Prevenciós program:
csatlakozva az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi
Programhoz, a fõváros 10 éven keresztül évi 250 millió fo-
rint ráfordításával támogatja a budapesti sajátosságok-
nak megfelelõ szûréseket, továbbá a gyermek-és ifjúsági
korosztályra koncentrálva iskola-egészségügyi, egész-
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Moderating the disadvantages within the
educational system

In Hungary’s public education system –
primarily in Budapest – the undesirable tenden-
cy of segregation has gradually increased in the
past decades. This process is strengthened by a
pervasive entrance exam system and an increase
in the number of structure changing schools (6-
and 8-year high schools). The threat of aban-
doned elementary schools particularly jeopar-
dises the future of schools in housing estate
areas, while in some districts, the changes in the
social mixture of the students generate new and
yet unsolved educational situations. As a result
of this social rearrangement, schools must deal
with problems they are not yet prepared for. All
this necessitates the continuous correction of
school education programs as well as conscious
and suitable training for teachers in order to pro-
perly handle this emerging problem. Budapest’s
strategic projects can only be implemented
based on the consensus between the city and its
district councils.

• handling the changing school structure: it
is essential to create appealing and competitive
upper grades in elementary schools, comple-
mented with special programs targeting specific
groups  that ensure the differentiated and effi-
cient education of those staying in the 8-year
elementary school system. It is essential to
properly prepare students for further education.

• differentiation, compensating disadvan-
tages: supporting those excluded from the
institution system with the help of differentiation
and remedial actions, in the form of special
training programs preparing teachers for more
difficult tasks (Roma students, children of
immigrant families, traumatic children) which is
likely to increase significantly in the capital. It is
necessary to support schools with the help of
human resources management.

Development of health care

The „Health Care Policy of the Municipality of
Budapest“, approved in 2002, embraces the aims
and principles of health care. Along this line, the
most important objectives of Budapest’s health
care policy are the following:

• development of leading regional hospitals:
eight regional hospitals for six provision areas,
securing highest level 24-hour care, meeting up-
to-date professional standards and implemen-
ting out-patient care programs for local
residents;

6.5.
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ségnevelési projekteket indít el a következõ generáció
egészségtudatos magatartása érdekében;

• Kísérleti és szolgáltatás-modernizációs programok:
A fõváros megalapozza az egészségügyi reform budapes-
ti kereteit és felkészíti intézményeit a modernizációs vál-
tozásokra. Ennek keretében létrejön a lakossági állapot-
vizsgáló és szolgáltató rendszer, az Egészségfejlesztési
Alap támogatja az alapellátás és a járóbeteg szakellátás
szolgáltatásainak modernizációját. Kísérleti programok
indulnak új gazdálkodási formák, az otthon-ápolás vagy
a szakértõi háttérintézmény kialakítása érdekében. A
szükséges kormányzati támogatás esetén megkezdõdik
egy 250-500 ezer lakost érintõ irányított betegellátási kí-
sérlet is.

A közbiztonság erõsítése

A közbiztonság javulása Budapest számára fontos
kérdés, mert az az itt lakók mindennapi közérzetén túl-
menõen befolyásolja a város népességmegtartó képessé-
gét, gazdasági és turisztikai pozícióinak alakulását. A
Fõvárosnak éppen ezért a közbiztonság kérdését olyan
kiemelt feladatként kell kezelnie, ahol a szigorúan vett
feladatain túl kell lépnie. Törekednie kell azoknak a terü-
leteknek a meghatározására, ahol a fõváros koordináló
vagy kezdeményezõ szerep betöltésével elõ tudja mozdí-
tani a közbiztonság javulását.

• Hosszú távú társadalomfejlesztési programok bein-
dítása: az oktatási és az iskolai gyermekvédelmi rend-
szerre alapozva a gyermek- és fiatalkorúak integrációjá-
nak erõsítésére önálló programot kell indítani. 

• Az „éjjel-nappal“ mûködõ város kialakulásának elõ-
segítése: a városszerkezet alakításával a monofunk-
cionális negyedek (alvóvárosok, tisztán üzleti negyedek)
kialakulásának elkerülése, a sokfunkciós területek kiala-
kítása lehetõvé teszi a város folyamatos használatát, ez-
zel is javítja a közbiztonságot.

• A térfigyelõ rendszer tovább építése: a kedvezõ ta-
pasztalatok szerint a térfigyelõ rendszer javítja a járóke-
lõk biztonságérzetét, jelentõs segítséget ad a bûnmeg-
elõzés számára, ezért kiépítését folytatni kell. Emellett
indokolt a közutak jobb kivilágítása, a veszélyes zónák-
ban segélytelefonok elhelyezése, a turisztikai szempont-
ból fontos területek kiemelt védelme. 
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• National Health Prevention Program of
Budapest: by joining the National Health
Program for a Healthy Nation, over the course of
the next 10 years the Municipality of Budapest
will assign 250 million forints annually to locally
specified check-ups and launch school health
and health education projects concentrating on
children and adolescents, in order to awaken
health consciousness in the next generation;

• Experimental and service modernisation
programs: Budapest creates the framework for
health reform projects and prepares its
institutions for modernisation. This involves the
establishment of a residential health monitoring
and service system, the Health Care Develop-
ment Fund, which supports the modernisation of
basic health care and out-patient service.
Experimental programs will be launched to
establish new forms of management, home care
and background expert institutions. Monitored
health care experiments affecting 250-500 000
residents will be launched if the government
provides the financial support necessary.

Improving public safety

Due to its influence on resident’s general
condition, the attractivity of the city, the
economic and touristic situation, the improve-
ment of public safety is a primary interest of
Budapest. For this reason, the city should handle
this problem with special care. Budapest should
aim for defining the areas, where the
improvement of public safety is possible by
taking on a coordinating and initiating role.

• long-term social development programs:
based on the educational and school child
protection system, individual projects should be
launched to increase the integration of children
and adolescents into the society.

• 24-hour city: avoiding the emergence of
monofunctional quarters (sleeping cities,
suburban neighbourhoods, business districts) by
reorganising the city structure, developing
multifunctional areas to ensure the continuous
use of the city, thereby improving public safety.

• surveillance system: experiences shows
that the surveillance system increases pede-
strians’ feeling of safety and contributes to crime
prevention. It is also justified to allocate
emergency phones, provide better illumination
of roads and increased protection of touristic
areas.  

6.6.
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SPATIAL INTEGRATION OF THE CITY AND
ITS VICINITY

Similarly to other big cities in Europe,
Budapest lives closely intertwined with its
conurbation, the settlements of its conurbation.
In the current phase of urban development, an
intensive suburbanisation process is underway.
This process includes residential, business and
service development. Decisions regarding land
use and the division of urban functions are solely
in the hands of independent councils, with
negligible regional cooperation and lacking
every form of coordination.

In order to halt this negative process and
exploit mutual advantages, it is essential to
increase the cooperation between the settle-
ments in the future. Budapest’s aim is to find
dynamic answers to the challenges of develop-
ment in the Central Hungarian Region, which
optimally serve the entire area, regardless of
administrative boundaries. The prerequisite of
an efficient regional cooperation is the legislative
approval of the Regulatory Plan of the
Conurbation of Budapest, which would regulate
the following: possible resolutions of conflicts of
interest between actors of the region, negoti-
ations, procedure of decision making and
appeal. Without such higher-level, legally bin-
ding regulations, only less efficient cooperation
is possible. 

Creation of an integrated regional transport
system

One of the prerequisites of regional
cooperation and „cohesion“ is the establishment
of a well-balanced internal transport system. The
transport system has to secure external
connections, transit traffic, internal and radial
connections alike. Land use in accordance with
integrated network development is the key to
sustainable regional development and coope-
ration between the city and its vicinity. An
important aim is to counterbalance increasing
road traffic and strengthen the role of public
transport. It is desirable to launch real estate
development projects primarily in areas served
by suburban railways. This requires the
modernisation of services: improving lines,
stations, or the rolling stock and establishing the
infastructure of attached functions – P+R,
suitable exchange-stops etc.  

In order to rationalise, increase and retain the
appeal of the public transport system, it is
essential to establish a cooperation between
service companies, the Budapest Transport
Association. With the participation of the
companies, the following goals can be attained:
standardised fare system (zone tickets, passes),
schedule harmonisation, network and business
organisation (elimination of parallel lines,
common stops, etc.). Development of public
transport on a regional level could positively
influence the condition of not only Budapest, but
the entire region as well.

VÁROS ÉS KÖRNYÉKE TÉRSÉGI INTEGRÁCIÓJA

Budapest, akárcsak Európa többi nagyvárosa, szoros
kapcsolatban él a városkörnyék, az agglomeráció telepü-
léseivel. A városfejlõdés jelen szakaszában erõs szubur-
banizációs folyamat megy végbe, a városkörnyék telepü-
lésein korábban nem látott mértékû lakóterületi, munka-
helyi, kereskedelmi fejlesztések zajlanak. A területhasz-
nálatot, a városi funkciók megosztását megváltoztató fo-
lyamatok a független önkormányzatok önálló döntései
alapján zajlanak, a folyamatban semmilyen koordináció
nem tapasztalható, a térségi együttmûködés mértéke
csekély. 

A negatív folyamatok fékezése, a kölcsönös elõnyök
kihasználása érdekében a jövõben a települések közötti
együttmûködést javítani kell. Budapest célja az, hogy a
Közép-Magyarországi Régió fejlesztése során a kihívá-
sokra dinamikus válaszok legyenek adhatók, az egész ré-
gió szempontjából optimális módon, a közigazgatási ha-
tárokra való tekintet nélkül. A sikeres térségi együttmû-
ködés legfõbb feltétele a Budapesti Agglomeráció Terü-
letrendezési Tervének parlamenti elfogadása, egy nagy-
város-környéki szabályozás törvényi erejû bevezetése,
amely szabályozza a térségi szereplõk egymás közötti ér-
dekkonfliktusainak megoldási módját, alkufolyamatát, a
döntési és feljebbviteli eljárásrendet. Ilyen felsõbb szintû
kötelezõ szabályozások hiányában csak gyengébb hatá-
sú kooperációs lépések lehetségesek.

A város és városkörnyék integrált közlekedési
rendszerének létrehozása

A térség együttmûködésének, és „kohéziójának“
egyik legfontosabb elõfeltétele egy arányosan fejlett bel-
sõ közlekedési rendszer megteremtése. A városkörnyék
közlekedési hálózatának egyaránt biztosítania kell a ré-
gió külsõ kapcsolatait, tranzitforgalmát és a régión belü-
li, elsõsorban a sugárirányú kapcsolatokat. A terület-fel-
használással összehangolt integrált hálózatfejlesztés a
város és környéke együttmûködésének, a régió fenntart-
ható fejlesztésének egyik kulcsa. Ezen belül is cél a köz-
úti forgalom növekedésének ellensúlyozása, a tömegköz-
lekedés szerepének erõsítése. Kívánatos, hogy jelentõ-
sebb új ingatlanfejlesztésekre elsõsorban a meglévõ kö-
töttpályás tömegközlekedési hálózatok, a MÁV és HÉV
vonalak körzetében kerüljön sor. A növekvõ feladat ellá-
tásához természetesen korszerûsíteni kell a szolgáltatást:
a pályák, az állomások, a jármûvek színvonalának javítá-
sa mellett a kapcsolódó funkciók infrastruktúráját – P+R,
kedvezõ átszállási lehetõségek stb. – is ki kell építeni.

A tömegközlekedési rendszer ésszerûsítése, vonzere-
jének növelése és megõrzése érdekében meg kell valósí-
tani a szolgáltatók közötti együttmûködést, a Budapesti
Közlekedési Szövetséget. A BKV, a MÁV és a Volánbusz
részvételével elsõ lépésben az egységes viteldíjrendszer
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(közös zónás jegyek, bérletek), késõbb a menetrendi-har-
monizáció, majd az összehangolt hálózat- és üzemszer-
vezés (párhuzamos járatok megszüntetése, közös megál-
lóhelyek, stb.) valósítható meg. A közösségi közlekedés
regionális szintû szervezése nemcsak a város, de az egész
térség környezeti állapotát pozitívan befolyásolhatja. 

A város és térsége közös fejlesztési programjának
kialakítása

A térség értékteremtõ együttmûködésének további le-
hetõsége a közmûhálózatok közös kialakítása. A Fõváros
alapvetõen érdekelt az agglomerációs településeken –
Kisoroszitól a Csepel szigetig – kiépített ivóvízbázis vé-
delmében, ami a településeken építési korlátozásokat
igényel. Ugyanakkor a Budapesten kiépülõ szennyvíz-
tisztító kapacitások lehetõvé teszik a regionális szenny-
vízkezelési rendszer megvalósítását, ami a nagyobb há-
lózat révén a kapacitások jobb kihasználását, a szolgálta-
tások költségeinek csökkentését teszi lehetõvé. Hasonló
együttmûködésre adódik lehetõség a regionális hulla-
déklerakók mûködtetése során is. 

A régió településeinek közös érdeke a természeti kör-
nyezet védelme, ami azonban a zöldgyûrû kialakításával
érintett települések számára a fejlesztési lehetõségek
korlátozását jelenti. A budapesti agglomeráció térszerke-
zet alakítását meghatározó, a települések összenövését
megakadályozó, a belterületbe vonásokat korlátozó tör-
vényi szintû területrendezési tervének elõírásai mellett
ezért indokolt létrehozni egy kompenzációs rendszert, a
Zöldterületi Kompenzációs Alapot. Ennek mûködtetése a

Creation of common development programs
of the city and the surrounding municipalities

Joint establishment of the public utility net-
work requires regional cooperation. A primary
concern of Budapest is the preservation of the
existing water resources – between Kisoroszi
and Csepel Island– and this requires building
restrictions in the area. The capacity of future
waste-management plants in Budapest would
enable the establishment of a regional cleaning
plant, which would result in a decrease of service
costs and exploitation of larger network capa-
city. Development of regional waste dumps
requires similar cooperation.

Environment protection is a mutual interest
of the area’s settlements, yet the establishment
of green belts results in limited development
opportunities. Apart from the regulations of the
regulatory plan, that determine the land-use
structure of the conurbation, hinder the adhesion
of settlements and limit their sprawl, it would be
justified to establish a Green Area Compensa-
tion Fund that counterbalances local disadvan-
tages. It is essential to develop the green areas of
the vicinity, secure suitable conditions for
woodlands, further develop and maintain a high-
standard touristic infrastructure.

Creation of negotiation forums of regional
integration

The existing regional planning and control
system generates tension, that hinders the
standardised, well-balanced development of the
area. The Municipality of Budapest must aim for
altering legal regulations, creating a means of
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településeket érõ hátrányokat valamelyest ellensúlyozni
tudná. Szükséges a városkörnyék zöldfelületeinek fejlesz-
tése, a jóléti erdõk sajátos követelményeknek megfelelõ
fenntartása, a turisztikai infrastruktúra továbbfejlesztése
és színvonalas mûködtetése is.

A térségi integráció egyeztetési fórumainak
kialakítása

A jelenlegi regionális tervezési és irányítási rendszer
feszültségei nagyon megnehezítik a régió egységes,
egyetértésben történõ fejlesztését. A Fõvárosi Önkor-
mányzatnak törekednie kell a törvényi szabályozás meg-
változtatására, ezen túlmenõen pedig arra, hogy saját
eszközeivel is elérje a párbeszédet és a tervezési folyamat
minél szélesebb körû társadalmi megerõsítését is. 

A térségi egyeztetés kialakulásához a Budapesti Agg-
lomeráció Területrendezési Tervének parlamenti elfoga-
dása mellett elkerülhetetlenül szükség van a magasabb
szintû szabályozás megváltoztatására, új adminisztratív
eszközökre, mint például térségi közös adónemek, köte-
lezõ társulások, vagy a rendezési terv módosításakor ese-
dékes térségi egyeztetési kényszer bevezetésével. A Fõ-
városnak aktívan kell fellépnie annak érdekében, hogy a
térségi együttmûködés szempontjából fontos adminiszt-
ratív elõírások a törvénymódosítások révén néhány éven
belül megszülessenek. 

A felsõbb szintû törvényi szabályozás kialakulásáig a
Fõváros elõkészítheti a késõbb már kötelezõ szakmai és
politikai egyeztetéseket azáltal, hogy fórumot biztosít a
megbeszéléseknek, és azokban partnernek mutatkozik.
Folyamatos egyeztetéseket biztosító tárgyalási mecha-
nizmusok kialakítására van szükség, ahol a Fõváros és a
környezõ települések egyenrangú partnerekként egyez-
tethetik álláspontjaikat és kereshetik a kompromisszu-
mos megoldásokat. Budapestnek preferálnia kell azokat
a funkciókat, amelyek elsõsorban a saját területén belül
valósíthatók meg  (pl. pénzügyi szolgáltatás, felsõfokú
oktatás, kulturális turizmus), és a térséggel való kapcso-
lat megfelelõ alakulása esetén elõsegíteni azt, hogy más
funkciók a régión belül a lehetõ legkedvezõbb helyen te-
lepedjenek meg. Vannak olyan tevékenységek, amelyek
térben szétszórtan, de kapcsolataikban egymásra épülve,
egymást elõsegítve kell hogy megerõsödjenek, például a
turizmus, logisztika. 

A feladatok megosztásához minimálisan egy elfoga-
dott regionális fejlesztési koncepcióra és egy regionális
gazdaságfejlesztési tervre van szükség.  Ezek kidolgozá-
sa és végrehajtása a Közép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács feladata, Budapest kezdeményezõ
szerepe azonban nélkülözhetetlen mindaddig, amíg a po-
litikai körülmények, a pénzügyi eszközök és az intézmé-
nyi feltételek alkalmassá nem teszik a tanácsot a regio-
nális érdekek  összehangolására és érvényesítésére.
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communication and attaining widespread social
support for the development process. 

Besides the legislative approval of the
regulatory plan of the Conurbation of Budapest,
regional negotiation also requires the alteration
of higher-level regulations and new admi-
nistrative tools – e.g. common regional taxation,
mandatory associations, obligatory regional
negotiation, should the need arise to modify
land-use plans. Budapest has to actively
intervene in order to induce the establishment of
administrative regulations and amendments
ensuring regional cooperation.

Pending the enactment of higher-level legally
binding regulations, Budapest could prepare
professional and political negotiations by
creating a forum for conciliation and serving as
an active partner. It is essential to establish
mechanisms ensuring continuous negotiations,
where the city and its vicinity can reconcile their
views as equal partners and search for
compromises. Budapest should prefer functions,
that can be implemented in its own area (e.g.
financial service, higher education, cultural
tourism) and find suitable locations for other
functions if local relations make it possible. Some
functions require spatial dispersion, but mutual
assistance and joint enhancement as well – e.g.
tourism, logistics.

An approved regional development and
economic concept is absolutely essential for
sharing the tasks. The Central Hungarian
Regional Development Council is responsible for
elaborating and executing its projects, yet
Budapest’s initiative role is indispensable until
political circumstances, financial means and
institutional conditions enable the harmoni-
sation and assertion of regional interests.

7.3.

átfogó cél
wider objective



A VÁROSI TÉRSZERKEZET FEJLESZTÉSE

A Városfejlesztési Koncepció kiemelt feladata, hogy
15 éves távlatban és nagytávon is meghatározza a város
térszerkezetének alakulását, fejlesztésének fõ elveit, stra-
tégiai céljait, programjait, és javaslatot adjon azokra a fõ
projektekre, amelyek a város terének alakítását egy ked-
vezõnek tekinthetõ jövõkép irányában vezérlik, befolyá-
solják. A Fõvárosi Önkormányzat természetesen nem ve-
het részt a városépítés minden folyamatában, de szabá-
lyozási terveivel, az infrastruktúra-rendszerek fõ elemei-
nek megépítésével, ingatlanpolitikájával és vállalkozási
politikájával, meghatározó szerepet játszhat a térszerke-
zet alakításában. Annak érdekében, hogy a Fõváros a je-
lenleginél hatékonyabban tudja irányítani a térszerkezet
fejlesztését, befolyásoló, szervezõ aktivitását mindenkép-
pen növelnie kell. Az ún. vezér-projektek megvalósításá-
val mintát adhat, egy hosszabb fejlõdési folyamatot indít-
hat be. E megnövelt szerepvállalását a feladatok eltérõ
jellege szerint kell alakítania, s azzal összefüggésben kell
kiválasztania az alkalmazandó eszközöket is.

A város térszerkezet-alakítása alapelvének a már ko-
rábban is felemlített értékek megtartásának és kiterjesz-
tésének kell lennie:

• kompaktság és tagoltság: a kompaktság elve egy-
szerre jelenti azt, hogy a beépített várostest viszonylag
éles határokkal válik el a beépítetlen, szabad területek
zöld környezetétõl és azt is, hogy a megfelelõ sûrûségû
beépítés mellett nem jön létre a város túlzott szétterülé-
se a tájban. A budapesti várostest jelenlegi állapotában
még viszonylag kompaktnak és tagoltnak tekinthetõ,
kedvezõtlen adottsága azonban a város és agglomeráci-
ója kiegyensúlyozatlan beépítési, munkahely- és laksûrû-
ségi eloszlása. Ez utóbbi legfontosabb következménye
az, hogy a nagy infrastrukturális rendszerek mûködési
hatékonysága viszonylag alacsony és csak nehezen nö-
velhetõ. A Koncepció a 15 éves idõtávlatban csak kevés
olyan kiemelkedõ nagyságrendû és helyileg koncentrált
fejlesztéssel számol, aminek eredményeként a sûrûség-
eloszlás radikálisan átrendezõdne. Emiatt a nagy infrast-
rukturális rendszerek – elsõsorban a kötöttpályás közcé-
lú közlekedés és a kiegészítõ hálózatok – olyan fejleszté-
sére kell törekedni, amely hatékonyan szolgálja a város
belsõ területeit, ugyanakkor kiegyensúlyozottan szolgál-
ja a lazán beépített külsõ városrészeket is. Budapest ese-
tében a kompaktság elõsegítésének leglényegesebb
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DEVELOPING THE SPATIAL
STRUCTURE

The main objective of the Urban Deve-
lopment Concept is to determine the deve-
lopment of the spatial structure of the city for the
next 15 years and on the long run, define its
main principles, strategic goals and programs as
well, as to present a proposal for the main
projects that will influence the city structure in a
positive way. Although the Municipality of
Budapest cannot take part in every aspect of city
planning, with its structural plans, its real estate
and enterprise policy and by building the main
elements of the city's infrastructure, it may play
a major role in shaping the urban structure. In
order to influence the development of the urban
structure more efficiently, Budapest has to take a
more active part in organising and supervising
the process. By implementing the so-called
master projects it can create a new standard and
launch a new development process. This more
prominent and active role as well as its
responding provisions should be chosen in
accordance with the nature of the different
tasks.

The policy of the urban structure develop-
ment process is the maintenance and extension
of the previously mentioned principles:

• compactness and clear boundaries of the
built-up area: meaning that a relatively sharp
line divides the urban city from the rural, open
spaces and that the proper density referring to
its urban character does not allow the city to
sprawl out excessively across the landscape. In
its current state, Budapest is considered as a
relatively compact and well-structured city,
despite unbalanced density regarding urban
development, workplaces and population. With
regards to the infrastructural system of the city,
low density results in a relatively low efficiency
that is difficult to increase. In the next 15-year
period the Urban Development Concept does not
reckon with too much locally concentrated
development of great significance that would
lead to a radical rearrangement in the density
profile. For this reason it is necessary to
concentrate on developing the infrastructural
system, meaning mainly railway based public
transportation and complementary systems in a
way that efficiently serves the inner districts of
the city and the surrounding, medium- and low-



eszköze az átmeneti zóna kiemelt fejlesztése ill. a zóná-
ban elhelyezkedõ területek városias átalakulásának elõ-
segítése.

• vegyes területhasználat: Budapest területi fejlõdése
során – a kertvárosi építkezések révén, késõbb a lakóte-
lep-építkezések miatt – nagy kiterjedésû, egyfunkciós vá-
rosrészek jöttek létre, lemondva ezzel a történeti város
vegyes területhasználatának elõnyeirõl: a kisebb utazási
igényekrõl, a szolgáltatások, a szabadidõ eltöltés helyei-
nek jobb megközelíthetõségérõl, a városi élet nagyobb in-
formációgazdagságáról az „alvótelepülés“ jellegû vagy a
kizárólag munkahelyeket tartalmazó városrészekkel
szemben. A térszerkezet alakítását azonban csak hosz-
szabb távon lehet elérni. Ennek ellenére már rövidebb tá-
von törekedni kell arra, hogy az ilyen jellegû funkcionális
elkülönülés a jövõben ne fokozódjon, hogy a most átala-
kuló területeken – pl. a korábbi ipari zónákban – vegyes
területhasználat jöjjön létre. Kívánatos, hogy érvényesül-
jenek a fejlesztés során a hagyományos városi struktúrák
elõnyei: a funkciók finom kevertsége, intézmények, bevá-
sárló utcák, terek, parkok szerves beépülése a lakóterüle-
tek szövetébe. A nagyobb összefüggõ fejlesztési területe-
ken (pl. Mocsáros-dûlõ, Észak-Csepel) olyan fejlesztési
kereteket kell kialakítani, amelyek eldöntik a terület álta-
lános karakterét, meghatározzák a területhasználat ke-
vertségét, s lehetõvé teszik az egymást kiegészítõ funkci-
ók értelmes egymás mellett élését.

• több központú város: Budapest történeti városköz-
pontja a várostörténet folyamán túlsúlyossá vált. Bár év-
tizedek óta megfogalmazott cél a városi alközpontok lét-
rehozása, amelyek szolgáltatásaikkal, városi funkcióikkal
egy-egy városnegyed szervezõ elemévé válhatnak, ezek
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density areas as well. In the case of Budapest
this means distinguished development of the
transitional zone and promotion of urban
transformation within this zone.

• mixed land use: due to suburban
construction in garden cities and the ensuing
housing estate projects, vast, monofunctional
city sections emerged in the course of
Budapest's territorial development surrendering
the advantages of traditional mixed land use:
smaller travel demands, easily accessible places
of service, leisure and pleasure, stimulating
urban life as opposed to the „sleeping cities“ or
business districts. Although the objective of
altering an urban structure can only be achieved
on the long run, this tendency of functional
isolation must not be allowed to increase in the
near future, in order to ensure mixed land use in
the currently changing areas, (e.g. former
industrial zones). It would be most desirable for
the advantages of the traditional structures to be
apparent in the development process: meaning
functional richness; institutions, shopping
streets, squares and parks serving as organic
elements of the residential area's urban texture.
In the case of vast and coherent development
areas (e.g. Mocsáros-dûlõ, North-Csepel), a
suitable concept is necessary to determine their
general character, the dimensions of mixed land
use, and to enable the coexistence of comple-
mentary functions. 

• multi-centered city: the historical center of
Budapest has gained prevalence over the years.
Although the main aim of the past few decades
has been the establishment of several
subcenters, with services and urban functions
that would allow them to become organising
elements in various sections of the city, some
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kialakulása vagy kialakítása nem mindenhol ment vég-
be. A spontán kialakuló alközpontokat sok helyen a for-
galmi funkciók zilálják szét, a külsõbb kerületek tradicio-
nális központjai pedig sok helyen a teljes átépítés áldoza-
tává váltak. A legutóbbi években ugyanakkor újabb köz-
pontképzõ elemek, a bevásárlóközpontok együttesei je-
lentek meg, amelyek a hagyományos városközponti
funkcióknak csak egy részét képesek magukba foglalni.
Emiatt a Városfejlesztési Koncepció egyik legfontosabb,
de igen bonyolult elemét éppen a központrendszer fej-
lesztésére irányuló program képezi. A feladat a funkcio-
nális és térbeli viszonylatok rendezésének elõsegítése,
ezzel a különbözõ hagyományos kerületi alközpontok
erejének növelése, hogy a helyi központok az ott lakók
városi szolgáltatásokkal szembeni igényeit teljes körûen
kielégíthessék.

• közterületek rendszerének fejlesztése: a belakható
közterek, szabad területek – a „jó helyek“ – megléte, foly-
tonos hálózataik fõként az életminõség javítás és a köz-
ponti szerep erõsítése stratégiai céljainak megvalósítását
segíthetik elõ. Az alapelv fõként a város belsõ területein
és a külsõ területek hagyományos központjaiban érvé-
nyesítendõ, de – a kompaktság és tagoltság tárgyalt el-
veivel összhangban – a be nem épített és zöldterületek,
nagy zöldfelületi intézmények folytonos rendszereinek
megvalósítására is ugyanígy törekedni kell. A köztéri há-
lózatok fejlesztése, feljavítása a város számos területén
jelent feladatot. A kompaktnak tekinthetõ várostestben a
„jó helyek“ összefüggõ hálózatának létrehozására célsze-
rû törekedni.  A Belvárosban és a Belvároshoz csatlakozó
területeken a gyalogosterületek, kisebb zöldterületek mi-
nõségének és fenntartási színvonalának növelésére kell
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have yet to be formed. In many cases, these
spontaneously formed subcenters become
deranged by the traffic network, especially in the
outer districts, where they fall victim to total
redevelopment. With the several shopping
centers emerging in the last few years these new
elements cannot entirely meet the demands of
the traditional city center. This takes us to one of
the most important, but rather complex
elements of the Urban Development Concept,
namely the development of the subcenter
system. With regard to the functional and spatial
aspects and by strengthening the traditional
subcenters, the aim is to fulfil the local residents’
demands.

• development of public spaces:  the network
of liveable public spaces, open areas could help
in achieving a higher quality of life and affirming
their central role. Although this principle should
be applied mainly in the inner areas of the city
and in the traditional centers of the outer areas –
in accordance with the principles of compact
urban structure –, the network of still vacant
areas and open spaces also deserves attention.
The improvement of the network of public
spaces is considered an important project in
many sections of the city. In the central districts
around the downtown the main aim is to improve
the quality and the maintenance of the
pedestrian zones and smaller green areas. One of
the main projects could be the complete
renovation of the Kiskörút. The reorganisation of
multifunctional spaces (e.g. Moszkva tér, Móricz
Zs. körtér), should be tended to with special
care, due to the difficulties of counterbalancing
between traffic and „agora“ functions of the
public areas.
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sort keríteni, aminek kiemelt programja lehet a Kiskörút
általános megújítása. Külön figyelmet kell fordítani a
többfunkciós terek átrendezésére (pl. Moszkva tér, Mó-
ricz Zs. körtér), ahol a forgalmi és a köztéri „agora“ funk-
ciók közötti egyensúly megteremtése a feladat.

A belsõ városrészek komplex rehabilitációja

A belsõ városi területek komplex rehabilitációjának
együttesen kell kiterjednie a városkép, az épületállomány
és a közterületek állapotjavítására, a minõségi kereske-
delmi, vendéglátási és kulturális/idegenforgalmi funkci-
ók erõsítésére, a közlekedési terhelés csökkentésére. A
területhasználat vegyes jellegének szem elõtt tartása
mellett területileg differenciáltan kell törekedni a funk-
ciógazdagság növelésére, illetve a lakófunkció megtartá-
sára, a lakóterületek környezeti adottságainak javítására.

A mûködõ fõvárosi rehabilitáció-támogatási program
a térszerkezet optimális alakítása érdekében az alábbiak
szerint fejlesztendõ tovább: 

• a legértékesebb központi fekvésû városrészekben
(pl. Belváros, Lipótváros, Bel-Buda, Duna-mente, Andrá-
ssy út) jelentõsebb üzleti fejlesztések, értékvédelem, köz-
területi és parkolási programok, arculat-javítás;

• a Belvároshoz kapcsolódó városrészekben (Belsõ Te-
réz- és Erzsébet-, József- és Ferencváros) kevesebb üzleti
fejlesztés, több értékvédelem, közterületi és parkolási prog-
ramok, néhány jelentõsebb környezetjavító beavatkozás;

• a tömör beépítésû külsõbb fekvésû városrészekben
(Teréz- és Erzsébetváros Nagykörúton kívül fekvõ részei)
értékmentés, kevesebb közterületi program, egyedi, de
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Complex renewal of the inner city 

The complete rehabilitation of the inner city
areas ranges over the improvement of public
areas, building stock and the general town-
scape, improvement of quality commercial,
entertainment, cultural and touristic functions,
reduction of traffic load. Keeping in mind the
importance of mixed land use, it is necessary to
concentrate on enhancing the functional rich-
ness of each area as well as on retaining the
residential function and improving the environ-
mental condition. 

In order to attain an optimal city structure the
current rehabilitation support program in Buda-
pest are to be developed as follows:

• significant retail development, more heri-
tage conservation programs, parking programs
and image improvement / face lift in the
centrally located and most valuable city sections
(e.g. Belváros, Lipótváros, Bel-Buda, Duna-
mente, Andrássy út);

• less retail development, enhanced preser-
vation of the architectural heritage, more public
area and parking programs, several significant
environment improvement in the districts
connected to the city center (inner Terézváros,
Erzsébetváros, Józsefváros and Ferencváros);

• preservation, public area programs, indi-
vidual but concentrated renovation programs,
micro-level interventions in the densely built
outer city sections (the sections of Terézváros
and Erzsébetváros outside Nagykörút);

• complex, sporadically even „gentrificating“
renovation and housing programs in the low-
density, externally situated areas (certain parts
of Józsefváros and Ferencváros outside Nagy-
körút);

a belsõ városrészek fejleszté-
sét szolgáló elemek: az új
metróvonalak, a koncentrált
városrehabilitáció akcióterü-
letei, a gyalogosterületek
hálózata 

the development tools of the
inner city area: new under-
ground lines, target areas of
concentrated urban renewal,
network of pedestrian areas
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területenként koncentrált épület felújítás, mikro-szintû
környezetjavítások;

• a lazább beépítésû külsõbb fekvésû városrészekben
(József- és Ferencváros Nagykörúton kívüli egyes részei)
komplex, helyenként a presztízst is növelõ „dzsentrifiká-
ciós“ jellegû felújítási/lakásépítési programok

• a leggyengébb lakásállományú un. „bérkaszárnyás“
részeken (Ferenc- és Józsefváros egyes külsõ részei) szo-
ciális rehabilitáció.

Az átmeneti zóna területi tartalékainak feltárása

Az átmeneti zóna mai állapotában nem használja ki a
kedvezõ térszerkezeti helyzetbõl fakadó elõnyöket. Köz-
hatalmi beavatkozás nélkül azonban a zóna egésze ön-
magában megújulásra alig képes, az átstrukturálódás
csak a zóna legjobban megközelíthetõ helyein a (Duna
mentén, egyes sugárirányú kivezetõ utak, a Hungária
gyûrû közelében) indul meg spontán módon. Az átmene-
ti zóna kedvezõbb térszerkezeti „helyzetbe hozása“ szá-
mos elõnnyel jár: hasznosítja a területi tartalékokat, la-
kásépítési területei révén erõsíti a város kompaktságát,
új városi zöldterületeknek és szabadidõs létesítmények-
nek adhat helyet.

A változások megindításához szükséges az átmenti
zóna felhagyott ipari és közlekedési területein a jelenlegi
használati viszonyok, folyamatok értékelése, a szükséges
és lehetséges beavatkozási területek meghatározása. A
Fõváros mindenekelõtt a területek zárványjellegének ol-
dását, a megközelítés lehetõségének javítását szolgáló
infrastruktúra kiépítését kezdi meg a Körvasúti körút el-
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• social rehabilitation in the areas with the
poorest quality housing stock (certain outer parts
of Ferencváros and Józsefváros).

The regeneration of the transitional zone

In its current state, the transitional zone does
not exploit the advantages of its optimal position
in the city structure. Without public intervention,
the spontaneous renewal of the area would
hardly be possible: restructuring only occurs in
the zone’s easily accessible parts (e.g. along the
Danube, along certain roads leading out of the
city, in the area surrounding Hungária ringroad).
The area’s integration into the city structure
would guarantee many advantages: use of terri-
torial reserves, increase of the city’s
compactness due to residential development,
new open city spaces and leisure facilities.

In order to launch these projects it is
necessary to evaluate their current state of
utilisation and determine the necessary and
possible areas of intervention in the abandoned
industrial and service areas of the transit zone.
By developing the local infrastructure, the
Körvasút project will result in unsecluded and
easily accessible areas. It is important to launch
new regulations in structural planning to
stimulate the restructuring of this area. An
active real estate policy, preparing and
launching well-defined projects can help
support the development of the area.
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sõ, majd további  ütemeinek megvalósításával. Lényeges
a jogi háttér olyan megváltoztatása, amely a szabályozá-
si tervekben az átstrukturálódást ösztönzõ elõírásokat
léptet életbe. Néhány területen aktív ingatlanpolitikával,
konkrét projektek elõkészítésével és beindításával segít-
hetõ a területsáv fejlõdése.

A Duna, mint várostengely és a parti zóna kiemelt
fejlesztése

A város terjeszkedésének egyik legkézenfekvõbb irá-
nya a Duna-menti sáv fejlõdése, átalakulása. A folyó mel-
lé települt ipari, raktározási funkciók fokozatosan átadják
helyüket a magas igényû városi funkcióknak: a 90-es
évek során indult meg a Boráros téri teherpályaudvar, a
lágymányosi Info-park, az óbudai és az angyalföldi hajó-
gyár, az Óbudai Gázgyár és az aquincumi házgyár terü-
letének funkcióváltása, átalakulása. A városfejlesztés
programja e folyamatot tudatosan segíti. Az egyes terü-
letek keretövezeti átsorolásán, a területek elõkészítésén
túlmenõen elkerülhetetlen a széthúzódó város infrastruk-
túrájának megfelelõ fejlesztése is. 

Már középtávon az alábbi fejlesztési területek jelölhe-
tõk meg fejlesztési programok céljaira:

• észak-nyugaton: az Óbudai Hajógyár területének
további revitalizációja a tercier szektor munkahelyei szá-
mára, az Óbudai sziget szabadidõs/rekreációs funkciói-
nak fejlesztése,  a Szentendrei út/Aquincum térségének
funkcióváltása (Graphisoft park további fejlesztése);

• észak-keleten: a Rákos-patak torkolatától északra
az ún. FOKA öböl, a nagy méretû Meder utcai terület, a
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Development of the Danube area, as the
main-street of the city

Development and reorganisation of the
Danube area is one of the most evident direc-
tions of city growth. The former industrial and
storage functions situated along the Danube are
gradually giving way to higher standard urban
functions. From the 1990s, the reorganisation
and development of the following areas have
already commenced: freight depot at Boráros
Square, Info-park in the Lágymányos area,
dockyards of Óbuda and Angyalföld, gas-works
of Óbuda, prefab plant in Aquincum. Besides re-
zoning, it is essential to properly develop the
expanding city’s infrastructure. The following
may serve as target development areas in the not
so distant future:

• northwest: further revitalisation of the
dockyard area to the benefit of tertiary sector
workplaces, development of leisure and enter-
tainment facilities on Óbuda Island, functional
reorganisation in the Szentendrei út/Aquincum
region, i.e. further development of Graphisoft
Park;

• northeast: functional reorganisation, mea-
ning establishment of residential and insti-
tutional functions in the following areas: the
Danube bank north of the line of Rákos Stream
and along Váci út in Újpest with the preservation
of its green belt, industrial zones of Népsziget;

• southwest: further expansion of the Info
Park of Lágymányos, functional reorganisation in
certain sections of the Lágymányos industrial
area (along Budafoki út and Hunyadi J. út, in the
Kopaszi-gát area) and restructuring in others,
stressing the importance of the industrial areas
in Budafok (e.g. logistic functions);

az Aquincumi híd és a
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Népsziget ipari területeinek teljes funkcióváltása lakóte-
rületi és intézményi funkciókkal, Újpesten a Váci úti ipar-
terület funkcióváltása a zöldpartok megõrzésével;

• dél-nyugaton: a Lágymányosi Információs Központ
további kiépülése, a Lágymányosi iparterület egyes ré-
szeinek funkcióváltása (Budafoki út/Hunyadi J. út men-
tén, a Kopaszi-gát körzetében), más részeinek szerkezet-
váltása, a budafoki iparterületek szerepének erõsödése
(például logisztikai funkciókkal);

• dél-keleten: a Boráros tértõl délre új városközpont
kiépülése kulturális és lakófunkciókkal, a Csepel-sziget
csúcsánál új városi park létesítése, a központi szennyvíz-
tisztító elhelyezése. (A Csepeli Szabadkikötõ és iparterü-
let várhatóan még hosszabb távon fennmarad, vasúti
kapcsolata azonban megnehezíti a terület urbanizációját);

• a Soroksári Duna mentén: a Csepel-sziget csúcsá-
nak keleti oldalán belsõ területi zöldmezõs módon, a fe-
rencvárosi ipari/vasúti területeken barna-mezõs rehabili-
táció formájában értékes lakóterületi fejlesztésekre adó-
dik lehetõség, a további partszakaszokon a rekreációs
zöldpartok kiépítése a feladat.
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• southeast: establishment of a new sub-
center with cultural and residential functions
south of Boráros Square, establishment of a new
public park at the tip of Csepel Island, allocation
of the central sewage plant. (The international
port and the industrial area of Csepel will
prospectively retain their function, but the
railway connection between them may hinder
the urbanisation of this area.)

• the Danube-branch along Csepel Island:
quality residential rehabilitation of the inner
green field areas on the tip of Csepel Island and
in the brown field industrial areas of Ferenc-
város, recreational green areas in the remaining
riverside area.

Main elements of the infrastructural develop-
ment program for the Danube area:

• new northern bridge: the city’s interest is to
complete the Aquincum Bridge and the ad-
joining sections of Körvasút ringroad which
would improve the accessibility of the surroun-
ding areas.

• new southern bridges: the section of the
new boulevard crossing Csepel Island entails the
construction of two bridges. The Albertfalvi
Bridge will radically improve Csepel’s accessi-
bility and will practically serve as a prerequisite
for the development of Northern Csepel. 

• public transport: extension of tram nr.1 to
reach southern Buda, developing the Buda tram
line running along the Danube (from Lágymá-
nyosi Bridge to Óbuda), developing the sub-
urban express railway system – as underground
nr.5 –, establishing new water transport facilities
by new piers.

• road traffic: northward extension and im-
provement of the lower embankment road both
on the Buda and Pest side, improvement of the

az Aquincumi híd és a
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connection between the upper embankments
and the Danube, redesign of bridge heads on the
Danube.

• public utility system: construction of the
main sewage on the Buda embankment
(between Zsigmond Square and Lágymányos)
and the central sewage plant (Northern Csepel),
modernising the sewage plants (Újpest,
Soroksár).

As regards the architectural quality of the
Danube area, the extremely high level of the 19th
century accomplishments must be acquired by

A Duna-menti infrastruktúra fejlesztés fõbb program-
jai a következõk:

• új északi híd: a város fontos érdeke, hogy északon
elkészüljön az Aquincumi híd és a Körvasúti körút két
csatlakozó szakasza. Ez a csatlakozó területek feltárását
is lehetõvé teszi.

• új déli hidak: az új körút Csepel szigetet átszelõ sza-
kasza két híd építésével jár. Az Albertfalvi híd alapvetõ-
en javítja Csepel megközelíthetõségét, s voltaképpen elõ-
feltétele Észak-Csepel fejlesztésének.

• a tömegközlekedés kapcsán: az 1-es villamos
délbudai átvezetése, a budai rakparti villamos (Lágymá-
nyosi híd-Óbuda) kiépítése, hosszabb távon a regionális
gyorsvasúti rendszer – az 5-ös metró – kiépítése, a vízi
közlekedés és létesítményei, pl. új kikötõk építése, s azok
parti ellátásának biztosítása.

• közúti közlekedés kapcsán: mind a pesti, mind a
budai alsórakparti út kapcsolatainak fejlesztése és észa-
ki irányú meghosszabbítása, a felsõ rakpartok és a Duna
kapcsolatainak javítása, a Duna hídfõk városépítészeti
kialakítása.

• közmû infrastruktúra kapcsán: a budai rakparti fõ-
gyûjtõ kiépítése (Zsigmond tér-Lágymányos), a központi
szennyvíztisztító kiépítése (Csepel észak), a szennyvíz-
tisztítók korszerûsítése (Újpest, Soroksár)

A városrendezési szabályozás és a fejlesztési folyamat
koordinálásának eszközeivel el kell érni, hogy a Duna-
partok építészeti minõsége felvegye a versenyt a 19. sz-i
alkotók eredményeivel, hiszen a város arculatának meg-
határozó elemeirõl van szó. Ennek kapcsán különös fi-
gyelmet érdemel az arculatot meghatározó beépítés, a
parti sávok közterületi jellege, az új nemzetközi hajókikö-
tõ kialakítása, a szigetek és zöldpartok karakterének
megõrzésére. 

A külsõ városrészek fejlesztése

A külsõ kerületek fejlesztése mindenekelõtt az infrast-
ruktúra hálózatok fejlesztését igényli. Ezek legfontosabb
elemei az alábbiak:

• közlekedési infrastruktúra fejlesztés: a Körvasúti
körút mellett hosszabb távon a Külsõ kerületi körút meg-
építése is kívánatos, a gyorsvasúti hálózat (5-ös metró)
fejlesztése mellett a MÁV elõvárosi vonalak városon belü-
li igénybevétele javíthatja a külsõ lakóterületek elérését;

• lakóterületek: az utcák szilárd burkolatának teljes
körû kiépítése;
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• közmûrendszerek: a csatorna ellátottság további
bõvítése.

A terület jellegzetes problémái kapcsán az alábbi fel-
adatok megoldását kell célként kitûzni:

• „a helyi belvárosok“ felélesztése, ingatlanfejlesztési
programokkal, közterület javítással, zöldterületi beavat-
kozásokkal, lakásépítési és intézménytelepítési akciókkal;

• a lakótelepeken költségtakarékos, de érzékelhetõ
javulást hozó, a lakosság kezdeményezõkészségére is
építõ zöldfelületi, környezetjavítási beavatkozások.

A városi központrendszer fejlesztése

A központrendszer fejlesztésének elsõdleges célja,
hogy a városi alközpontok mind funkcionális értelemben,
mind az érintett városrészek identitásának meghatározó
elemeként hozzájáruljanak a kiegyensúlyozott térszerke-
zet kialakulásához:

• intermodális csomópontok: a közlekedési vonalak
találkozásának, az ebbõl fakadó jó megközelíthetõségnek
köszönhetõen nagy vonzerõvel rendelkeznek a szolgálta-
tó és az irodai létesítmények szempontjából is. Az átszál-
lási pontok jelentõs városközpont-képzõ erõvel is bírnak,
így a közlekedési infrasturktúra fejlesztését (P+R parko-
lók, kerékpártárolók, mozgólépcsõk/járdák, információs
rendszerek) össze kell hangolni a területre vonzandó je-
lentõsebb fejlesztésekkel. A csomópontok megépítése az
alapfunkciók tekintetében a közszférára hárul, a kapcso-
lódó funkciókat a magánszféra magára vállalja. Ilyen
intermodális csomópont tudatos kialakítására alkalmas
terület az Etele tér környéke - MÁV, VOLÁN, P+R, 4-es

coordinating the elements of its development
process. Along this line, image defining urban
development, the character of riverside areas
and the new international port all have to be
tended to with special care. 

Developing outer districts

Development projects in outer districts are
based mainly upon infrastructural development
programs:

• transport infrastructure: besides deve-
loping the Körvasút Boulevard, on the long run it
is desirable to create another ringroad as well;
besides developing the suburban express rail-
way system (subway nr.5) the use of the national
railway’s suburban lines may also improve the
accessibility of outer residential areas,

• residential areas: overall street improvement,
• public utility systems: extension of the

sewer system.
It is necessary to solve the area’s most typical

problems: 
• revival of local subcenters mainly by

improvement of public spaces and green areas
and supporting smaller scale, high quality resi-
dential and commercial projects;

• low cost renewal projects in cooperation
with local residents of housing estates;

Development of urban subcenters

The development of development of the
subcentres can provide a balanced spatial
structure both in functional terms and in terms of
the urban indentity:

• intermodal junctions: junctions of the
public transport system could serve as funda-
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mental elements of subcenter development due
to their ideal position in the traffic network thus
attracting service and business establishments.
To enable efficient functioning, it is essential not
only to improve the circulation facilities (i.e. P+R
garages and bicycle racks, escalators and
information system), but to harmonize with the
significant center forming development projects
yet to be attracted to the area. In these
developments, the private sector will take over
only joint functions leaving the public sector
entirely responsible for the development of their
basic functions. The following examples are
areas suited for housing intermodal junctions:
Etele Square region - railway, suburban and in-
town bus lines, P+R, underground line nr.4,
intercrossing tram lines -, Rákospalota-Újpest or
Kobánya-Kispest.

• large scale real estate development
projects, shopping centres: commercial develop-
ment projects also serve as center forming
elements. In the city’s interest, they must
materialise in the form of multifunctional urban
complexes, thus balancing the city structure.
The harmony between business and residential
functions could lead to a decrease in the circu-
lation between monofunctional areas.

• development of main squares and shopping
streets: the renewal of the most important public
areas can encourage the arrival of new functions
ont he area. Restructuring the public space, it is
necessary to find a new balance between traffic
and pedestrian functions.

• „local downtowns“: the aim of renewal of
centres of former downtowns is the revival of
long lost homeliness due to quality development,
encouragement of bonding between city sec-
tions and their local society. 

metró, villamos és buszvonalak találkozása –, Rákos-
palota-Újpest vagy Kõbánya-Kispest környezete.

• nagyléptékû ingatlanfejlesztési projektek, bevásár-
lóközpontok: a kereskedelmi fejlesztések tapasztalata,
hogy azok jelentõs városközponti szerepeket is ellátnak.
A város érdeke, hogy ezek sokfunkciós városi együttes
formájában jöjjenek létre, mert ezzel hozzájárulnak a vá-
rosszerkezet kiegyensúlyozásához. Amennyiben a mun-
kahelyi és lakófunkciók többé-kevésbé egyensúlyban
vannak, csökken, vagy legalábbis idõben megoszlik a
monofunkcionális területek közötti forgalom.

• nagyobb városi terek, bevásárlóutcák fejlesztése: a
város jelentõsebb tereinek és utcáinak felújítása új, a ko-
rábbinál magasabb értékû funkciók megtelepedését ösz-
tönözheti. A terek átépítése során meg kell oldani a köz-
lekedési és a gyalogos funkciók harmonikus egymás mel-
lé telepítését.

• „helyi belvárosok“: a volt peremvárosi központok
felújításának fõ célja minõségi fejlesztésekkel az elvesz-
tett otthonosság újbóli megteremtése, a helyi társadalom
kötõdésének elõsegítése.
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FÜGGELÉK
A STRATÉGIAI CÉLOK RENDSZERE

A táblázat a 15 éves idõtávlatban megvalósítandó
stratégiai célokat, átfogó célokat és azokon belüli speci-
fikus célokat tartalmazza:

1. A geopolitikai helyzet kihasználása, a fõvárosi
gazdaság hatékonyságának elõsegítése

1.1. Budapest EU-határfõváros szerepeinek kiépítése:
• intenzív együttmûködés kiépítése Budapest és a még

nem EU-tag szomszédos, illetve dél-délkelet európai or-
szágok fõvárosai között;

• kapcsolatok fejlesztése a Közép-Magyarországi Régió
és a tagországok, illetve a késõbb csatlakozó országok
nagyvárosi/fõvárosi régiói között;

• Budapest kezdeményezése eurorégió(k)ban való rész-
vételre, illetve új eurorégió kialakítására.

1.2. Budapest térségszervezõ szerepének, elérhetõségé-
nek erõsítése:

• a MÁV fõhálózat, pályaudvarok, terminálok fejleszté-
se a nagysebességû vasút átvezetéséhez nyomvonal biz-
tosítása;

• a Duna, mint nemzetközi vízi út lehetõségeinek ki-
használása, a hajózási infrastruktúra fejlesztése;

• az M0 körgyûrû M1-M3 közötti szakaszának megépítése;
• a Ferihegyi repülõtér fejlesztése, földi kapcsolatainak

megfelelõ szintre hozatala;
• a Csepeli Szabadkikötõ adottságainak kihasználása;
• a Budapesti Intermodális Logisztikai Központ meg-

építése.

1.3. A hatékony gazdasági térszerkezet kialakítása:
• Budapesti Városmarketing Program;
• Budapesti Inkubátor Program;
• Budapest idegenforgalmának erõsítése;
• tudásipari klaszterek kialakulásának elõsegítése.

1.4. A gazdaság környezet-barát jellegének erõsítése:
• az erõforrások – energia, víz – jobb kihasználása, a

hulladék kibocsátás és költségeinek csökkentése;
• az ISO 140 001 nemzetközi minõségi bizonyítvány

megszerzésének támogatása;
• a termelés széndioxid kibocsátásának csökkentése.

1.5. Kereskedelmi és idegenforgalmi szolgáltatások: a
budapesti gazdaság kiemelt ágazatai:

• a nagy forgalmú belvárosi utakon elhelyezkedõ üzlet-
sorok támogatása;

• a központrendszer kiegyensúlyozott fejlesztése;
• az információs rendszer és a város-promóció fejlesztése;
• nagyobb jelentõségû rendezvények megszervezése és

támogatása.

APPENDIX: 
THE SYSTEM OF THE STRATEGIC
GOALS

The following table contains the strategic
goals, comprehensive goals and the specific
objectives for the next 15 years:

1. Exploiting the geopolitical situation,
increasing the efficiency of Budapest's economy

1.1. Elaborating Budapest’s role as the EU’s
gateway:

• establishing close cooperation between
Budapest and the capitals of neighbouring and
south/south-eastern European non-EU countries;

• improving relations between the Central
Hungarian Region and metropolitan regions of
current and future EU member nations;

• Budapest as initiator for participating in
existing euroregions and establishing a new
euroregion.

1.2. Strengthening Budapest’s role in the region,
increasing its accessibility:

• developing MÁV’s main network, railway
stations, terminals and providing tracks for
express railways;

• exploiting the advantages of the Danube as
an international waterway, developing the
navigational infrastructure;

• constructing the section of the M0 ringroad
between M1 and M3;

• developing Ferihegy airport, providing
higher level land connections;

• exploiting the advantages of the interna-
tional port in Csepel;

• establishing the Intermodal Logistic Center
of Budapest.

1.3. Creating an efficient economic structure:
• City Marketing Program of Budapest;
• Incubator Program of Budapest;
• strengthening Budapest's tourism;
• supporting the formation of clusters in the

knowledge industry.

1.4. Strengthening the environment-friendly
character of the economy:

• better use of resources – energy, water –,
reduction of waste emission and its costs;

• supporting the acquisition of the ISO 140
001 international quality certificate;

• reducing carbon-dioxide emission in pro-
duction.

1.5. Services of tourism and commerce: high
priority sectors of the economy of Budapest

• supporting  retail in down-town area;
• well-balanced development of the center

system;
• developing the information network and

improving city promotion;
• organising and supporting significant cul-

tural events;
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1.6. Employment and high quality provision of
the local population:

• establishing the monitoring system;
• microcredit program – with the joint support

of the Municipality of Budapest,  the BEDF,  the
BCCI and PHARE;

• rational differentiation of local taxes;
• launching a supplier program primarily ser-

ving SME-s;
• support by the Municipality of Budapest

regarding the organisation of professinal events,
exhibitions and providing information;

• establishment of information centers, incu-
bator houses in partnerships.

1.7. Harmonising labour market demands and
vocational training in Budapest:

• harmonising the vocational training system
of the region;

• harmonising vocational training on the
labour market;

• up-to-date adult education.

2. Developing the transport system

2.1. Promoting environment-friendly transport:
• reducing the harmful effects of transport;
• expanding zones with reduced traffic load;
• improving the conditions of pedestrian traffic;
• developing the infrastructure of bicycle traffic.

2.2. Joint use of different forms of  transport:
• developing the means and junctions of

intermodality;
• establishing the information system of

traffic circulation and control.

2.3. Developing public transport:
• improving the general level of public transport;
• developing high priority express railways;
• developing of the tramway network.

2.4. Parking management and regulation:
• developing the complex parking manage-

ment system of the inner city;
• finalised development of  the P+R parking

system;
• improving the institutional and financing

system of parking.

2.5. Developing the public road network,
reducing the traffic load:

• developing the primary public road network;
• developing the collective and secondary

road network;
• increasing the capacity of crossings-places

over the Danube;
• partial termination of level railroad-crossings

3. Improving the quality of the built
environment

3.1. Urban renewal, complex renewal of historical
neighbourhoods:

• urban rehabilitation in action areas;
• developing the parking system;

1.6. A lakosság foglalkoztatása és színvonalas ellátása:
• monitoring rendszer kiépítése;
• mikrohitel program – a Fõvárosi Önkormányzat, a

BVA, a BKIK és a PHARE közös támogatásával;
• az iparûzési adó átgondolt differenciálása;
• elsõsorban a KKV kört segítõ beszállítói program;
• a Fõvárosi Önkormányzat segítsége információnyújtás-

ban, kiállítások, szakmai rendezvények szervezésében;
• információközpontok, inkubátorházak építése együtt-

mûködéssel.

1.7. A fõvárosi szakképzés és a munkaerõ-piaci igények
harmonizálása:

• a régió szakképzési hálózatának összehangolása;
• a szakképzés munkaerõ-piaci harmonizációja;
• korszerû felnõttképzés.

2. A közlekedési rendszer fejlesztése

2.1. A környezetbarát közlekedés elõsegítése:
• a közlekedés káros hatásainak csökkentése;
• a csillapított forgalmú zónák elterjesztése;
• a gyalogosközlekedés körülményeinek javítása;
• a kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése.

2.2. A különbözõ közlekedési módok együttes használata:
• az intermodalitás eszközrendszerének és csomópont-

jainak kialakítása;
• a forgalomáramlás és irányítás információs rendsze-

rének megteremtése.

2.3. A közösségi közlekedés fejlesztése:
• a közösségi közlekedés színvonalának fejlesztése;
• kiemelt jelentõségû gyorsvasúti vonalak fejlesztése;
• a villamoshálózat (közúti vasúti hálózat).

2.4. Parkolás-gazdálkodás, parkolás-szabályozás:
• a Belváros komplex parkolás-gazdálkodásának meg-

valósítása;
• a P+R parkolás rendszerének végleges kiépítése;
• a parkolás intézményi és finanszírozási rendszerének

javítása.

2.5. A közúthálózat fejlesztése, forgalomcsillapítás:
• a közúti fõhálózat fejlesztése;
• a gyûjtõ- és mellékhálózat fejlesztése;
• a dunai átkelõkapacitások bõvítése;
• a szintbeni vasúti-közúti keresztezések részleges

megszüntetése.

3. Az épített környezet állapotának javítása

3.1. Városmegújítás, a történeti városrészek komplex
megújítása:

• akcióterületi városrehabilitáció;
• a parkolási rendszer fejlesztése;
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• lakótelepek rehabilitációja;
• a külsõ városrészközpontok identitást erõsítõ minõsé-

gi fejlesztés.

3.2. Közterületek megújítása:
• a belsõ területi rehabilitációhoz kapcsolódóan a gya-

logos területek bõvítése, csillapított forgalmú lakó-utca-
hálózat kialakítása;

• a 4-es metróhoz kapcsolódóan a felszín rendezése
(Móricz Zsigmond körtér, Kiskörút térsége, Baross tér);

• egyes kiemelt fontosságú, a város arculatát alapvetõ-
en meghatározó, leromlott területek rehabilitációja;

• a rakpartok vonalában, ezek városképi jelentõsége
miatt minõségi közterület-fejlesztések;

• a külsõ kerületekben kialakuló alközpontok közterüle-
teinek minõségi fejlesztése.

3.3. Az ipari  rozsdaövezet átalakítása, területi tartaléka-
inak feltárása:

• a Körvasúti körút és a csatlakozó területek kiépítése;
• az átmeneti övezet egyes részeinek átstrukturálása új

funkciók kialakításával;
• vasúti, honvédségi területek rendezése, hasznosítása;
• környezeti károk felszámolásának támogatása.

3.4. Lakóterületek városi lakások számára:
• az új lakásépítés városias formáinak elõsegítése;
• egy új non-profit bérlakás-szektor kialakulásának elõ-

segítése.

4. A környezet védelme

4.1. A közösségi szolgáltatások fejlesztése:
• a vízellátás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás fej-

lesztése
• a távfûtési rendszer megõrzése
• a hulladékgazdálkodás problémájának kezelése
• a köztisztaság fejlesztése

4.2. Települési környezetvédelem:
• a Fõvárosi Környezetvédelmi Program végrehajtása;
• a biológiailag aktív felületek arányának növelése, a

meglévõ zöldfelületek védelme, színvonalának jelentõs
emelése;

• a közterületek tisztaságának fokozása, általában a
porszennyezés csökkentése;

• a komplex hulladék-gazdálkodás feltételeinek megte-
remtése, a rendszer megvalósítása; ezen túl területileg
differenciált módon.

4.3. A zöldterületek és zöldfelületi elemek fejlesztése:
• térségi zöldövezet-fejlesztés;
• az átmeneti zóna átalakítása sajátos funkciógazdag

„parkvárossá“;
• a meglévõ erdõk és parkok megújítása;
• új városi park(ok) kialakítása, a sûrû beépítések lazítása;
• a park- és játszótér rekonstrukciós program folytatása.

• rehabilitation of housing estates;
• high quality image defining development of

local subcenters.

3.2. Renewal of public areas:
• expanding pedestrian areas in compliance

with the rehabilitation of inner areas, developing
a street network with reduced traffic load;

• surface reorganisation attached to the
construction of underground nr. 4 (Móricz
Zsigmond körtér, Kiskörút area, Baross tér);

• rehabilitation of certain high priority, image
defining, yet currently run-down areas;

• high quality public area development along
the Danube, due to its significant position in the
city structure;

• high quality development of public areas in
local subcenters of outer districts.

3.3. Transformation of the industrial brownfield
zone, using of its territorial resources:

• developing the Körvasút ringroad and its
adjoining areas;

• restructuring certain parts of the transitional
zone by adding new functions;

• re-utilisation and organisation of army and
railway areas;

• supporting the decontamination of polluted
areas.

3.4. Residential areas for housing projects:
• promoting urban forms of housing projects;
• supporting the establishment of a new non-

profit, state-owned residential sector.

4. Protecting the environment

4.1. Development of public services:
• developing the water supply, sewage dispo-

sal, sewage purification;
• preserving the district-heating system;
• handling the problems of waste management;
• developing public sanitation/hygiene.

4.2. Environmental protection in urban areas:
• implementing the Environmental Protection

Program;
• expanding biologically active areas, protec-

ting the existing green areas and significantly
raising their standards;

• increasing the cleaning standards of public
areas, generally reducing dust-pollution;

• granting the terms of complex waste
management, establishing its network in a
territorially differentiated manner.

4.3. Development of green areas and surface
elements:

• regional green area development;
• transforming the transitional zone into a

multifunctional „parkcity“;
• renewing existing forests and parks;
• establishing new urban parks, decreasing

building density;
• carrying on with the park and playground

reconstruction program.
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5. City of culture and entertainment

5.1. The cultural function of the inner city’s
rehabilitation:

• establishing locations for presenting private
collections;

• developing the cultural sponsoring network;
• employing volunteer cultural guides and

organisers;
• further development of fine arts programs;
• reviving Közraktárak by adding cultural and

entertainment functions.

5.2. A cultural melting pot:
• competing for the title Cultural Capital of

Europe;
• presenting cultural achievements and

efforts of neighbouring nations;
• launching the agora-program;
• establishing a memorial place for the heros

of 1956;
• systematic development of urban marketing;
• presenting the cultural achievements of  the

roma minority;
• launching the „mountain program“.

5.3. Budapest as one of Europe’s musical centers
• creating a modern concert hall;
• elaborating the musical version of the

„mountain program“;
• creating a music center, music store

comparable to the Writer’s Bookshop;
• establishing spaces suitable for chamber

concerts in certain areas of the city;
• defining the new musical image of art

festivals in Budapest;
• organising international music competitions

and performances of high standards with
significant money awards;

• supporting street musicians and organising
jam sessions within the framework of public area
renewal programs;

• establishing forums for church music;
• supporting focal points of local subcenters

and promoting the emergence of new ones.

5.4. Leisure time – entertainment:
• transforming Hajógyári Island into „Adven-

ture Island“;
• improving the quality of the recreational and

green areas of the Danube;
• supporting mass sports events and locations;
• developing the embankments of Buda and

Pest by restoring their entertainment and
cultural significance.

5.5. The information society:
• developing and maintaining the multi-

functional character of the Szabó Ervin Library
Network of Budapest;

• setting up new orientation points at every
entrance of M0 and at railway intermodal
junctions;

• elaborating the „smart city“ concept, the
Information Management Program of Budapest.

5. A kultúra és a szabadidõ városa

5.1. A belváros rehabilitációjának kulturális funkciója
• magángyûjtemények kiállítási helyének megteremtése;
• kulturális szponzorrációs rendszer kiépítése;
• önkéntes kulturális idegenvezetõk, mûvelõdésszerve-

zõk alkalmazása;
• képzõmûvészeti programok továbbfejlesztése;
• a Közraktárak kulturális, szórakoztató funkcióval való

feltöltése.

5.2. A kulturális olvasztótégely:
• az Európa Kulturális Fõvárosa cím megpályázása;
• a környezõ népek kulturális eredményeinek, illetve új

törekvéseinek bemutatása;
• agora-program, „Hegy-program“ beindítása;
• 1956-os emlékhely kialakítása;
• a városmarketing szisztematikus kiépítése;
• a cigányság kulturális teljesítményeinek bemutatása.

5.3. Budapest, mint Európa egyik zenei központja:
• korszerû hangversenyterem építése;
• a „Hegy-program“ zenei változatának kidolgozása;
• zenei központ, zenebolt az Írók Könyvesboltjához ha-

sonlóan;
• kamarakoncertek megrendezésére alkalmas terek ki-

alakítása a város egyes régióiban;
• a budapesti mûvészeti fesztiválok új zenei karakteré-

nek megteremtése;
• igényes zenei, jelentõs pénzdíjjal járó világversenyek,

bemutatkozások fejlesztése;
• a közterület-megújító programokban az utcai zenélés,

az örömzene formáinak kiépítése, támogatása;
• a templomi zene fórumainak megteremtése;
• a helyi városközpontok „sûrûsödési pontjainak“ támo-

gatása, újak kialakulásának segítése.

5.4. Szabadidõ-szórakozás:
• a Hajógyári sziget kiépítése „Élmény Szigetté“;
• a Duna zöldpartjai és a rekreációs területek minõsé-

gének javítása;
• tömegsport helyszínek és rendezvények támogatása;
• a pesti és budai rakpart kiépítése, a korzó szórakozta-

tó és kulturális jelentõségének visszaadásával.

5.5. Az információs társadalom:
• a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár hálózatának kiépíté-

se és mûködtetése többfunkciós könyvtárrendszerré;
• új, eligazító-orientáló „városkapuk“ építése az M0-s

minden bejáratánál és a vasúti intermodális csomópon-
toknál;

• az „intelligens város“ eszméje, a Budapesti Informá-
ciógazdálkodási Program.

5.6. Kreatív oktatási és képzési formák támogatása:
• a konvertálható tudás megszerzésének biztosítása az

oktatás minden szintjén;
• az idegennyelv tudás és az informatika fejlesztése.
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6. Társadalmi gondoskodás, fenntartható
társadalom

6.1. A közösségi gondoskodás modelljének kialakítása:
• a szociális intézményhálózat korszerûsítése és bõvítése;
• hiányzó ellátások kialakítása;
• a támogatási rendszer egyenlõtlenségeinek csökken-

tése célra orientált fõvárosi alapokkal;
• a közösségi gondoskodás modellintézményeinek

megteremtése.

6.2. A magas szociális kockázatú csoportok esélyeinek
növelése:

• a lakástalanság problémája és a hajléktalan-ellátás;
• foglalkoztatáspolitikai modellkísérletek;
• a mindenki számára egyformán használható város

megteremtésének kiemelt jóléti vonatkozásai.

6.3. Az oktatási rendszer esély-egyenlõtlenségeinek mér-
séklése:

• az iskolaszerkezet változásának kompenzációja;
• differenciálás, hátránykompenzáció.

6.4. Az egészségügyi ellátás fejlesztése:
• regionális vezetõ kórházak kialakítása;
• szakellátó decentrum-program;
• Budapesti Népegészségügyi Program;
• lakossági állapotvizsgáló és szolgáltató rendszer;
• szolgáltatásmodernizáció az Egészségfejlesztési Alap

útján;
• döntéstámogató ágazati IT projekt elindítása és kiépí-

tése;
• kísérleti programok indítása: új gazdálkodási formák,

otthon-ápolás, szakértõi háttérintézmény.

6.5. Szociális városrehabilitáció:
•„szociális rehabilitációs“ modellkísérlet megindítása;
• a városrehabilitáció térségi modelljének kidolgozása;
• közösségi létesítmények fejlesztése krízistérségek-

ben;
• integrált beavatkozás a depressziós városrészekben;
• kulturális funkciók széttelepítése.

6.6. A közbiztonság erõsítése:
• hosszú távú társadalomfejlesztési programok beindítá-

sa a gyermek- és fiatalkorúak integrációjának erõsítésére;
• az „éjjel-nappal“ mûködõ város kialakulásának elõse-

gítése, a turisztikai szempontból fontos területek kiemelt
védelme;

• a térfigyelõ rendszer további kiépítése, a járókelõk
szubjektív biztonságérzetének növelése.

5.6. Supporting creative educating and training
methods:

• securing the acquisition of convertable
knowledge on every level of education;

• developing informatics and foreign language
acquisition.

6. Social welfare, a sustainable society

6.1. Developing the social welfare model:
• modernising and expanding the social

welfare system;
• developing the provision forms still required;
• decreasing the inequalities of the support

system with the help of goal-oriented city
resources;

• establishing the model institutes of social
welfare.

6.2. Increasing the chances of high risk social
groups:

• residential problems and homeless provision;
• employment policy model experiments;
• welfare aspects of the development of a city

equally suitable for everyone.

6.3. Reducing of inequalities in the education
system:

• compensating for the changes in school
structure;

• differentiating, compensating disadvantages. 

6.4. Development of health care:
• establishing/defining regional leading

hospitals;
• provision subcentre program;
• National Health Care Program for Budapest;
• residential health check and service system;
• service modernisation through the Health

Development Fund;
• elaboration and implementation of the

decision supporting IT sector project;
• launching experimental programs: new

production forms, home care, a professional
background institution.

6.5. Social urban rehabilitation:
• launching the „social rehabilitation“ model

experiment;
• developing the regional model of urban

rehabilitation;
• development of public institutions in crisis

areas;
• integrated intervention in areas that are in

the state of depression;
• dispersion of cultural functions.

6.6. Improvement of public safety:
• launching long-term social development

programs to increase the integration of children
and adolescents;

• promoting the establishment of a 24-hour
city, high priority protection of touristic areas;

• further development of the surveillance
system, increasing  pedestrians’ subjective feel-
ing of safety.
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7. Developing the regional integration of the
city and its agglomeration area

7.1. Development of a standardised regional
transport system:

• developing the network of railway based
public transport;

• developing the public road network of the
region;

• establishing the Budapest Transport
Association.

7.2. Joint public utility system and environment
protection program in the city and its vicinity:

• regional sewage program;
• water supply protection;
• creating a green belt, hindering the

adhesion of settlements;
• establishing joint programs, partly funded

by the EU, in Budapest and its vicinity.

7.3. Development of negotiation forums for
regional integration:

• establishing a negotiation forum for area
development;

• initiating the establishment of a Green Area
Compensation Fund.

8. Developing the spatial structure

8.1. Complex rehabilitation of inner city sections:
• rehabilitation;
• developing public areas;
• decreasing the traffic load, parking.

8.2. Using of the transitional zone’s territorial
resources:

• rehabilitation of former industrial areas;
• developing transport connections;
• developing green areas.

8.3. The Danube as the city’s axis, high priority
development of the riverside:

• bridges-roads;
• regulating the riverside;

8.4. Outer districts – local subcenters:
• local subcenters;
• transversal connections;
• infrastructure development.

8.5. Well-balanced development of the city’s
center system:

• intermodal junctions;
• larger urban spaces as local subcenters,

public spaces;
• large scale real estate development projects

as new center forming elements;
• larger shopping centers as center forming

elements;
• traditional district centers – „local sub-

centers“.

7. A város és környéke térségi integrációjának
fejlesztése

7.1. Egységes regionális közlekedési rendszer:
• a kötöttpályás tömegközlekedési hálózat fejlesztése;
• a régió közúthálózatának fejlesztése;
• a Budapesti Közlekedési Szövetség létrehozása.

7.2. A város és térsége közös közmûrendszere, környezet-
védelmi programja:

• regionális szennyvízprogram;
• vízbázisvédelem;
• zöldgyûrû kialakítása, a települési összenövések meg-

akadályozása;
• Budapest és térsége közös EU-társfinanszírozású

programjainak kialakítása.

7.3. A térségi integráció egyeztetési fórumainak kialakítása:
• területrendezési egyeztetési fórum felállítása;
• Zöldterületi Kompenzációs Alap felállításának kezde-

ményezése.

8. A városi térszerkezet fejlesztése

8.1. A belsõ városrészek komplex rehabilitációja:
• rehabilitáció;
• közterületek fejlesztése;
• forgalomcsillapítás és parkolás.

8.2. Az átmeneti zóna területtartalékainak feltárása:
• iparterületi rehabilitáció;
• közlekedési kapcsolatok kiépítése;
• zöldterületek fejlesztése.

8.3. A Duna, mint várostengely és a parti zóna kiemelt
fejlesztése:

• hidak-utak;
• partszakaszok szabályozása

8.4. Külsõ kerületek – helyi belvárosok:
• helyi belvárosok;
• haránt irányú kapcsolatok;
• infrastruktúra fejlesztés.

8.5. A városi központrendszer kiegyensúlyozott fejlesztése:
• intermodális csomópontok;
• nagyobb városi terek, mint alközpontok, közterek;
• nagy ingatlanfejlesztési projektek, mint új központ-

képzõ elemek;
• nagyobb bevásárlóközpontok, mint központképzõ ele-

mek;
• hagyományos kerületi központok – „helyi belvárosok“.
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