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3. BUDAPEST FEJLESZTÉSI KERETEIT 
MEGHATÁROZÓ TERVEK 

 
 

3.1. BUDAPEST TERVRENDSZERE 

Az  építési  törvény  alapján  a  településrendezés  célja  a 
települések  terület‐felhasználásának  és  infrastruktúra‐
hálózatának  kialakítása,  az  építés  helyi  rendjének 
szabályozása, a környezet természeti, táji és épített értékeinek 
fejlesztése  és  védelme,  továbbá  az  országos,  a  térségi,  a 
települési  és  a  jogos  magánérdekek  összhangjának 
megteremtése,  az  érdekütközések  feloldásának  biztosítása, 
valamint  az  erőforrások  kíméletes  hasznosításának 
elősegítése. 

A  településrendezés  feladata,  hogy  a  település  területének, 
telkeinek  felhasználására  és  beépítésére  vonatkozó  helyi 
szabályok kialakításával 

• meghatározza  a  település  összehangolt,  rendezett 
fejlődésének térbeli‐fizikai kereteit; 

• a  település  adottságait  és  lehetőségeit  hatékonyan 
kihasználva  elősegítse  annak  működőképességét  a 
környezeti  ártalmak  legkisebbre  való  csökkentése 
mellett; 

• biztosítsa  a  település  (településrészek)  megőrzésre 
érdemes  jellegzetes,  értékes  szerkezetének, 
beépítésének,  építészeti  és  természeti  arculatának 
védelmét. 

A településrendezés eszközei: 
• a  településfejlesztési  koncepció,  amely  készítéséhez 

jelen helyzetelemzés készül; 
• a településszerkezeti terv (TSZT),  
• a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv, ami a 

főváros  esetében  a  BVKSZ  és  az  FSZKT.  A  kerületi 
önkormányzatok eszköze a KVSZ és ennek mellélete, 
a KSZT. 

A  főváros  szabályozási  kerettervében  kell  meghatározni  a 
főváros  egészét  vagy  több  kerületét  érintő,  a  fővárosi 
önkormányzat  feladat‐  és  hatáskörébe  tartozó  szabályozási 
elemeket. 

A településfejlesztési koncepció és településszerkezeti terv – a 
vonatkozó  előírásoknak  megfelelően  –  településfejlesztési 
tervként egyszerre is elkészíthető.  

A  településfejlesztési  koncepcióban  foglaltak  megvalósítása 
érdekében  a  városok,  és  így  a  fővárosnak  is  integrált 
településfejlesztési  stratégiát  (IVS)  kell  készíteni. Az  integrált 
településfejlesztési  stratégia  meghatározza  a  települések 
településfejlesztési tevékenységét, összehangolja a különböző 
szakpolitikai  megközelítéseket,  összefogja  és  ütközteti  az 
érintett  partnerek  (üzleti  szektor,  civil  szektor,  közszféra 
szereplői,  lakosság)  céljait,  elvárásait,  meghatározza  a 
fejlesztési  célokat,  azok  finanszírozási  módját,  továbbá  a 
megvalósítás és fenntartás módját is összefüggéseiben kezeli. 

 

3.2. BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2003 

Budapest Városfejlesztési Koncepcióját 2003‐ban  fogadták el. 
Kidolgozásának  célja  a prognosztizálható  keretfeltételek  és  a 
legfontosabb  kihívások  alapján  egy  nagy  távlatú  (30‐40  éves 
távlatú) jövőkép felvázolása, és egy ezen alapuló reális, hosszú 
távú (15 éves távlatú) stratégia megalkotása.  

► Budapest  nagy  távlatú  jövőképe Budapest  lakosszámának 
folyamatos csökkenésével számol. 

Értékrendszer  választásában  a  koncepció  a  hatékonyság,  a 
lakhatóság,  valamint  a  szolidaritás  és  méltányosság  közötti 
egyensúly megteremtését jelöli meg. 

Az együttműködések területén a város nemzetközi, fővárosi és 
szerepét helyi, regionális viszonylatait emeli ki. 

A környezet és a  társadalom számára a  fenntartható  fejlődés 
útját  jelöli  ki.  A  város  területfelhasználása  során  az  európai 
útnak megfelelő  kompakt,  vegyes  funkciójú  város megőrzése 
és kialakítása a cél,  továbbá csökkentendő az eltérő helyzetű 
társadalmi csoportok fokozódó elkülönülése. 

► A városfejlesztési koncepció hosszú távú stratégiai céljai: 

• A  beépített  területek  növelése  helyett 
szerkezetfejlesztés 

A  fővárosban  a már  beépített  területek megújítása  a  cél,  az 
extenzív  fejlesztés  csak  néhány  indokolt  kivétel  esetében 
legyen  lehetséges.  Hangsúlyt  kell  fektetni  az  átmeneti  zóna 
terület‐felhasználásának  intenzívebbé  tételére,  az  ökológiai 
szempontból  igen  fontos  beépítetlen  területek  maradjanak 
meg a város tüdejeként. 

• A városszerkezetet megőrző, megújító fejlesztés 

A  túlterhelt  főközpont  tehermentesítése  érdekében  a  főbb 
városi  funkciókat  decentralizálni  kell  oly módon,  hogy  az  új 
terv  adjon  lehetőséget  a  főközpont  kiterjesztésére  a  Duna 
menti  zónában,  valamint  biztosítani  kell  komplex  kialakítású 
mellék‐ és kerületi központok létrehozását. A gyűrűs ‐ sugaras 
közlekedési hálózat hiányzó elemeit ki kell építeni. 

• Városi területek megújítása 

A  város  egész  területén  átfogó  rehabilitációs  szemléletű 
fejlesztés  szükséges,  amely  az  egyes  térségekben 
differenciáltan  kezelendő:  funkcióőrző,  funkció‐  és 
szerkezetváltó  valamint  funkciógazdagító  rehabilitációt  kell 
megkülönböztetni. 

• Kínálatteremtés a fejlesztések számára 

A  tudatos  városgazdálkodás  érdekében  előkészített  kínálatot 
kell megteremteni  a  fejlesztők  számára  oly módon,  hogy  a 
magán‐ és közérdek összeegyeztethető legyen. 

• Helybiztosítás  a  környezetbarát  ellátórendszerek 
számára 

Az  infrastrukturális  ellátó  rendszereknek  (közműterületek, 
pályaudvarok,  temetők,  stb.)  a  környezetvédelmi 
követelmények betartásával  szervesen be kell  illeszkedniük a 
városi szövetbe. 

• Közterületek állapotának javítása 

Szükséges  szabályozni  az  ember  és  a  gépkocsi  viszonyát  a 
közterületeken;  parkok,  közterek,  fasorok  és  egyéb 
zöldterületekkel a közterületeket gazdagítani kell. 

• Területi  értékvédelem  ‐  a  város,  mint  kulturális 
örökség 

A  műemléki  értékek  védelme  mellett  a  városrészek  és 
városépítészeti együttesek sajátosságait meg kell őrizni, mivel 
ezek adják Budapest egyedi karakterét. 

► A városfejlesztési koncepció stratégiai céljai: 

• A  geopolitikai  helyzet  kihasználása,  a  gazdaság 
hatékonyságának elősegítése 

Budapest  európai  integrációja  érdekében  a  közlekedési 
kapcsolatrendszer fejlesztése kap hangsúlyt.  
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Hatékony és környezetbarát gazdaság, klaszterek formálódása 
támogatandó.  A  fővárosi  szakképzés  és  a  munkaerő  piaci 
harmonizálása  szükséges.  A  húzóágazatokat  képező 
kereskedelmi  és  idegenforgalmi  szektor  további  erősítése 
állandó feladat. 

• A közlekedési rendszer fejlesztése 

A  közlekedés  fejlesztésének  legfontosabb  stratégiai  eleme  a 
városszerkezet olyan alakítása, amely lehetővé teszi a közlekedési 
igények  csökkentését.  Integrált  közlekedési  rendszer  kialakítása, 
intermodális csomópontok fejlesztése szükséges. 

A  közösségi  közlekedés  fejlesztése  terén  a  gyorsvasúthálózat 
fejlesztése és a villamos‐vasúti hálózat fejlesztése kiemelt program. 

A rendszerfejlesztés további kiemelt elemei: parkolás hatékonyabb 
szabályozása  és  a  közúthálózat  fejlesztése  (nevesített 
közútfejlesztési program a Körvasúti körút kiépítése). 

• Az épített környezet minőségének javítása 

A  koncepció  egyik  kulcselemének  tekintett  feladat 
elvégzésének  eszközei:  az  épület‐  és  városrehabilitáció,  a 
közterületek megújítása, az átmeneti zóna megújítása – ezen 
belül  két  kiemelt  térség,  a  Körvasúti  körút  és  csatlakozó 
területek  kiépítése,  az  átmeneti övezet egyes  részeinek  (pld. 
Csepel‐sziget  csúcsa,  a  soroksári  Duna  ág  környezete) 
átstrukturálása,  népesség megtartását  elősegítő  lakáspolitika 
kidolgozása és alkalmazása. 

• A természeti környezet minőségének javítása 
E  téren  A  város  kommunális  szolgáltatásainak  fejlesztése, 
Települési  környezetvédelem,  A  zöldterületek  és  zöldfelületi 
elemek  fejlesztése  fogalmaz meg átfogó célokat és specifikus 
célelemeket. 

• A kultúra és a szabadidő városa  
E területen átfogó célként van megjelölve a belváros kulturális 
alapú  rehabilitációja,  multikulturális  jellegének  erősítése,  a 
város  európai  zenei  központtá  fejlesztése,  a  szabadidő  és 
szórakozás lehetőségeinek bővítése. 

• A  fenntartható  társadalom  és  a  közösségi 
gondoskodás  

A program  célja  a mindenki  számára egyformán használható 
város  megteremtése.  Elemei  az  elsősorban  a  belső 
területrészekre  koncentrálódó  szociális  városrehabilitáció,  a 
közösségi  gondoskodás  modelljének  kialakítása,  a  magas 
szociális kockázatú csoportok esélyeinek növelése, az oktatási 

rendszer  esélyegyenlőtlenségeinek  mérséklése,  az 
egészségügyi ellátás fejlesztése. 

3.‐1. ábra: Térszerkezet alakító beavatkozások 

 
Forrás: BFVK 2003 

• Budapest  és  környéke  térségi  integrációjának 
fejlesztése 

E  fejezet  alatt  általános  célként  a  város  és  a  városkörnyék 
integrált  közlekedési  rendszerének  létrehozása,  a  város  és 
térsége közös fejlesztési programjainak kialakítása, valamint a 
térségi integráció egyeztetési fórumainak kialakítása szerepel. 

• A városi térszerkezet fejlesztése 

A  városszerkezet  alakításának  fő  elemei  között  a 
városfejlesztési koncepció a rozsdaövezetben a körvasúti körút 
kiépítését,  a  belső  városrészek  komplex  rehabilitációjának 
folytatását,  a  Duna‐part,  a  Duna  térség  felértékelődésének 
elősegítése,  a  hagyományos  városrészközpontok  és 
intermodális  csomópontok  egyensúlyos  kapcsolatának 
megteremtését nevesíti feladatként. 

 
 



BU
D
A
PE

ST
 F
EJ
LE
SZ
TÉ
SI
 K
ER

ET
EI
T 
M
EG

H
A
TÁ

RO
ZÓ

 T
ER

V
EK

 

BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA   

 
23

3.3. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI 
TERVE (TSZT) 

A  Fővárosi Közgyűlés 1125/2005  (V.25.)  számú határozatával 
fogadta  el  a  főváros  szerkezeti  tervét.  A  TSZT meghatározza 
Budapest alakításának, védelmének  lehetőségeit és fejlesztési 
irányait,  ennek  megfelelően  az  egyes  területrészek 
felhasználási  módját,  a  település  működéséhez  szükséges 
műszaki  infrastruktúra  elemeinek  a  település  szerkezetét 
meghatározó  térbeli  kialakítását  és  elrendezését.  A  terv  a 
városfejlesztési  koncepcióban  rögzített  célokat  veszi  alapul, 
ezeknek megvalósíthatóságát segíti elő. 

A  leírások  mellett  jóváhagyásra  kerültek  az  alábbi  rajzi 
munkarészek (M=1: 50.000 léptékben): 

− I. Funkcionális szerkezet 
− II. Területfelhasználás 
− III. Közlekedés 

1. Közúti közlekedési hálózat  
2. Kötöttpályás  közforgalmú  közlekedési  és  kerékpárút 

hálózat 
− IV.  A  terület  felhasználását  veszélyeztető,  illetőleg 

befolyásoló tényezők: 
1.  Épített környezet értékeinek védelme 
2.  Talajvédelmi beavatkozás térségei és korlátozó földtani 

viszonyok 
3.  Emisszió‐korlátozás térségei 
4.  Zöldfelület‐, víz‐ és természetvédelem 
5.  Egyéb korlátozások. 

A  magasabb  rendű  jogszabályok  által  meghatározott  
tartalmon  felül a Funkcionális szerkezet című térkép  jelentett 
újdonságot.  

Ez a tervlap ábrázolja egyúttal a Főváros Településszerkezetét 
a  legösszefogottabb  módon,  a  leglényegesebb  szerkezet 
meghatározó elemekre koncentrálva. 

A  funkcionális  szerkezet  a  településszerkezetet  leginkább 
meghatározó  területi  és  hálózati  elemek  differenciált 
bemutatását  és  az  elemekre  vonatkozó  fejlesztési 
elképzeléseket,  lehetőségeket  tartalmazza.  A  dinamikus 
elemek  mellett  ábrázolásra  kerültek  a  főváros  szerkezetét 
meghatározó, védendő statikus elemek is. 

Tartalmazza a tervezett központrendszert is, melynek jelenlegi 
helyzetét jelen dokumentáció melléklete tartalmazza. 

 

Különlegessége a tervnek továbbá, hogy a közlekedési elemek 
nem csupán alátámasztó munkarészként  szerepelnek, hanem 
jóváhagyásra kerültek. 

3.‐2. ábra: Budapest TSZT, I. Funkcionális Szerkezet 
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A  területfelhasználási  tervlap alapján ma még nem beépített 
területeken  lehetségesek  új  fejlesztések,  jelöltek  a  kívánatos 
funkcióváltó területek is.   

3.‐3. ábra: A terv szerinti területi mérlegek 
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3.4. BVKSZ ‐FSZKT 

 
A BVKSZ ( Budapesti Városépítési Keretszabályzat) és az FSZKT 
(Fővárosi  Szabályozási  Keretterv)  1997‐ben  egy  olyan 
időszakban  került  kidolgozásra,  ill.  1998‐ban  elfogadásra, 
amikor  országos  szinten  számos  olyan  törvény  és  rendelet 
lépett  hatályba,  amely  a  településrendezési  tervezésnek 
teljesen új jogi hátteret adott. 

A  főváros  ezt  megelőzően  is  rendelkezett  szabályzattal  és 
övezeti  tervvel.  A  Budapesti  Városrendezési  Szabályzatot 
(BVSZ) Budapest Főváros Tanácsa 5/1986. számú rendeletével 
hagyta jóvá. 

A BVKSZ‐nek  azonban úttörő  jellegű  feladata  lett  a  kétszintű 
önkormányzati rendszerből fakadó feladatoknak a kezelése. 

A BVKSZ‐ről szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy., illetve a 46/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet hatályba lépése óta 13 év telt el. Ez 
alatt  az  idő  alatt  többször  változtak  a  magasabb  szintű 
jogszabályok,  átfogóan módosult  a  TSZT,  elkészültek  kerületi 
városrendezési és építési szabályzatok és szabályozási  tervek, 
valamint  megfogalmazódtak  a  szabályzat  gyakorlati 
alkalmazása során szerzett tapasztalatok. 

Mivel a két településrendezési eszköz sok szempontból avult, 
és  nem  felel  meg  a  magasabb  rendű  jogszabályoknak  sok 
esetben jogbizonytalanságot okoz. 

A  BVKSZ  két  esetben  részlegesen  módosult,  először  a 
magasházak,  másodszor  a  nagy  zöldfelületű 
intézményterületekre vonatkozóan. 

Az  FSZKT módosítása  igen  gyakori  volt,  általában  a  kerületi 
önkormányzatok  kezdeményezésére  történt.  Hatálybalépése 
óta 220 ha külterület kapott belterületi státuszt, és beépítésre 
szánt  területként  jelent  meg.  A  belterületen  belül  a 
módosítások nagy része az intézményi keretövezeti besorolást 
célozták,  mivel  ez  a  terület  funkció  szempontjából  a 
legrugalmasabb,  és  a megengedett  beépítési  paraméterek  is 
magasak.  200  ha‐ral,  vagyis  10%‐kal  nőtt  a  keretövezet 
területe.
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3.5. BUDAPEST FŐVÁROS IVS‐E 

Budapest  Új  Városfejlesztési  Koncepciója megalkotása  során 
meg  kell  vizsgálni  a  Fővárosi  Közgyűlés  által  elfogadott 
jövőképet, hosszú,  illetve középtávú fejlesztési elképzeléseket 
is. Ennek érdekében a koncepció elemzési fázisában szükséges 
a  város  integrált  városfejlesztési  keretstratégiájában  (IVS) 
rögzítettek  összefoglalása.  Az  új  koncepció  elfogadását 
követően az IVS felülvizsgálata is szükséges lehet. 

Budapest  nagytávlatú  jövőképében  kijelölt  alapértékek 
érvényesítésére a Budapesti IVS nyolc fő stratégiai célt jelöl ki: 
 
1. A  geopolitikai  helyzet  kihasználása,  a  városi  gazdaság 
hatékonyságának elősegítése 

2. A közlekedési rendszer fejlesztése 
3. Az épített környezet minőségének javítása 
4. A  természeti  környezet  minőségének  javítása,  a 
környezetvédelmet  szolgáló  infrastruktúra  és  a 
zöldterületi rendszer fejlesztése 

5. A kultúra és a szabadidő‐eltöltés feltételeinek biztosítása 
6. A fenntartható társadalom és a közösségi gondoskodás 
7. A város és környéke térségi integrációjának fejlesztése 
8. A városi térszerkezet fejlesztése 

 
Cél, hogy: 
a gazdasági potenciál növekedésével és a regionális szerepkör 
erősödésével  párhuzamosan,  a  környezeti  és  társadalmi 
fenntarthatóságot  célzó  beavatkozások  nyomán  a  város 
élhető, a lakói által szeretett hely maradjon, ahol biztosítékok 
vannak  a  társadalmi  különbségek  további  éleződésének 
megelőzésére is. 
 
► Középtávú fejlesztési stratégia 

 
A  középtávú  fejlesztési  stratégia megvalósításának  időtávja  a 
2008‐2015‐as  évekre,  azaz  7  évre  terjed  ki.  Budapest 
középtávú  fejlesztési  stratégiájának  alapvető  célja,  hogy 
dinamizálja  a  főváros  fejlődését.  A  hatályos  Budapest 
Városfejlesztési  Koncepciója  célrendszerét  követve,  a 
Budapesti  IVS  az  alábbi  prioritásokat  fogalmazza  meg,  és 
rendel hozzá intézkedéseket és fejlesztési programelemeket. 
 
 
 

 

 
DINAMIKUS 
GAZDASÁG 
PRIORITÁS 

 A főváros és a régió tudásvárosi funkcióinak erősítése 

 Szakképzés minőségi átalakítása 

 Magyarország légi kapujának funkció‐ és 
szolgáltatásbővítése, elérhetőségének javítása 

 A főváros turisztikai befogadó képességének javítása 

 Budapest EU‐határfőváros, elosztó szerepeinek kiépítése 
és logisztikai szerepkörének erősítése 

 A kis‐ és középvállalkozások versenyképességének 
elősegítése, elsősorban a technológia‐intenzív iparágak 
és a húzóerőt jelentő klaszterek vonatkozásában 

   

KÖZÖSSÉG‐
CENTRIKUS 
KÖZLEKEDÉS 
PRIORITÁS 

 A környezetbarát közlekedés fejlesztése 

 A  főváros  közúti  hálózatának  fejlesztése  a  térszerkezet 
kiegyensúlyozása és a torlódások csökkentése érdekében 

 Intermodális  csomópontok  térségszervező  erejének 
kihasználása, városrészközponttá fejlesztése 

 A  város  és  a  városkörnyék  integrált  közlekedési 
rendszerének fejlesztése, különös tekintettel a Budapesti 
Közlekedési Szövetségre 

 Parkolásfejlesztés, a parkolási feltételek javítása 
   

VONZÓ 
VÁROSI 
KÖRNYEZET 
PRIORITÁS 

 Frekventált közterületek minőségi átalakítása 

 Akcióterületi városrehabilitáció felgyorsítása 

 A város működését biztosító, a lakosság hangulatát javító 
intézkedések 

 A népesség megtartását elősegítő lakáspolitika 

 A  városi  központrendszer  kiegyensúlyozott  fejlesztése, 
alközpont funkciók erősítése 

   

KÖRNYEZET‐
TUDATOS 
BUDAPEST 
PRIORITÁS 

 Települési  környezetvédelem,  a  városi  zöldterületek  és 
zöldfelületi elemek fejlesztése 

 Környezetbarát közszolgáltatási rendszerek fejlesztése 
 Budapest  teljes  körű  csatornázása  és  a  befogadó 
szennyvíztisztító  rendszer  és  kapcsolódó 
létesítményeinek kiépítése 

   

KULTURÁLIS 
ÉRTÉKTE‐
REMTÉS 
PRIORITÁS 

 A városi térhez kötött kultúra programja 

 Kulturális infrastruktúra fejlesztések 

 A város szabadidős potenciáljának növelése 

   

GONDOS‐
KODÓ 
BUDAPEST 
PRIORITÁS 

 A város szociális kettészakadásának megakadályozása 

 Egészségügyi fejlesztések 

 Akadálymentesítés 

   

PARTNERSÉG
BEN  A  

RÉGIÓVAL 
PRIORITÁS 

 A  főváros  és  térsége  közös  fejlesztési  programjainak 
kialakítása 

 Regionális partnerség 

 
 
► Fővárosi kiemelt projekttérségek 

 
A  területi projektekre vonatkozóan az  IVS hét akcióterületet, 
ún. projekttérséget jelölt ki. Ezekből hat konkrét terület, míg a 
hetedik,  az  egész  várost  lefedő,  „Fenntartható  térszerkezet 
fejlesztése” néven prioritásként szereplő projektterület.  
 
Az  egyes  projektérségek  nem  csak  a  fővárosi  projekteket 
foglalják magukban, hanem a kerületi iniciatívákat is.  

3.‐4. ábra: Kiemelt projekttérségek (Forrás: Keret IVS) 
1. Belvárosi projekttérség  
kulcsprojekt: Városháza Fórum 

2. Buda központ projekttérség  
kulcsprojekt: Moszkva tér rendezése 

3. Észak‐budapesti projekttérség 
kulcsprojekt: Óbudai Gázgyár 

4. Dél‐Budapesti projekttérség  
kulcsprojekt: Csepel Park / Olimpiai fejlesztések 

5. Budapest Légi Kapuja projekttérség 
kulcsprojekt: Ferihegyi fejlesztési térség 

6. Duna projekttérség projekttérség 
kulcsprojekt: Ferihegyi fejlesztési térség 

7. Fenntartható térszerkezet fejlesztése 
kulcsprojekt:  Etele  tér  intermodális  csomóponttá 
fejlesztése 
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3.6. KERÜLETI IVS‐EK 

 
Az  IVS kötött  tematika alapján készülő  fejlesztési  szemléletű, 
középtávú  dokumentum,  mégis  a  kerületek  IVS‐ei  igen 
eltérőek  is  lehetnek.  Ennek  ellenére  a  városfejlesztési 
szempontból legfontosabb kerületi információk kiszűrhetők. 
 
Az  akcióterületek  vonatkozásában  az  IVS  megvalósítás 
orientáltan,  ütemezve  tűzi  ki  az  elvégzendő  feladatokat  (pl.: 
ingatlangazdálkodási  terv  készítése  és  végrehajtása, 
partnerség‐településközi  koordináció,  pénzforrások 
biztosítása, monitoring  stb.).  Az  IVS  részeként  továbbá  anti‐
szegregációs program is készül. 
 
Budapest  Városfejlesztési  Koncepciója  megalkotásához  a 
legfontosabb  alapinformációkat  az  egyes  kerületeken  belüli 
városrészek és akcióterületek valamint azok céljai hordozzák. 
 
A  fővárosi  IVS‐ben definiált prioritások közül kettő különösen 
nagy hangsúlyt kapott a kerületi IVS‐ekben: 

1. A  “Dinamikus  gazdaság”  prioritásban megfogalmazott 
elvek – két kerület kivételével  ‐ az összes kerületi  IVS‐
ben megjelent.  

2. A “Vonzó városi környezet” prioritást a vizsgált  IVS‐ek 
döntő többsége szintén hangsúlyos elemként kezelte. 

 
A kerületi akcióterületek céljai: 
 
A kerületek IVS‐ei által kijelölt akcióterületek fejlesztési irányai 
között  hasonlóságok  figyelhetők  meg.  A  javasolt  fejlesztési 
célok  négy  fő  fejlesztési  típusba  sorolhatók,  melyek  nem 
kizárólagosak, együtt is megjelennek: 

 Új fejlesztés, 
 Épületállomány rehabilitációja, 
 Közterületi rehabilitáció, 
 Zöldfelületi rehabilitáció. 

Az  akcióterületet  komplex  fejlesztésnek  jelöltük,  ha  ezen  fő 
fejlesztési típusok közül legalább három egyszerre javasolt. 
Az épületállomány rehabilitációján belül megkülönböztetésre 
kerültek a panelrehabilitációval érintett akcióterületek. 
 
Külön  fejlesztési  irányként  jelentkezik a  szociális  rehabilitácó 
bizonyos területeken. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.‐5. ábra: IVS‐ben rögzített akcióterületek 




