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Az Európai Unió 2020-ig érvényes átfogó stratégiájának, az Európa 2020-nak a végrehajtásában 

kiemelt szerepet kap az európai városok fejlesztése. A stratégia Európa intelligens, fenntartható 

és befogadó növekedésének céljaira összpontosít, és e célokhoz az Európai Unió egészére vonat-

koztatva konkrét célértékeket is társít a foglalkoztatás, a kutatás-fejlesztés, az éghajlatvédelem  

és fenntartható energiagazdálkodás, az oktatás valamint a szegénység és a társadalmi kirekesztés 

elleni küzdelem területén.

A stratégia városi dimenzióját többek között az Európai Bizottság által 2011 novemberében publikált  

hetedik közbenső előrehaladási jelentése mutatja be, érvelve amellett, hogy a különböző helyi szük-

ségletek és lehetőségek támasztotta igényekre az integrált megközelítésmód segítségével adható 

helyspecifikus, így eredményes válasz.

Magyarországon az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  

rendelkezik arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat integrált településfejlesztési stratégiát állapít meg.  

A törvény szerint az integrált településfejlesztési stratégia „a településfejlesztési koncepcióban foglalt 

környezeti, társadalmi és gazdasági célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló középtávú fejlesztési 

program”. 

A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott új településfejlesztési koncepció az úgynevezett „Budapest 

2030 Hosszú Távú Városfejlesztési Koncepció” (továbbiakban: Koncepció) elnevezésű tervdoku-

mentum, amely a főváros jövőképét, átfogó és hosszú távú fejlesztési céljait határozza meg. A Kon-

cepció célkitűzéseivel összhangban az Integrált Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban: ITS) 

feladata, hogy meghatározza Budapest Főváros Önkormányzata számára a város fejlesztésének 

középtávú feladatait, programját, s ennek keretében a megvalósítást biztosító kulcsprojekteket, 

integrált akcióterületi beavatkozásokat és keretfeltételeket.
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Az ITS módzsertana és felépítése

Az integrált településfejlesztési stratégia felépítésére és elfogadására vonatkozóan a településfejlesz-

tési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, vala-

mint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 

fogalmaz meg előírásokat.

A dokumentum fő fejezetei a rendelettel összhangban a következők:

Megalapozó munkarész:

 ► Helyzetfeltáró és elemző munkarész 

 ► Helyzetértékelő munkarész

Stratégiai munkarész:

 ► Középtávú célok és azok összefüggései

 ► A megvalósítást szolgáló beavatkozások

 ► Anti-szegregációs program 

 ► A stratégia külső és belső összefüggései 

 ► A stratégiai megvalósíthatóságának főbb kockázatai

 ► A megvalósítás eszközei és nyomon követése 

Tekintettel arra, hogy Budapest hosszú távú városfejlesztési koncepciója a közelmúltban került 

kidolgozásra és jóváhagyásra, az ITS nagymértékben támaszkodott a Koncepcióban foglalt meg-

alapozó vizsgálatokra, helyzetértékelésre. Az ITS-ben foglalt megalapozó vizsgálatok a Koncepció 

releváns fejezeteinek aktualizálására, bizonyos szempontokkal történő kiegészítésére irányultak.  

A kiegészítés során a város társadalmi és gazdasági folyamataiban bekövetkező, a stratégia kiala-

kítása szempontjából meghatározó változások bemutatása volt a cél, azon területek elemzésével, 

melyek összefüggésben lehetnek a hazai, illetve EU-s szinten meghatározott fő fejlesztési célokkal. 

A városfejlesztési koncepció helyzetelemzésének integrálása mellett az ITS olyan kö-
zéptávon megvalósítható célokat tűzött ki, amelyek összhangban állnak a koncepció 
célrendszerével és középtávon a lehető legnagyobb mértékben képesek hozzájárulni 
azok teljesüléséhez. 

BUDAPEST 2020
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BUDAPEST 2020

A hosszú- és középtávú városfejlesztési tervek célrendszerei közötti domináns összefüggések

 Kezdeményező, együttműködő 
 és befogadó Budapest

 Intelligens városműködés

 Vonzó nagyvárosi életminőség

 Dunával együtt élő város

 Vállalkozás- beruházás és foglal-
 kozásbarát gazdasági környezet

 Felelős, szolidáris és aktív 
 budapestiek

• Befogadó, támogató és aktív társadalom

• A Dunával együtt élő város 

•  Tudás, készség és zöldalapú gazdaságfejlesztés
• Budapest nemzetközi és európai szerepének 
 erősítése
• A barnamezős területek a városfejlesztés 
 célterületei

• Klímavédelem és hatékony energiafelhasználás
• Intelligens mobilitás

• Kezdeményező városfejlesztés
• Egységes Budapest
• Parterség – a jövő közös tervezése
• Önfenntartó városgazdálkodási rendszer

• Egészséges környezeti feltételek megteremtése
• Hatékony, kiegyensúlyozott városszerkezet 
 – kompkat város
• Humán szolgáltatások optimalizálása
• Kulturális sokszínűség megőrzése és fejlesztése
• Igényekhez igazodó, rugalmas lakásstruktúra 
 megteremtése
• Az egyedi városkarakter értékalapú 
 megőrzése és fejlesztése

BUDAPEST 2030 BUDAPEST 2020 (ITS)
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Az ITS módszertanára vonatkozóan fontos megjegyezni, hogy a dokumentum készítésével párhu-

zamosan zajlott a 2014-2020-as EU-támogatással megvalósuló operatív programok tervezése 

és egyeztetési folyamata. Az ITS készítése során külön figyelmet igényelt a folyamatosan változó 

külső környezet információinak kezelése és integrálása, így az ITS magában foglalja a 2014  

és 2020 között megvalósítani tervezett fejlesztéseket és fejlesztési irányokat. 

A fejlesztési irányok egyrészt további ágazati és területi stratégiák, programok, rövidtávú akció-

tervek részletes kidolgozását alapozzák meg, másrészt stratégiai keretet biztosítanak a projektek 

részletes kidolgozásához, valamint új projektek generálásához. A tervezésnek ez a kontinuitása 

lehetőséget ad és igényli is a város fejlesztésében érdekelt szereplőkkel való folyamatos kapcso-

lattartást, kommunikációt és együttműködést. 

BUDAPEST 2020
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Középtávú célok összefüggései

A stratégiai célok kialakításánál a legfontosabb kiaknázható potenciálokra, adottságokra és a prob-

lémák megoldására irányuló megközelítés együttes alkalmazására volt szükség. A koncepció átfogó 

céljai közül a főváros népességmegtartó erejének javítása, valamint nemzetközi pozíciójának 

megerősítése került kiemelésre. Ezek olyan célok, amelyek csak hosszú távon, a célok együttese-

ként és egymást erősítő hatására válhatnak megvalósíthatóvá. 

A népesség számának stabilizálása és a korösszetétel „fiatalítása” érdekében elsősorban a társadalom 

fiatalabb generációi, illetve az egyre nagyobb számban megjelenő képzett külföldi munkavállalók 

számára kell a nagyvárosi életminőséget vonzóbbá tenni. Budapest ezen a téren nagyon sokat 

változott az utóbbi években, a városi környezet és szolgáltatások minőségi fejlesztésével ezt a pozitív 

tendenciát fenn kell tartani és erősíteni szükséges. A találkozóhellyé válás vonzó feltételeinek biz-

tosítása azonban csak az első lépcső – a cél az, hogy a fiatalok ne csak tanulni, szórakozni jöjjenek  

a fővárosba, hanem itt képzeljék el jövőjüket. Ezért a családi élet vonzó feltételeinek megterem-

tése, a munkahelyeket biztosító gazdasági és közszolgáltatási funkciók megerősítése, a szellemi 

és fizikai megújulás feltételeinek és a közösségeket, a közösségi életet erősítő kezdeményezések 

támogatása kell, hogy a fejlesztéspolitika fókuszában álljon.

A budapesti várostérség – az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció szerint is – a 

magyar gazdaság húzótérsége, melynek teljesítménye, fejlődési dinamikája alapvetően meghatá-

rozza az ország egészének gazdasági eredményét és nemzetközi megítélését. Annak ellenére, hogy 

minden korábbi stratégiai anyagban is kiemelt helyen szerepelt a nemzetközi pozíció erősítésére 

való törekvés, Budapestnek egyelőre nem sikerült egyértelműen beazonosítható szerepköröket  

kialakítani. A pozicionálás jelenleg is aktuális kérdés, ami csak akkor lehet sikeres, ha a meg-

valósítást a kormányzati akarat is egyértelműen támogatja. A helyzetértékelés során feltárt té-

nyek, szándékok, tendenciák és kiaknázatlan potenciálok alapján a nemzetközi szerepkör há-

rom területen erősíthető: (1) Budapest start-up és innovációs központtá válása legalább 

makroregionális szinten, (2) Budapest, mint egészségipari központ, illetve (3) a város  

turisztikai desztinációként való megerősödése.

BUDAPEST 2020
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Az átfogó célok elérését középtávon két specifikus cél szolgálja:

  ► Gazdasági teljesítmény növelése (gazdasági teljesítményét nemzetközi szinten 

  erősítő budapesti várostérség);

  ► Életminőség feltételeinek javítása (minőségi nagyvárosi életfeltételek).

A gazdasági prosperitás elősegítése és az életminőség feltételeinek javítása egyaránt fontos, 

egymással szoros kölcsönkapcsolatban lévő célok. 

Csak erősödő gazdasági bázis mellett érhető el, hogy a befolyó jövedelmekből a 
város fenntarthatóan fejleszthető legyen, az emberek számára pedig a jövedelem-
szerzés lehetőségei biztosítottak legyenek. 

A gazdasági prosperitáshoz viszont egészséges, képzett, a változásokra kellő rugalmassággal 

reagálni képes, sokféle értelemben „nyitott” lakosságra van szükség, akik szeretnek Budapesten 

élni, dolgozni, hiszen az itt elérhető szolgáltatások és összességében a városi környezet minősége 

kellően vonzó életfeltételeket kínál számukra. Az életminőség összetevőinek fejlesztése ugyanak-

kor nem csak a munkaerő megtartása és vonzása, valamint a fenntartható működést hosszútávon 

biztosító népességszám és kiegyensúlyozott korszerkezet szempontjából fontos, hanem összes-

ségében növeli a város turisztikai vonzerejét is, ezzel a fővárosi gazdaság egyik meghatározó hú-

zóágazatát és a hozzá kapcsolódó egyéb ágazatokat – pl. kreatív gazdaság, egészséggazdaság, 

stb. – is helyzetbe hozva. 

Sem a gazdaság, sem az életminőség fejlesztése nem képzelhető el a város életének megannyi  

szereplője nélkül. A közös sikerhez az egyéni életmódváltástól a kormányzati intézkedésig mindenki 

tevékeny közreműködésére és felelősségvállalására szükség van. 

Akkor, amikor egy válságból lassan kilábaló közösség szembe kell nézzen azzal, hogy 
nem csak a fejlesztésekre fordítható források szerkezete alakul át, de a város fenn-
tartható működtetéséhez is változtatásokra van szükség, különösen felértékelődik a 
meglévő erőforrások hatékonyabb felhasználása, illetve az együttműködésben, koope-
rációban rejlő lehetőségek kiaknázása.

A specifikus célok elérését középtávon öt tematikus és egy kiemelt területi cél mentén kívánja  

Budapest Főváros Önkormányzata megvalósítani. Ennek megfelelően nem cél az összes  

önkormányzati feladat, szolgáltatás integrálása. Az ITS egy folyamatosan fejlődő, rendszeresen 

BUDAPEST 2020
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felülvizsgált keretdokumentumnak tekinthető. A stratégiai célok kialakítása úgy történt, hogy  

az kellően stabil iránymutatást jelentsen középtávon a projektek kialakításához és megvalósításához, 

továbbá egyben orientálja a városfejlesztésben érdekelt köz- és magánszereplőket a Fővárosi  

Önkormányzat által kijelölt fejlesztési irányok felé. 

BUDAPEST 2020

Hosszú távú 
cél

Specifikus 
célok

Stratégiai 
célok

Kiemelt 
területi cél

Alcélok – 
programok

A főváros népességmegtartó erejének javítása, 
nemzetközi szerepének erősítése

6. Dunával együtt élő város

Gazdasági teljesítmény növelése Életminőség feltételeinek javítása

1. Kezdemé-
nyező, 
együttműködő 
városfejlesztés

Finanszírozási 
eszközök 
kialakítása

Szervezet- 
fejlesztés

Együttműködé-
sek erősítése

2. Vállalkozási- 
és beruházás-
barát gazdasági 
környezet

Barnamezős és 
alulhasznosított 
területek 
programja

Stratégiai gazda-
sági terek integ-
rált fejlesztése

KKV 
fejlesztési 
program

3. Intelligens 
városműködés

Klíma- és 
környezetvédelmi 
program

Intelligens ko-
operatív 
közlekedés 
programja

Közigazgatási 
infrastruktúra 
és működés 
megújítása

4. Sokszínű, 
értékörző, zöld 
nagyvárosi 
környezet

Város- 
megújításai 
Program

Fürdőváros 
Program

Zöld 
Program

Kultúrális 
Intézmény- 
fejlesztés

5. Nyitott 
szolidáris 
és aktív 
budapestiek

Szociális 
célú infrastruk-
túrák megújítása, 
bővítése

Esély- 
egyenlőségi 
program

Befogadás, népes-
ségmegtartás és 
társadalmi aktivitás 
támogatása

Célrendszer áttekintése
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TEMATIKUS ÉS TERÜLETI CÉLOK 
BEMUTATÁSA

1. KEZDEMÉNYEZŐ, EGYÜTTMŰKÖDŐ VÁROSFEJLESZTÉS 
 (TEMATIKUS CÉL)

A fővárosi városvezetés kezdeményező és koordináló szerepkörének megerősítése, a köz- és 

magánszférához tartozó szereplőkkel való intenzív együttműködés lehet a budapesti várostérség  

kiegyensúlyozott és fenntartható fejlesztésének záloga. A kezdeményező városfejlesztés lényege 

az önkormányzat részéről az irányító attitűd felvállalása, a koordináló, kooperáló és ösztönző sze-

repkör erősítése. A kezdeményező és együttműködő szerep alapvetően nem beruházási típusú 

projekteket tartalmaz.

Az egyes beruházások három alcél (program) mentén valósíthatóak meg:

 ► A városfejlesztés intézményi hátterének fejlesztése;
 ► Városfejlesztés finanszírozási hátterének megújítása;
 ► Együttműködések erősítése. 

A cél keretein belül 5 projekt került meghatározásra 18,3 milliárd Ft becsült költséggel.
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2. VÁLLALKOZÁS- ÉS BERUHÁZÁSBARÁT GAZDASÁGI KÖRNYEZET 
 (TEMATIKUS CÉL)

Budapest és agglomerációja az ország vezető gazdasági térsége, itt a legmagasabb a kutatás- 

fejlesztésre, innovációra fordított pénzeszközök volumene. Budapest egyúttal kiemelkedő felsőoktatási 

központ, melynek legértékesebb gazdasági erőforrását a képzett munkavállalói jelentik. A fejlesztéspolitika 

egyik kiemelt célja, hogy segítse a magas hozzáadott értéket előállító, tudásintenzív ágazatok teljesít-

ményének bővülését a budapesti várostérségben. 

Budapest vezető pozíciójának megtartásához és erősítéséhez elengedhetetlen a vonzó üzleti kör-

nyezet megteremtése és a vállalkozások gazdasági versenyképességének növelése, mely az alábbi 

alcélok (programok) mentén valósítható meg:

 ► Stratégiai gazdasági terek integrált fejlesztése;
 ► Barnamezős és alulhasznosított területek gazdasági    
  funkcióinak erősítése, hasznosításuk elősegítése;
 ► KKV fejlesztési program.

A cél keretein belül 11 projekt került meghatározásra 98,5 milliárd Ft becsült költséggel.

BUDAPEST 2020 CÉLOK
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3. INTELLIGENS VÁROSMŰKÖDÉS 
 (TEMATIKUS CÉL)

A városi infrastruktúrák, közszolgáltatások működtetése, folyamatos fejlesztése, modernizálása 

Budapest Főváros Önkormányzatának egyik legfontosabb feladatköre. A beruházások nem csak  

a lakosság számára fontosak, de a potenciális fejlesztési területek átalakulásának dinamikáját is 

alapvetően befolyásolják, fontos elemei a várostérség versenyképességének és a kiegyenlítettebb  

ellátással a belső területi különbségek csökkentéséhez is hozzájárulnak.

A klímaváltozásra adott megelőző és alkalmazkodó válaszok, az alacsonyabb széndioxid kibocsátás 

és összességében a főváros környezeti állapotának javítása – az épületek energiahatékonyságának 

javítása mellett – elsősorban a városüzemeltetés alrendszereinek modernizálása, fejlesztése révén 

valósítható meg.

A városüzemeltetés hatékonyságot és ökoinnovációs szempontokat ötvöző fejlesztésében az alcélok 

(programok) a következők:

 ► Klíma- és környezetvédelmi program;
 ► Intelligens, kooperatív közlekedés programja;
 ► Közigazgatási infrastruktúra és működés megújítása.

A cél keretein belül 53 projekt került meghatározásra 898 milliárd Ft becsült költséggel.

BUDAPEST 2020 CÉLOK
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4. SOKSZÍNŰ, ÉRTÉKŐRZŐ ZÖLD NAGYVÁROSI KÖRNYEZET 
 (TEMATIKUS CÉL)

A stratégiai cél az életminőség szempontjából fontos infrastruktúrák fejlesztését, Budapest turisz-

tikai vonzerejének növelését és a kulturális, szabadidős kínálat bővítését szolgáló fejlesztéseken  

keresztül valósul meg. A Budapest karakterét, imázsát, vonzerejét és értékeit megőrző és növelő fej-

lesztések nem csak a városlakók és az ide látogató belföldi és külföldi turisták szempontjából fontos, 

hanem támogatják a tehetséges emberek megtartását és idevonzását is. 

A projektek kiválasztásánál, a prioritások meghatározásánál a társadalmi és gazdasági hatások, 

hasznok egyaránt fontosak voltak. A fejlesztésekre fordítható erőforrások szűkössége miatt ezért 

azok a projektek kerültek be a stratégiába, melyek együttesen szolgálják a gazdasági szempontok 

érvényesülését (vonzerők fejlesztése, a turisztikai szektor kínálati oldalának erősítése, közvetlen  

és közvetett bevételnövelő fejlesztések), valamint társadalmi hasznosságuk is magas. Ez utóbbi  

közé tartozik az egészségesebb környezet feltételeinek, a szellemi és fizikai reákreálódás infrastruk-

túrájának biztosítása és nem utolsó sorban azoknak a közösségi tereknek a fejlesztése melyek  

a társadalmi együttélésben is fontos integráló jelleggel bírnak. A projektek priorizálásánál az önkor-

mányzat tulajdonosi, hasznosítási joga mellett azok a fejlesztések is preferenciát kaptak, ahol a ter-

vezett beavatkozások nagyobb léptékűek, több kerületet és/vagy több érdekeltet érintenek,  s ahol  

a fővárosnak koordináló szerepet kell felvállalnia. 

A stratégiai cél az alábbi alcélok (programok) mentén valósul meg:

 ► Városmegújítási program;
 ► Fürdőváros program;
 ► Zöld program;
 ► Kulturális intézményfejlesztési program.

A cél keretein belül 28 projekt került meghatározásra 89,8 milliárd Ft becsült költséggel.

BUDAPEST 2020 CÉLOK
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5. NYITOTT, SZOLIDÁRIS ÉS AKTÍV BUDAPESTIEK 
 (TEMATIKUS CÉL)

Budapest városvezetésének társadalompolitikai céljai között a népességmegtartás és az egyenlő 

esélyek biztosítása kitüntetett szerepet kap. Ezt a célt a generációkat, a különböző élethelyzetben  

lévőket és a köztük való együttműködést támogató intézkedéseken keresztül tudja az önkormányzat 

sikeresen megvalósítani.  A nagy ellátórendszerek működésének átalakítására került sor az elmúlt 

években, az átalakulás iránya a központi, állami szerepvállalás növekedésével, s a fővárosi csök-

kenésével járt. Az ellátórendszer megmaradó elemeinek fejlesztésével a főváros hozzájárul a térbeli 

aránytalanságok csökkentéséhez, az ellátás javításához, amelyben a kerületek nagyon aktív szerepet 

vállalnak.

A stratégiai cél három alcélon (prioritáson) keresztül valósul meg: 

 ► Szociális célú infrastruktúrák megújítása, bővítése;
 ► Esélyegyenlőségi program;
 ► Befogadás, népességmegtartás és társadalmi 
  aktivitás támogatása.

A cél keretein belül 6 projekt került meghatározásra 13,4 milliárd Ft becsült költséggel.

BUDAPEST 2020 CÉLOK
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6. DUNÁVAL EGYÜTTÉLŐ VÁROS 
 (TERÜLETI CÉL) 

A Duna, a Duna-partok és a dunai szigetek közösségi és gazdasági adottságainak integrált fejleszté-

sére irányuló területi cél tulajdonképpen a tematikus célok elemeit integrálja a Duna-menti zónában. 

Az alábbiakban ezek rövid összegzése található.

A Duna Budapest meghatározó városképi eleme, a történeti városközpont épített értékeihez simuló, 

attraktív természeti tényező, amellyel sokkal szervesebb kapcsolatot kell kialakítani, elsősorban  

a funkcionális városi terek és a gyalogosfelületek térbeli terjeszkedése révén. A Duna a városközpont 

szerves részévé válva tovább erősíti a belváros funkciógazdagságát.

A Duna menti zónába tartozó területek fejlesztését úgy kell megvalósítani, hogy az újrahasznosítással, 

funkcióváltással egy időben a Duna parti területek a városi szövet szerves részévé váljanak, és egyben 

a parthasználatra is pozitívan kiható változások valósuljanak meg. A decentralizálást is szem előtt tartva 

növelni kell a Dunán, illetve a Duna mentén az attrakciók, élményt nyújtó helyszínek számát, minősé-

gét, ezzel felértékelve a teret a szabadidős és turisztikai szektor gazdasága számára is.

A Duna mellett találjuk Budapest új innovációs klasztereit is, erre építve tovább kell növelni a KFI 

szektor számára a területek vonzerejét, a tudásgazdaság jelenlétének megerősödését a ma még 

alulhasznosított területeken. Mindezt úgy, hogy vegyes funkciók kialakítása mellett váljanak ezek a 

térségek még vonzóbbá.

A Duna, mint vízi közlekedési útvonal jelenleg hivatásforgalmi (a városon belüli közösségi közlekedés, 

az agglomeráció vízparti települései és a főváros közötti kapcsolat), turisztikai, és logisztikai szem-

pontból alulhasznosított. A vízparthoz való hozzáférés a rakpartok jelenlegi kialakítása, az ott zajló 

jelentős közúti forgalom elvágó hatása miatt nehézkes, rendezetlen.

Budapest területi céljai között ezért a Duna-menti zóna kerül a fókuszba, megcélozva, hogy a folyó 

ne csak – egyébként nagyon értékes – látványelem legyen, hanem hasznosításával, a funkciók gaz-

dagításával létrejöjjön a fent említett szervesebb kapcsolat és erőforrás szerepe gazdasági értelem-

ben is felértékelődjön.

BUDAPEST 2020 CÉLOK
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AZ ITS AKCIÓTERÜLETEI

A vonatkozó kormányrendelet alapján az ITS akcióterületi lehatárolást is tartalmaz. Az akcióterület 

olyan fizikailag összefüggő terület, melyen egymással időben és tartalmukban is összefüggő 

fejlesztési projektek valósulnak meg, tervezett módon. Az akcióterületek lehatárolása az állami  

és kerületi fejlesztési szándékok megismerése és integrálása mellett az alábbi szempontok érvénye-

sülése mentén történt:

 ► Alapfeltétel, hogy fővárosi önkormányzati projekt legyen a területen: fővárosi tulajdon, 

   fővárosi kezelési jog vagy fővárosi önkormányzati feladat;

 ► Kimutatható szinergikus hatások: több fővárosi önkormányzati projekt térbeli kon- 

  centrálódása, nagyobb területre kiterjedő integrált fővárosi projektek jelenléte vagy az  

  önkormányzati projektek környezetében egyéb szereplők által megvalósítani kívánt olyan  

  meghatározó projektek jelenléte, melyek jellege a stratégiai célokhoz illeszkedik;

 ► Fővárosi koordináció, együttműködés szempontjából kiemelt területek: területi szem- 

  pontból is szignifikáns kormányzati projektek, melyek közvetlenül kapcsolódnak fővárosi  

  fejlesztésekhez, továbbá olyan gazdaságfejlesztési célú, integrált projekttérségek, melyet  

  a főváros saját beruházásai mellett egyéb eszközökkel is támogatni tud, és a szereplők által  

  megvalósítani kívánt projektek hatása várostérségi szinten dinamizálja a gazdaságot;

 ► Főváros kiemelt területi célját (Duna menti területek fejlesztése) szolgáló akcióterületek.

Az ismertetett szempontok alapján, 2014-2020 között, a területi célok megvalósítása érdekében 

összesen hét akcióterület került kijelölésre, ahol az elkövetkezendő 6-8 évben jelentős fejlesztéseket 

tervez az önkormányzat, illetve ahol egyéb fejlesztéseket szeretné generálni a jövőkép elérése érde-

kében. 

A stratégia felülvizsgálata során (2015 ősz) bekerültek az akcióterületek közé olyan térségek, ahol 

a jövőkép elérése érdekében a fővárosi önkormányzat generálni szeretné a fejlesztéseket. Így az 

olimpiai pályázat területi fókuszának megfelelően Külső-Ferencváros – Észak-Csepel térségében egy 

további akcióterülettel bővül a lehatárolás.

Az egyes akcióterületek tervezett fejlesztései a megvalósítást tekintve sokrétűek:

 ► vannak, amelyet az EU operatív programok és egyéb pályázati finanszírozás segítségével  

  szeretne megvalósítani az önkormányzat,

 ► vannak, amelyek megvalósítása a nagyságrend és az országos szerepkör miatt kormányzati  

  támogatások mellett reálisak, 

 ► vannak, amelyeket az önkormányzat saját költségvetéséből és/vagy hitelek igénybevéte- 

  lével szeretne megvalósítani.
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1. GÁZGYÁR – ÓBUDAI-SZIGET AKCIÓTERÜLET

2. FINA 2017 – MARGITSZIGET AKCIÓTERÜLET

3. NYUGATI TÉRSÉGE – VÁROSLIGET AKCIÓTERÜLET

4. BUDAPEST ÚJ FŐTERE ÉS SUGÁRÚTJA AKCIÓTERÜLET

5. NÉPLIGET AKCIÓTERÜLET

6. KELENFÖLD AKCIÓTERÜLET

7. FERIHEGYI GAZDASÁGI ÖVEZET AKCIÓTERÜLET

8. BUDAPEST DÉL AKCIÓTERÜLET

Az egyes akcióterületeken megvalósuló beruházások közül kijelölésre kerültek azok a jel-

lemzően nagyobb forrásigényű kulcsprojektek, melyek alapvető feltételét képezik a közép-

távú célok és az akcióterületi célok elérésének, több esetben mintegy előfeltételét jelentik 

a további beruházások, fejlesztések megvalósításának.
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1. GÁZGYÁR KÁRMENTESÍTÉSE

Az Óbudai Gázgyár területének hatósági előírásoknak megfelelő rekultivációja és új területfelhasz-

nálási funkciókra való alkalmassá tétele.

Kapcsolódó középtávú cél és program: 2. Vállalkozás- és beruházás barát gazdasági környezet 

(Barnamezős és alulhasznosított területek programja); 6. Dunával együttélő város területi cél

Becsült költség: 6-17 milliárd Ft

Tervezett ütemezés: 2015-től

2. MARGITSZIGET INTEGRÁLT FEJLESZTÉSE

Cél, hogy a Margitsziget a város mintakertjévé váljon. Infrastrukturális, zöldterületi, informatikai, re-

kreációs, sport és kulturális célú fejlesztések.

Kapcsolódó középtávú cél és program: 4. Sokszínű, értékőrző, zöld nagyvárosi környezet 

(Zöld program), 6. Dunával együttélő város területi cél

Becsült költség: 20-25 milliárd Ft

Tervezett ütemezés: 2014-től

3. FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT FEJLESZTÉSE

Minőségi szabadidős programot biztosító családi élménypark és állatkert létesítése a korábban vi-

dámparki területen a Liget Budapest programmal összhangban.

Kapcsolódó középtávú cél és program: 4. Sokszínű, értékőrző, zöld nagyvárosi környezet 

(Kulturális intézményfejlesztési program)

Becsült költség: 15 milliárd Ft

Tervezett ütemezés: 2014-2017

4. VÁROSHÁZA KOMPLEX MEGÚJÍTÁSA

A Városháza tömb megújítása: az épület korszerűsítése, a Városháza tér felújítása és kinyitása, mély-

garázs építése, felszínnel való összekapcsolása, ügyfélszolgálati és belső hatékonyságot 

javító fejlesztések.

Kapcsolódó középtávú cél és program: 3. Intelligens városműködés (Közigazgatási infrastruktúra 

és működés megújítása)

Becsült költség: 14 milliárd Ft

Tervezett ütemezés: 2015-től

BUDAPEST 2020 AKCIÓTERÜLETEK
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5. NÉPLIGET MEGÚJÍTÁSA, FUNKCIÓK GAZDAGÍTÁSA

A Népliget sport, szabadidős és esetlegesen kulturális hasznosítása. A távlati cél egy karakteres, 

vonzó, biztonságos, funkciógazdag minőségi nagyvárosi zöldfelület.

Kapcsolódó középtávú cél és program: 4. Sokszínű, értékőrző, zöld nagyvárosi környezet 

(Zöld program)

Becsült költség: 7-10 milliárd Ft

Tervezett ütemezés: n.a. 

6. KELENFÖLD INTERMODÁLIS CSOMÓPONT

Az őrmezői térség közúti kapcsolatának biztosítása, az eszközváltási funkciók kiépítése 

(komplex helyi és helyközi buszpályaudvar, P+R, B+R parkolók létesítése, taxidrosztok kialakítása).

Kapcsolódó középtávú cél és program: 2. Vállalkozás- és beruházás barát gazdasági környezet 

(Stratégiai gazdasági terek integrált fejlesztése);  3. Intelligens városműködés (Intelligens, kooperatív 

közlekedés programja

Becsült költség: 10 milliárd Ft

Tervezett ütemezés: 2015-2018

7. FERIHEGY GAZDASÁGI ÖVEZET – GYORSFORGALMI ÚT MEGÚJÍTÁSA

Gyorsforgalmi út megújítása – az eredeti funkció megtartásával, biztonságosabb és kapacitívabb 

kialakítása a jelenleg zárt, szervízutas kialakítás megszűntetésével.

Kapcsolódó középtávú cél és program: 2. Vállalkozás- és beruházás barát gazdasági környezet 

(Stratégiai gazdasági terek integrált fejlesztése);  3. Intelligens városműködés (Intelligens, kooperatív 

közlekedés programja)

Becsült költség: 12,5 milliárd Ft

Tervezett ütemezés: 2016-2017

8. BUDAPEST DÉL

Az olimpiai pályázatban tervezett Olimpiai Park (Központi Stadion, Olimpiai Falu, Sajtó- és médiaköz-

pont) tervezése, mely a játékok után a város hosszú távú terveinek és szerkezeti tervének megfelelő-

en az egyik legértékesebb Duna-parti lakó, vegyes funkciójú és rekreációs negyede lesz.

Kapcsolódó középtávú cél és program: 2. Vállalkozás- és beruházás barát gazdasági környezet 

(Barnamezős és alulhasznosított területek programja); 3. Intelligens városműködés;  4. Sokszínű, 

értékőrző, zöld nagyvárosi környezet (Zöld program); 6. Dunával együttélő város területi cél

BUDAPEST 2020 AKCIÓTERÜLETEK
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