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1. BEVEZETŐ 

 

A TFK előzményei, készítésének indokai, feladata és jogszabályi háttere 
 

Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2015-ben döntött arról, hogy a 314/2012.(XI.8.) 

Korm. rendeletnek megfelelően felülvizsgáltatja a hatályos, 2008-ban elfogadott településfejlesztési 

koncepcióját. (MAHILL Kft. – továbbiakban: TFK)  

Bár a jelenlegi TFK-ban megfogalmazott jövőkép és célok nagy része ma is helytálló, a felülvizsgálat 

szükségességét a következő, a településfejlesztést érintő változások indokolták: 

 a jogszabályi háttér és vele a tartalmi felépítés változása a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről alapján; 

 2008-ban kezdődő gazdasági–pénzügyi válság és annak hatása a foglalkoztatásra, a fővárosi 

és benne a kerületet is érintő migrációs folyamatokra, a lakosság szociodemográfiai 

jellemzőire, a magánszektor fejlesztési aktivitására; 

 2014-2020-as új uniós költségvetési ciklus, az uniós forráselosztás alapfeltételeit biztosító 

operatív programok kidolgozásának befejezése 2015-ben és hozzá kapcsolódóan Soroksár 

Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozása; 

 az új országos és fővárosi fejlesztéspolitikai dokumentumok, az új fővárosi 

településszerkezeti terv és fővárosi rendezési szabályzat elfogadása; 

 a megváltozott feladat ellátási rendszer az önkormányzatok és kormányzat viszonylatában; 

 az önkormányzatok finanszírozásának átalakulása; 

 fogyasztási trendek változása és a környezettudatos szemlélet erősödése. 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 

alapján a „településfejlesztés feladata a településen élők számára a települési élet- és 

környezetminőség javítása, a környezetbiztonság erősítése, a települési erőforrásokra építő, az 

erőforrások fenntarthatóságát biztosító, hosszú és rövid távú fejlesztési irányok, célok és az azok 

elérését biztosító programok és eszközök meghatározása.”A tv. a településfejlesztési koncepciót így 

definiálja: „a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére 

készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszútávra meghatározó dokumentum.” 

 

A hosszú táv a településfejlesztési gyakorlatban kb. 15 évet jelent, de a TFK tartalmazhat ezen 

időtartamon túli fejlesztési célt vagy beavatkozást is, amennyiben ez már ismert és előre láthatóan 

15 éven túl valósulhat csak meg. 

 „A településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat 

településfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi adottságok és összefüggések 

figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, 

társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a 

táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására. A településfejlesztési 

koncepcióban foglaltakat a települési önkormányzat döntéseiben érvényesíti.” 
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A TFK tartalmi követelménye és készítésének folyamata 
 

A településfejlesztési koncepció tartalmi követelményeit a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rend. (továbbiakban Trk.) 

2. melléklete tartalmazza. A TFK egyeztetésének és elfogadásának szabályait a rendelet 30.§-a rögzíti.  

 

A TFK kiválasztott fejlesztési irányairól, és arról, hogy a megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés 

alapjának Budapest Főváros Soroksár Önkormányzat az 537/2015. (X.13.) határozatával döntött. Ez a 

határozat, illetve az alapjául szolgáló dokumentumok képezték a TFK kidolgozásának alapját. 

 

Fejlesztéspolitikai háttér 
 

A kerületi településfejlesztési koncepcióban meghatározott jövőképnek és településfejlesztési 

céloknak illeszkedni kell az Európai Unió, Magyarország és Budapest Főváros településfejlesztési 

dokumentumaiban megfogalmazott jövőképhez, fejlesztési célokhoz és irányokhoz. Ezen kívül, mint 

Pest megyei településekkel határos kerület, a Pest megyei településfejlesztési célokat is szükséges 

figyelembe venni. A fejlesztés politikai háttér részletes elemzését a Megalapozó vizsgálat 

Helyzetelemzés 1.2.1. fejezete részletesen elemzi, ennek legfontosabb megállapításai az alábbiak 

szerint foglalhatók össze: 

 

Az EU 2020-as céljai 
• Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások arányának növelése;  

• CO2-kibocsátás csökkentése;  

• Foglalkoztatás növelése;  

• Szegénység elleni küzdelem, társadalmi leszakadás megállítása, felzárkózás lehetősége.  

 

A kohéziós politika 11 tematikus célja: 

1. Kutatás, technológia-fejlesztés és innováció erősítése; 

2. Információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés és ezek minőségének 

fejlesztés; 

3. Kis- és közepes vállalkozások, agrárszektor és halászati szektor versenyképességének 

fejlesztése, vízkultúrák támogatása; 

4. Az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás elősegítése minden ágazatban; 

5. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése és kockázat-megelőzés és –kezelés; 

6. Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság ösztönzése; 

7. A fenntartható közlekedés fejlesztése és a kulcs hálózati infrastruktúrák szűk 

keresztmetszeteinek feloldása; 

8. A foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának támogatása; 

9. A társadalmi befogadás segítése és a szegénység elleni harc; 

10. Befektetés az oktatásba, készségekbe és az élethosszig tartó tanulásba; 

11. Intézményi kapacitások fejlesztése és hatékony közigazgatás. 
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Nemzeti fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 
(OFTK - elfogadva az 1/2014 OGy. határozattal) 

 

Az Országgyűlés a nemzeti jövőkép elérése 

érdekében négy hosszú távú, 2030-ig szóló 

átfogó fejlesztési célt jelölt ki. A négy cél a 

társadalom és gazdaság egészének szól, 

beleértve a társadalom és a gazdasági 

környezethez való viszonyulást és a környezeti 

szempontokat is. Az átfogó célok a gazdasági 

és társadalmi fordulatot célozzák meg, az 

alábbiak szerint: 

● értékteremtő, foglalkoztatást 

biztosító gazdasági fejlődés, 

● népesedési fordulat, egészséges és 

megújuló társadalom, 

● természeti erőforrásaink 

fenntartható használata, értékeink 

megőrzése és környezetünk 

védelme, 

● térségi potenciálokra alapozott, 

fenntartható térszerkezet. 

 
A sikeres város stratégiájának alapelemei 

(Forrás: OFTK) 

 

Az OFTK Budapest területfejlesztési igényei és feladatai című fejezetében a főváros pozicionálása 

mellett a következő fejlesztési irányok kerültek kijelölésre: 

● A térségi pozíció erősítése a földrajzi, geopolitikai adottságok kihasználásával. 

● Az összmagyarság identitásának erősítése a Kárpát-medence kulturális központjaként. 

● Összehangolt fejlesztések a várostérségben – feladatmegosztás megszervezése. 

● Egységes Budapest − hatékony közigazgatási rendszerrel. 

● A népesség megtartása vonzó, egészséges életkörülmények biztosításával, az 

esélyegyenlőség megerősítésével és a rugalmas lakásstruktúra kialakításával. 

● Kezdeményező város- és térségfejlesztés, tudás- és készségalapú gazdaságfejlesztés, zöld 

gazdasági kultúra meggyökereztetése, valamint a turizmusban rejlő gazdasági lehetőségek 

kihasználása. 

● A gazdasági fejlődést lehetővé tevő differenciált területi kínálat biztosítása. 

● A város és a Duna együttélésének megteremtése. 

● Kiegyensúlyozott városi térszerkezet kialakítása differenciált központrendszerrel, a 

kompakt város elvének megvalósítása. 

● A területhasználat és a közlekedés integrált fejlesztése, a városi közösségi közlekedés 

súlyának növelése. 

 

 



Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Településfejlesztési koncepciója 

MaHill Kft. - Urbanitás Kft. - Ecorys Kft. – Vár-Kert Kft. – Közlekedés Kft. – KÉSZ Közmű Kft. 7 

 

Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció (PMTFK) 
 

Pest megye és Budapest egy fejlesztési térség, a fejlesztési és rendezési irányok összehangolása 

fontos feladat. Pest megye jövőképének alapja a diverzitás megtartása és erősítése a gazdaság, a 

kultúra, a média, a köz- és a szakoktatás, a felsőoktatás és a tudomány területein egyaránt. Ez jelenti 

egy olyan növekedés alapját, amely munkahelyeket teremt, nagyobb jövedelmet, kezelhető 

kockázatokat és a környezet, az erőforrások megkímélését - azaz fenntartható növekedést 

eredményez. 

 

Soroksár esetében érdemes részletesen is megvizsgálni a PMTFK céljait, mivel azok - külső kerület 

lévén -, közvetlenül is érinthetik a kerületet: 
 

Pest megye specifikus céljai 

Az együttműködések intézményesítése a térségi szereplőkkel, a megye belső 
intézményfejlesztése, menedzsment szervezetének felállítása. 

A fejlődésben lemaradó Szobi, Aszódi, Nagykátai, Ceglédi, Ráckevei térségek gazdasági-társadalmi 
felzárkóztatása. 

Társadalmi megújulás: Testben és lélekben egészséges, együttműködő egyén és közösségek. 

Makroregionális logisztikai funkciók és a rászervezhető értékteremtő képesség erősítése 
kiemelten az MO mentén a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér térségében. 

Pest megye térségének nemzetközi és országos multimodális közlekedési kapcsolatrendszerének 
fejlesztése a transzfer szerep ellátása és hálózatos térstruktúra kialakulása érdekében. 

A térség kohéziójának javítása érdekében a megye belső közlekedési kapcsolatrendszerének 
fejlesztése, kiemelten kezelve a térségközpontok és vonzáskörzetük közlekedését és az elővárosi 
közlekedést. 

Adottságokra épülő munkamegosztásban együttműködő policentrikus települési struktúra 
kialakítása. 

A gazdaság teljesítményének, hatékonyságának és stabilitásának erősítése; több lábon álló 
gazdaság; a technológia és tudásintenzív, valamint a foglalkoztatást erősítő ágazatok 
kiegyensúlyozott fejlesztése. 

Gazdasági húzótérségeink innovációs teljesítményének, versenyképességének, exportjának 
növelése 

Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása, az oktatás 
intézményrendszerének infrastrukturális és tartalmi megújítása, a kultúra, kulturális értékek 
megőrzése és fejlesztése, a térségi- és helyi identitás erősítése. 

Egészséges társadalom, a megye lakossága egészségi állapotának javítása, kiemelt hangsúlyt 
fektetve az egészséges életmódra és a prevencióra 

A közösségek megújítása, a családi értékek előtérbe helyezése, „családbarát” megye, a társadalmi 
bizalom erősítése 

Tervezett, koordinált térségfejlesztés, takarékos területhasználat, épített és környezeti értékek 
megóvása és fejlesztése 

 

Pest megye és Budapest egy fejlesztési térség, a fejlesztési és rendezési irányok összehangolása 

fontos feladat. Pest megye jövőképének alapja a diverzitás megtartása és erősítése a gazdaság, a 

kultúra, a média, a köz- és a szakoktatás, a felsőoktatás és a tudomány területein egyaránt. Ez jelenti 

egy olyan növekedés alapját, amely munkahelyeket teremt, nagyobb jövedelmet, kezelhető 
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kockázatokat és a környezet, az erőforrások megkímélését - azaz fenntartható növekedést 

eredményez. 

 

A megye területfejlesztési koncepciója és a Budapest Területfejlesztési Koncepciója (BTFK) szoros 

együttműködésben készült, így az összhang biztosított. A két terv számos azonos elemet tartalmaz a 

térségre vonatkozóan. 

 

Budapest Területfejlesztési Koncepciója (BTFK) 
 

A területfejlesztési koncepció megfogalmazza a térség 2030-ra elérni kívánt jövőképét, 

térstruktúráját, valamint a 2020-ra szóló átfogó és stratégiai célokban előirányzott célállapotot. A 

koncepció célrendszerében a fejlesztési alapelvek – egyben, mint horizontális célok – olyan szemléleti 

alapvetések, amelyeket a célrendszer minden egyes elemére vonatkozóan következetesen alkalmazni 

kell: az élhetőséget, a fenntarthatóságot, az esélyegyenlőséget. 

 

Az átfogó célok Budapest meglévő értékeire és sokszínűségére alapoznak, meghatározva azokat az 

irányokat, melyek az integrált fejlesztési elvek érvényesülése mellett Budapest jövőjének fejlesztési 

alapjait képezik. Az átfogó célok elérését kilenc stratégiai (specifikus) cél segíti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fővárosi Területfejlesztési Program (FŐTEP) 
 

A 2014-2020-as tervezés tekintetében a megyék elsődlegesen a területi operatív programokhoz 

készíthetik el fejlesztési javaslataikat. A Közép-magyarországi régióban a Versenyképes Közép-

Magyarország Operatív Program (VEKOP) biztosíthatja részben a finanszírozás alapját. A Tftv. 5.§ n) 

pontja szerint a területfejlesztési program „a területfejlesztési koncepció alapján kidolgozott 

középtávú cselekvési terv”. A területfejlesztési program stratégiai, valamint operatív programrészből 

áll. 
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BTFK stratégiai céljai közül várhatóan 6 célhoz rendelhető uniós társfinanszírozás 

Tudásalapú, versenyképes, innovatív és “zöld” gazdaság 

Hatékony városszerkezet kialakítása - kompakt város 

A környezeti erőforrások védelme és fenntartható használata, a természeti értékek és táji 
adottságok megőrzése 

Budapest komplex szerepkörének megfelelő közlekedési rendszer megteremtése 

Befogadó, támogató, aktív társadalom 

Rugalmas és korszerű lakásstruktúra kialakítása 
 

A stratégiai célok nem minden elemükben támogathatók, viszont egyes támogatási területeik 

összekapcsolhatók, ezért a tartalmukat a FŐTEP 5 prioritás-tengely alá rendezi. 

 

Prioritástengely Intézkedések 

I. Gazdaságfejlesztés a versenyképes, 
innovatív és „zöld” Budapestért 

 

1.1 Technológiai innováció és tudástranszfer 
hatékonyságának javítása 

1.2. Felhasználóbarát városkormányzás kialakítása 

1.3. Turizmus, mint gazdasági húzóágazat 

1.4. Várostérségi együttműködés 

II. Településfejlesztési beavatkozások 
a hatékony városszerkezetért 

 

2.1. Vegyes területhasználat kialakítása - a Dunával 
együtt élő város 

2.2. Barnamezős területek funkcióváltása  

2.3. Differenciált központrendszer létrehozása 

2.4. Értékvédelem – értékteremtés 

2.5. A lakásállomány optimalizálása 

III. Környezeti fejlesztések Budapest 
fenntartható fejlődéséért 

 

3.1 Zöld- és egyéb biológiailag aktív felületek 
megőrzése, növelése, természetvédelem 

3.2 Zaj- és légszennyezés csökkentése 

3.3 Korszerű hulladékgazdálkodás és talajvédelem 

3.4 Korszerű vízgazdálkodás 

3.5 Energiahatékonyság és klímavédelem 

IV. Közlekedésfejlesztés Budapest 
komplex szerepkörének szolgálatában 

 

4.1. Nemzetközi és országos közlekedési kapcsolatok 
fejlesztése 

4.2. Térségi közlekedés fejlesztése) 

4.3. A fővárosi közösségi közlekedés fejlesztése 

4.4. A fővárosi egyéni közlekedés fejlesztése 

V. Társadalmi beavatkozások a 
befogadó, támogató és aktív 
Budapestért 

 

5.1. Befogadó és támogató társadalom 

5.2.A társadalmi, gazdasági környezet változásaihoz 
való alkalmazkodás segítése 

5.3. A humán szolgáltatások optimalizálása 

5.4. A kulturális kínálat bővítése 
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Budapest 2030 
 

A főváros hatályos hosszú távú településfejlesztési koncepciója Budapest teljes közigazgatási 

területére meghatározza a főváros jövőképét, átfogó és hosszútávú fejlesztési céljait, a  

településfejlesztés irányait. A 767/2013.(IV.24.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott Budapest 2030 

előirányozza a 2030-ig elérendő hosszú távú célokat. A városfejlesztési koncepció az Étv. szerint a 

Fővárosi Közgyűlés által elfogadott olyan várospolitikai dokumentum, amely Budapest jövőbeni 

kialakítására vonatkozik. 

 

A meglévő értékekre építve a következő – a BTFK-val összhangban lévő - jövőképet fogalmazza 
meg a koncepció: 

 

Budapest élhető és vonzó, egyedi karakterű főváros, az ország és a várostérség innovatív 
gazdasági és kulturális központjaként az európai városhálózat megbecsült tagja. 

 

Budapest 2030 hosszútávú célrendszere: 
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A célok meghatározása a szemléleti alapvetések (élhetőség, fenntarthatóság, esélyegyenlőség) és az 

átfogó célok alapján történt.  Egy-egy cél, ugyan eltérő mértékben, de egyszerre több átfogó célt is 

szolgál. 

 

 

Budapest 2020 Integrált Településfejlesztési Stratégia 
 

Az ITS  középtávú célrendszerének áttekintése: 

 
 

Soroksár, mint Budapest Főváros kerülete, ezek között a keretek és irányelvek között kell, hogy 

meghatározza azokat a fejlesztési irányokat és célokat, amelyek illeszthetők, de legalábbis nem 

ellentétesek az EU, az ország és Budapest fejlesztési céljaival, ugyanakkor kellő mértékben szolgálják 

a kerületi egyedi sajátosságai alapján az Önkormányzat fejlesztési céljait. 
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2. JÖVŐKÉP 

 

A településfejlesztési koncepció alapja a „JÖVŐKÉP” megfogalmazása, amely nem a vágyak 

összefoglalása, hanem az adott helyzet, valamint a külső és belső tényezők által meghatározott 

lehetséges és megvalósítható törekvések együtteséből eredő, hosszú távon elérni kívánt 

településfejlődési pálya és cél. 

 

Kijelöli a kerület hosszú távú pozícióját a fővárosi és az agglomerációs környezetben, valamint 

felvázolja a társadalom, a gazdaság és a környezet elképzelt jövőbeni állapotát, akár a koncepció 

időtávlatán is túlmutatva - a távoli jövőben – néhány, már jelenleg is megfogalmazható 

városfejlesztési célkitűzés esetén. 

 

2.1. Soroksár jövőképe 
 

Soroksár jövőképe a helyzetelemzés és helyzetértékelés során feltárt és elemzett adottságokon, 

értékeken alapul és emellett a hiányosságok és problémák felszámolását tűzi ki célul. A jövőkép 

megalkotásánál figyelembe kell venni a 2015. évben elkészült Integrált Településfejlesztési 

Stratégiában (2015-2020) megfogalmazott rövidtávú jövőképet, valamint a 2008-ban jóváhagyott 

Településfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott jövőképben felvázoltakat is, az azóta eltelt 

időszak társadalmi, gazdasági viszonyainak változását figyelembe véve. A településfejlesztés 

folyamata a jövőkép, mint a „fejlődés” távlati célja felé tartó konvergencia, amely részben spontán 

folyamatok, részben a város szereplői tudatos tevékenységén alapul. A következő fejezetben az egyes 

ágazati jövőképek megfogalmazásából épül fel a Soroksár jövőképének összefoglalása. 

 

2.1.1. Társadalmi jövőkép 

 

Népesség 

Soroksár a lakosság számbővülése mellett is megőrzi sajátos arculatú, lakóhelyként kedvelt 

kertvárosias jellegét. Az életszínvonal és az egészségügyi ellátás színvonalának növekedése miatt az 

idősek aránya a népességszám növekedése ellenére sem csökken jelentősen, de ezzel arányosan 

bővül az időskori ellátások skálája és színvonala. Soroksár iskolázottsági mutatói hosszabb távon már 

elérik a fővárosi átlagot. 

 

A növekvő népesség számára Soroksáron új, minőségi kertvárosias lakóterületek biztosítják a 

lakásépítési lehetőséget. A kialakult kertvárosias területek lakásállományának megújítása 

folyamatosan folyik, a komfortfokozat növelésével és energiahatékonyságot növelő korszerűsítéssel. 

 

Humán infrastruktúra és közszolgáltatások 

Közoktatás 

2015. szeptember 1-től kezdődően minden 3. életévét betöltött gyermeknek biztosított az óvodai 

nevelésben való részvétele. Az állami oktatási-nevelési intézmények fenntartója a területileg illetékes 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK), de működnek alapítványi magánintézmények is. Az 

oktatási-nevelési intézményrendszer mennyiségi fejlesztése a tervezett új lakóterületek beépítésével, 

a népességszám bővülésével indokolt. A nevelési-oktatási intézményellátó rendszer felhalmozott 

értékeinek megtartása szükséges és törekvés a minőségi fejlesztésre. Kiemelt cél a nemzeti 
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kisebbségek igénye szerinti nevelési-oktatási feladatok további ellátása, a nyelvoktatás fejlesztése, az 

informatikai eszközök és az ehhez való hozzáférés lehetőségeinek a biztosítása az esélyegyenlőség 

elvei között. 

 

Az állami középfokú oktatás és a felsőfokú szakképzés bizonyos formáinak meggyökereztetése, az 

élethosszig tartó oktatás feltételeinek megteremtése a helyi gazdaság igényeihez illeszkedően a 

lakosság iskolázottsági szintjének emelkedését is elősegítheti a jövőben. 

 

Szociális és egészségügyi ellátás 

Az önkormányzat közvetett eszközökkel az egészségügyi alapellátások és szolgáltatások hatékony 

működtetése révén, az egészségfejlesztésben közreműködők tevékenységének koordinálásával, a 

nevelési-oktatási intézmények prevenciós tevékenységének támogatásával javuló tendenciát ér el a 

kedvezőtlen egészségügyi tényezők, a szociális helyzet területén, megállítva a társadalmi-gazdasági 

folyamatok, demográfiai tendenciák, munkanélküliség, a létbizonytalanság, illetve az ebből eredő 

devianciák következtében növekvő igényt a gondoskodás, a támogatás valamilyen formájára. 

Az időskorú ellátásokra való igények növekedésére felkészül az intézmények, szolgáltatások 

kapacitásának növelésével, a szakmai programoknak a szükségletekhez való igazításával. Bővíti 

kapacitásait az ápolást, gondozást nyújtó ellátások terén. 

 

Kulturális élet, sport- és szabadidős lehetőségek 

Az életminőség fontos részét képezi az emberek kulturális (szórakozási, művelődési, sport, stb.) 

szükségleteinek szintje és a szükséglet-kielégítés lehetőségeinek választéka. Soroksáron a kultúra 

átlagon felüli szerepű és meghatározó a városrész életében. A kiépült kerületi kulturális 

intézményhálózat infrastrukturális és energiahatékonysági korszerűsítése, minőségi fejlesztése és az 

ezekben folyó kulturális és szabadidős tevékenységek értékeinek megőrzése, fejlesztése a cél, 

amelynek a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményei a legfőbb szervezői, de ezt kiegészítik egyéb 

intézmények is. 

 

Az ellátás színvonalát a célcsoport specifikus szabadidős kínálat létrehozása segíti elő, ahol kiemelt 

terület az ifjúság igényeinek (pl. programok, sport- és rekreációs terek, sportcsarnok) és az időskorú 

népesség közösségi életének támogatása és kulturális keresletének kielégítése. Ebben jelentős a 

szerepe a nemzetiségi és civil szervezeteknek és a Galambos János Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény zenei oktatásának is. 

A helyi média szerepe távlatban bővül egy helyi televíziós csatornával és néhány közösségi portállal, 

amelyek egy közös rendszert alkotva működnek. 

 

Hagyományok, identitás és lokálpatriotizmus 

Soroksár megőrzi hagyományait és önálló identitását a Főváros XXIII. kerületeként. Ápolja a 

nemzetiségi hagyományok megőrzését és elősegíti a helyi identitástudat fejlesztését, amely által 

Budapesten „soroksárinak” lenni egy büszkén vállalható identitássá válik. 

 

Ennek érdekében ápolja a nemzetközi testvérvárosi kapcsolatait, különösen a közművelődés terén. 

Támogatja és együttműködik az itt tevékenykedő egyházakkal, kiemelten a legnagyobb egyházi 

közösséggel, a katolikus egyházzal, valamint a civil szervezetekkel és alapítványokkal a 

hagyományőrzés, a kulturális programok, a természetvédelem, valamint sport- és rekreációs 

programok, rendezvények és tevékenységek szervezése során. 
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2.1.2. Gazdasági jövőkép 

 

Gazdaságfejlesztés 

Soroksár azáltal, hogy megfelelő mértékben kihasználja gazdasági hagyományait és stratégiai 

közlekedés-földrajzi pozícióját, a térség stabil gazdasági centrumává válik. A mérsékelt gazdasági 

erősödés akár a térség határain túlnyúló hatásokat is gerjeszt. 

 

A kialakuló gazdasági környezet megfelelő alapot biztosít a tőke beáramlásához és tartós 

megtelepedéséhez. A húzó ágazatok fejlesztése mellett kiépül egy fejlett vállalkozói infrastruktúra, 

amelyhez a humánerőforrás-fejlesztés részeként szakképzés is párosul, ezzel versenyképes térségi 

gazdasági helyszínné téve Soroksárt. 

 

Az Önkormányzat aktív részvételével kialakul egy szoros együttműködés a helyi vállalkozások között, 

amely nemzetközi szinten is kiterjedt üzleti kapcsolati hálóval rendelkező együttműködést 

eredményez. 

 

Munkahelyteremtés 

A biztos lábakon álló helyi gazdaság kellő számú és minőségű munkahelyet nyújt a lakosság számára. 

Részben ennek köszönhetően a kerület jövedelem-színvonala is emelkedik, amely hozzájárul a 

lakosság javuló életfeltételeinek biztosításához. 

 

A folyamatosan javuló közúti és vasúti közlekedési lehetőségekre települő erős logisztikai bázis 

kvalifikált tevékenységeket is nagy számban igénylő, versenyképes, innovációs ágazatok különböző 

irányú karrierperspektíváit kínálja a helybeliek számára, ami kedvező körülmény a képzett fiatalok 

megtartása tekintetében is. 

 

Turizmus 

A városrész meghatározó és kiemelt értékei valódi érdeklődésre számot tartó, versenyképes 

turisztikai attrakciót nyújtó elemekként bekapcsolhatóvá válnak az idegenforgalomba. A meglévő és 

újonnan tervezett attrakciók fejlesztéséhez rendelkezésre állnak a megfelelő befektetői szándékok és 

a szükséges tőke. A megnövekvő vendégforgalom kiszolgálására létrejön a megfelelő infrastrukturális 

háttér és intézményrendszer. 

 

2.1.3. Táji és természeti környezet megőrzése és védelme 

 

A természet védelme az egyik legfontosabb kérdés, mivel az ember a saját környezetében mindig a 

szépet és a tisztát keresi, valamint olyan természeti környezetet vonzza, amelyben megtalálja saját 

felüdülésének, rekreálódásának és megnyugvásának lehetőségét. 

A kerület egyik legnagyobb táji értéke, hogy beépített területei kapcsolódnak a Ráckevei-Soroksári 

Duna (RSD) keleti partjához. A csaknem 6 km hosszú partszakasz és a Kis-Duna egyik legszebb szigete, 

a Molnár-sziget a kerület értékes rekreációs és üdülőterülete, amely a természetvédelem 

szempontjaival összhangban fejlesztendő. A folyóág vízszintje szabályozott, vízminősége javuló, de az 

ennek következtében történt feliszapolódást időszakonként kotrással kell visszaszorítani. 

A jövőben megvalósul a közösségi és rekreációs területek zöldterületi fejlesztése, melynek részeként 

létrejön a Duna-parti területek jogi és szabályozási rendezése is. 
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A kerület külterületi részei döntően erdő, illetve mezőgazdasági hasznosításúak, így a terület nagy 

része folyamatos zöldfelületi borítottságú. Ezen területek ma csak nagyon kis százaléka tekinthető 

szennyeződöttnek, így a cél az, hogy ez az állapot ne fokozódjon, inkább javuljon. 

A meglévő erdők rekreációs hasznosítása mellet kiemelt figyelmet kell kapjon a Gyáli-patak menti 

ökológiai folyosó rendezése is. 

 

A sikerrel megőrzött értékes természeti környezet jó rekreációs lehetőségeket biztosít a kerület lakói 

számára, ezzel hozzájárul az egészségesebb társadalmi közeg és az intenzívebb közélet 

kialakulásához. 

 

2.1.4. Az épített környezet védelme és fejlesztése 

 

A minőségi életkörülmények biztosításának alapfeltételei - a természeti értékek fenntartása és a 

környezeti állapot javítása mellett - az épített környezet és a történelmi múltban gyökerező 

városszerkezet megőrzése és fejlesztése. 

 

Az épített környezet védelmének keretében a jelenlegi 5 műemlék (Római Katolikus Kápolna, Római 

Katolikus Templom, Nepomuki Szent János szobra, Szent Flórián szobor, Szent Sebestyén szobor) és 

11 fővárosi helyi védelem alatt álló épület méltó megőrzése kiemelt fontosságú, de emellett hosszú 

távú cél a megmaradt régi, hagyományos beépítési módú, kertvárosias területek értékeinek 

megőrzése is, amelyek elsősorban kerületi szintén értékesek, így az épített környezet helyi védelmét 

önkormányzati rendelet megalkotásával lehet elősegíteni, biztosítani. 

A védelem ki kell, hogy terjedjen az értékes intézményi-, vagy lakóépületekre, utcaképekre, a 

jellegzetes kertvárosi terekre, vagy zöldfelületekre is. Kiemelt figyelmet érdemelnek a megmaradt 

karakteres sváb házak, melyek sajátos színfoltjai a soroksári épített környezetnek, melyek egy része – 

a Templom utca mentén - fővárosi helyi védelem alatt is áll, mint épületegyüttes. 

 

A jövőben folytatódik a városközpont rehabilitációja, melynek köszönhetően tovább erősödik a 

kerületközpont funkcionális szerepe, de emellett több ponton kialakulnak karakteres alközpontok is. 

Ezzel együtt folytatódik a játszóterek, parkok felújítása is. 

 

A fejlesztés szempontjából Soroksár területén erőforrásként nagy választékban állnak a befektetők 

rendelkezésére a megfelelő kiterjedésű beépítetlen területek. Mind a gazdasági típusú, mind a 

lakóterületi fejlesztések számára megfelelő a kínálat. 

 

A fejlesztésekben a lehetőségeihez mérten az Önkormányzat is szerepet vállal, ezzel is ösztönözve a 

befektetési szándékot és emellett biztosítja a településrendezési tervek egyértelmű és áttekinthető 

átdolgozását, amely lehetővé teszi a fejlesztési szándékok közvetlen érvényesülését. 

 

A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

Erősödik a kerület regionális szintű – országos és agglomerációs - vasúti és közúti közlekedési 

hálózatban betöltött szerepe, amit lehetőség szerint a lehető legjobban kihasznál. 

 

Ugyanakkor csökken a kerület intézményi és lakóterületein áthaladó főutak átmenő forgalma. Az M0 

délkeleti szektorának kiépülésével sokat javult a tranzitforgalom helyzete, mivel a nehéz 
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gépjárművek új alternatív útvonalon közlekedhetnek a korábbi gyakorlattal szemben. Hosszabb távon 

megépül a Soroksár központját elkerülő tehermentesítő út is, amely a központ főútjairól venné át a 

forgalmat és ezzel lehetőséget biztosítana a kerület közúti rendszerének teljes felülvizsgálatára is. 

Hasonló tehermentesítő célból épülhet meg a Haraszti utat és az M51 utat összekötő útszakasz is. 

 

Az egyes városrészek közti közúti kapcsolatok javítása érdekében új különszintű vasúti átjárók 

létesülhetnek a MÁV Kelebia vasútvonalon és fejlesztésre kerül a Ráckevei HÉV közúti és gyalogos 

átjárhatósága is. A Ráckevei HÉV városközponton áthaladó szakaszát kéregvasútként szükséges 

átépíteni, amely a Grassalkovich út teljes forgalomtechnikai felülvizsgálatát teszi majd lehetővé. 

 

A városi utak felújítása, leburkolása, a kerékpárutak fejlesztése és a közlekedésbiztonság javítása 

folyamatos cél. 

 

A tömegközlekedés hatékonyságát növelendő, kiépül az elővárosi gyorsvasúti közlekedés a MÁV 

Kelebia vasútvonalon, melyhez megfelelő kapacitású P+R parkolók is kialakításra kerülnek. Részben 

ezzel összefüggésben új autóbuszjáratok állnak üzembe Soroksár központból a XVIII. és XIX. kerületek 

irányába. 

 

 

A közmű infrastruktúra fejlesztése 

Mivel a kerületben élők és dolgozók élet- és munkakörülményeit, a gazdasági élet fejlődési 

lehetőségét a műszaki vonalas infrastruktúra létesítményeinek a rendelkezésre állása, s annak 

fejleszthetősége erőteljesen befolyásolja, ezért a kerület teljes ellátottságának biztosítását elérendő, 

be kell fejezni a megkezdett közműhálózati fejlesztéseket (A kerület egyes részein hiányos szennyvíz-

csatornarendszer kiépítése, a felsízni vízrendezés és csapadékvíz-elvezető rendszer hiányosságainak 

felszámolása, az új fejlesztési területek teljes közművel való ellátása). 

 

Az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás, a fenntarthatóság szempontjai és az energiafüggőség 

csökkentésére való törekvés érdekében Soroksár Önkormányzatának célja, hogy elő kívánja segíteni 

az intézményi, lakossági és gazdasági energiahatékonysági beruházások elterjedését, illetve növelni 

tervezi az energiafelhasználásán belül a megújuló energia részarányát. A XXIII. kerületben elérhető 

megújuló energiaforrások a szélenergia, a napenergia, a vízenergia, a biomassza-biogáz és a 

geotermikus energia. A kerület a vezeték nélküli elektronikus hírközlés szempontjából is megfelelő 

beltéri lefedettséggel rendelkezik. 

A fejlesztési prioritás támogatására a példamutatás, a közvetítés, a lakosság és a vállalkozások 

motiválása, támogatás, tanácsadás, szemléletformálás és az információnyújtás is fontos feladatok. 

Ennek szellemében megvalósulhat az intézmények energiahatékonysági megújulása, amely a magán 

épületek esetében is kellő ösztönző hatással bírhat. 

 

 

 

2.1.5. A jövőkép összefoglalása 

 

A jelenlegi felülvizsgálat keretében a jövőkép a korábbiakat figyelembe véve, a következő 

szempontok szerint lett meghatározva: 
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Soroksár jövőképe 

 Az erős és versenyképes helyi gazdaság a kerület polgárainak jó életfeltételeket biztosít. 

 Kvalifikált munkaerőt foglalkoztató, versenyképes innovációs ágazatok fejlesztése. 

 A javuló vasúti és közúti közlekedési lehetőségekre települő erős logisztikai bázis. 

 Soroksár a növekvő népesség mellett is megőrzi sajátos arculatú, lakóhelyként kedvelt 
kertvárosi jellegét. 

 Minőségi városi környezet, közösségi infrastrukturális és szolgáltatási rendszerek épülnek ki a 
kerületben. 

 A kerületközpont erősödése mellett karakteres alközpontok alakulnak ki. 

 Természeti környezet megőrzése, rekreációs célú hasznosítása összhangban a 
természetvédelemmel. 

 Aktív társadalmi és szociális élet, lokálpatriotizmus. 

 

A kerület jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetre, valamint a vonalas 

és nem vonalas infrastruktúra hálózatának elemeire egyaránt vonatkozik. Soroksár társadalma, 

gazdasága, valamint épített és természeti környezete egymást is befolyásoló tényezőkként kerültek 

elemzésre és értékelésre. A jövőkép összetevői nem rendelhetők hozzá egzakt módon a társadalmi, 

gazdasági és környezeti témakörökhöz, azonban kapcsolatuk intenzitása bemutatható. 

 

A jövőkép összetevőinek a társadalom – gazdaság – táji, természeti környezet – épített környezet 

témaköreivel való kapcsolata: 
 

Soroksár jövőképének elemei 
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Az erős és versenyképes helyi gazdaság a kerület polgárainak 
jó életfeltételeket biztosít. 

●● ●●● ● ● 

Kvalifikált munkaerőt foglalkoztató, versenyképes innovációs 
ágazatok fejlesztése. 

●● ●●● ● ● 

A javuló vasúti és közúti közlekedési lehetőségekre települő 
erős logisztikai bázis. 

● ●● ○ ●●● 
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Soroksár a növekvő népesség mellett is megőrzi a sajátos 
arculatú, lakóhelyként kedvelt kertvárosi jellegét. 

●● ● ●● ●●● 

Minőségi városi környezet, közösségi infrastrukturális és 
szolgáltatási rendszerek épülnek ki a kerületben. 

●●● ● ○ ●● 

A kerületközpont erősödése mellett karakteres alközpontok 
alakulnak ki. 

● ● ● ●●● 

Természeti környezet megőrzése, rekreációs célú hasznosítása 
összhangban a természetvédelemmel. 

●● ○ ●●● ● 

Aktív társadalmi és szociális élet, lokálpatriotizmus. ●●● ● ● ●● 

●●● erős kapcsolat / ●● szoros kapcsolat / ● közepes kapcsolat / ○ nincs közvetlen kapcsolat 

 

A fejezetben megfogalmazott jövőkép alapján Soroksár Településfejlesztési koncepciójának mottója: 

 
 

SOROKSÁR – KERTVÁROS A NAGYVÁROSBAN 
 

 

2.2. Soroksár jövőképe a térségi szerepére vonatkozóan 
 

Soroksár Budapest XXIII. kerülete, amely déli irányban a város szélén fekszik, bizonyos szempontból a 

város „déli kapuja”. Ebből fakadóan a kerület azon túl, hogy alközponti feladatokat ellát, a déli 

agglomerációs térségben is jelentős szereppel bír. 

 

Soroksár térségi pozíciója elsősorban a közúti és vasúti közlekedési kapcsolatainak köszönhetően 

kiváló. Az M0 autóút és az M5 autópálya bevezető szakasza országos jelentőségű infrastrukturális 

létesítmények. Ez egyfelől pozitív, de pont emiatt kulcsszerepe van a kerületnek Budapest 

elérhetőségében is a déli agglomeráció irányából, hiszen ebből az irányból a forgalom napi 

rendszerességgel halad át a kerület útjain, főként Dunaharaszti, Taksony, Dunavarsány, Alsónémedi 

és Ócsa irányából. 

 

Soroksár hosszú távú célja regionális gazdasági szerepkörének erősítése, a Budapesten betöltött „déli 

kapu” helyzetből adódó geopolitikai adottságok kiaknázása és célja továbbá, hogy a déli 

agglomeráció erős gazdasági és szolgáltatási központjává váljon, mert e tekintetben még rengeteg 

tartalékkal rendelkezik a kerület. 

 

A kerület mai gazdasági szerepe elsősorban a logisztikai ágazathoz köthető, ami leginkább a 

Budapesti Intermodális Logisztikai Központ (BILK) nemzetközi viszonylatban is jelentős gazdasági 

potenciálján alapul. 
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A térségi gazdasági szerep erősödése nem képzelhető el további gazdasági fejlődés nélkül, mert 

különben nem valósulhat meg az a fajta stabil foglalkoztatás, ami megfelelő támaszt adhat a kerület 

jelenlegi és jövőbeni lakosságának. 

 

A szolgáltatások terén is szükséges a jelenlegi szerepkör további erősítése. A kerületi – fővárosi 

tekintetben vett – alközponti feladatok ellátásának szélesebb körű kiterjesztése a cél, mert a 

kereskedelmi, humán és egyéb szolgáltatások minél magasabb szintű ellátása a lakosság 

elégedettségének növekedését okozza, ami egyre nagyobb térségi ismertséghez vezet, ezzel is 

erősítve Soroksár térségi szerepét. 

A szolgáltatások fejlesztése javítja a lakosság identitását, támogatja a lokálpatriotizmus kialakulását 

és a „jó hely” típusú szemlélet elterjedését. Ennek közvetlen következménye lehet a kerületbe 

irányuló migráció megjelenése és a lakosság számának a növekedése. Ezen felül a közszolgáltatást 

érintő és az infrastrukturális jellegű fejlesztések egyben hatással vannak a csatlakozó agglomeráció 

területére is. 

 

Soroksár több pontján, köztük kiemelten az RSD-hez kapcsolódó területeken, kiemelt szerepet 

kapnak a sportolási, rekreációs és szabadidős tevékenységek végzésére alkalmas területek 

fejlesztései. Az RSD mentén és a Molnár-szigeten eddig megvalósult és ezután tervezett beruházások 

e tekintetben is tovább erősítik a kerület térségi szerepét, ami közvetlenül pozitív hatással lehet a 

turizmus ágazatára is. 

 

2.3. A településfejlesztési elvek rögzítése 
 

Soroksár Önkormányzat alapvető célja a FENNTARTHATÓ ÉS KÖRNYEZETTUDATOS városfejlesztés 

megvalósítása. A kerületi városfejlesztés alapját a fenntarthatóság környezeti, társadalmi és 

gazdasági szempontjainak érvényesítése képezi. 

 

A fenntartható városfejlesztés társadalmi szempontból az emberek alapvető szükségleteinek a 

kielégítését, a mentális jólétet, közösségi értékek megőrzését jelenti. Fontos eleme a közösségét 

összetartó szolidaritás, a hagyományok megőrzése és a lokálpatriotizmus. 

 

A fenntartható városfejlesztés környezeti szempontjából a kerület rendelkezik olyan természeti 

erőforrásokkal és az urbanizáció által még nem érintett területekkel, melyek természeti 

erőforrásokként hosszú távon és fenntarthatóan működtethetőek, másrészt az urbanizált területek 

környezettudatos fejlesztése nyithat meg új gazdasági és lakóterületi fejlesztési lehetőségeket. 

 

A fenntartható városfejlődés gazdasági szempontból kvalifikált munkaerőt foglalkoztató, 

versenyképes, a válságoknak ellenálló helyi gazdaságot jelent, melynek magas a termelékenysége és 

az innovációs szintje. Az innováció előfeltétele a minőségi oktatás, a kutatás és fejlesztés, az erős 

mikro, kis- és középvállalkozások, valamint a fenntarthatóság melletti elkötelezettség. 

A városfejlesztési célok tematikusan, e három szempont - társadalmi, gazdasági, valamint épített és 

természeti környezet - célrendszerének felállításával kerültek tagolásra. 
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3. CÉLOK 

A kerület elkövetkezendő időszakára szóló fejlesztési irányok meghatározásához a jövőkép 

felvázolása szükséges, ugyanakkor a szándékok kívánt megvalósításához szükség van egy összetett 

célrendszer felállítására is, amely különböző szintű célokból tevődik össze, és amely igazodik az 

országos, a fővárosi és a korábban készült kerületfejlesztési dokumentumokhoz is. 

 

Jellemzően a célrendszer elemeit három nagyobb csoportra szokás bontani: 

 HORIZONTÁLIS CÉLOK: Olyan szemléleti alapvetések, amelyeket a célrendszer minden egyes 

elemére vonatkozóan következetesen alkalmazni kell 

 ÁTFOGÓ CÉLOK: A kívánt jövő elérését szolgáló, több ágazatot, tematikát is átfogó célok. 

 RÉSZCÉLOK: Olyan célok, melyek megvalósítása eredményeként Soroksár a jövőben 

alkalmassá válik a kitűzött jövőkép elérésére. 

 

Fontos elvárás, hogy a célrendszer elemei logikus hierarchiát alkossanak. Az alacsonyabb szintű célok 

járuljanak hozzá a magasabb szintűek megvalósításához és a jövőkép hosszú távú teljesüléséhez. 

 

3.1. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása - 2030 
 

3.1.1. HORIZONTÁLIS CÉLOK 

 

H.1. Horizontális cél: A hagyományok megőrzése, ápolása, a lokálpatriotizmus erősítése 

 

Soroksár meglévő jó adottságainak megtartását és további erősítését szolgálja. Az épített és 

természeti környezet, valamint a gazdaság és a társadalom területén is gazdag hagyományokkal bír a 

kerület, amelynek ápolásáról gondoskodni kell. Továbbá biztosítani szükséges, hogy az új tervek és új 

alkotások mindig új értékek létrehozását is jelentsék egyben. 

 

A kerületet egészében nézve jelenik meg az identitás erősítésének, illetve a lokalitás fokozásának 

fontossága. A kerület célja, hogy tovább erősödjön a már kialakult hagyományos soroksári identitás, 

és az élő lokálpatriotizmus mellett megjelenjen a kerület, mint a hovatartozás egyik meghatározó 

forrása. 

 

H.2. Horizontális cél: Klímabarát, környezettudatos, fenntartható fejlesztés 

 

A fenntarthatóság olyan fejlődési folyamatot jelent, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy 

csökkentené a jövendő generációk képességét arra, hogy saját szükségleteiket kielégítsék. A 

megelőzésre, az erőforrások takarékos használatára, a szennyezések minimalizálására, az 

újrahasznosításra kell törekedni a megfelelő tervezéssel, a gondos megvalósítással és a figyelmes 

használattal.  
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Soroksár településszerkezete és a területén lévő nagy mennyiségű zöldfelület sajátos karaktert 

kölcsönöz, mely jellegében különbözteti meg a többi kerülettől. Ebből következően a kerület 

prioritásrendszerében fontos helyet foglal el a környezet védelme, a fenntartható növekedés 

feltételeinek megteremtése, a környezettudatosság érvényesítése és ezen keresztül az egészséges 

élettér kialakítása. 

 

Soroksár fejleszteni kívánja gazdasági területeit, növelni szeretné lakosainak számát és új 

infrastruktúrát érintő fejlesztéseket is tervez. Ezek a típusú fejlesztések mind területigényesek és 

várhatóan a ma még be nem épített tartalék területeken valósulhatnak meg. Ezen területek 

fejlesztésénél azonban tekintettel kell lenni az alábbi fenntarthatóságot szavatoló elemekre: 

- Fontos, hogy a változó városszerkezet mindig fenntartható maradjon. Ehhez oldani kell a 

kerület jelenlegi egyközpontúságát. A frekventált helyeken új kerületi alközpontok kialakítása 

indokolt, ahol növelhető a szolgáltatási ellátottság és csökkenthető a funkcióhiányosság. 

- Soroksár nagy kiterjedésű zöldfelületekkel és számos természeti értékkel rendelkezik, melyek 

védelme minden megvalósuló fejlesztés során prioritást kell, hogy élvezzen. A kerület 

szempontjából fontos cél, hogy az egyes projektek közvetlenül és közvetetten is támogassák 

a természeti értékek védelmét. 

- Fontos a környezettudatosság népszerűsítése és támogatása, mely nagyban segítheti 

Soroksáron a fenntarthatóság megvalósulását. 

- A kerületet érő számos negatív környezeti hatás (pl. közlekedési eredetű környezetterhelés, 

zaj, por, hulladék) mérséklése és lehetőség szerint folyamatos visszaszorítása olyan cél, 

amelynek minden fejlesztés részeként érvényesülnie kell, segítve Soroksár élhetőségét és 

javítva az itt élők életminőségét.  

 

H.3. Horizontális cél: Együttműködő partnerség a kerület fejlesztésében a lakossággal, a civil és 

gazdasági szféra szereplőivel az Önkormányzat koordinálásával 

 

A fejlesztések koordinálásában az Önkormányzatnak kiemelt szerepe kell, hogy legyen. A gazdasági 

érdekek és a lakossági/civil szféra érdekei bizonyos esetekben nem azonosak, így az érdekek 

egyeztetése fontos feladat. Az egyes érdekek érvényesítésénél törekedni kell arra, hogy más érdekek 

ne sérülhessenek, inkább olyan megoldások jöjjenek létre, amely minden érintett érdekszféra 

számára hozzáadott értéket biztosít. 

 

A gazdaság fejlődése segít a megfelelő számú és minőségű munkahely megteremtésében, ami 

létbiztonságot adhat a lakosok számára, de ezzel egy időben ügyelni kell arra, hogy a fejlesztések ne 

legyenek túlzott negatív hatással a lakosság életkörülményeire. 

A felmerülő problémák és érdekellentétek orvosolására párbeszédet és összefogást kell 

kezdeményezni az érintettek között, ezzel biztosítva a mindenki számára előnyös megoldások 

megvalósulását. Az Önkormányzatnak ebben a folyamatban van kiemelt felelőssége. 

 

H.4. Horizontális cél: Esélyegyenlőség biztosítása a kerület minden társadalmi csoportja számára a 

fejlesztési célok elérése során 

 

Az esélyegyenlőség elve azt hivatott biztosítani, hogy mindenki számára egyformán legyen lehetőség 

a kerület és környezete használatára, a gazdaság által nyújtott lehetőségek kiaknázására, a 
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szolgáltatások igénybevételére. A célok kitűzésénél, a beavatkozások tervezésénél szem előtt kell 

tartani, hogy az eredmények mindenki számára elérhetőek legyenek. 

 

Az esélyegyenlőség megteremtésének része kell, hogy legyen a társadalmi felzárkóztatás is. Soroksárt 

- a szegregációval veszélyeztetett területeket leszámítva - erős társadalmi problémák nem jellemzik, 

így a kerület nagy részén a társadalmi felzárkóztatás a negatív tendenciák megelőzésén keresztül 

értelmezendő, melynek célja a jövőbeli társadalmi különbségek kialakulásának elkerülése. 

 

3.1.2. ÁTFOGÓ CÉLOK és a megvalósítását szolgáló elsődleges részcélok 

 

Az átfogó célok meghatározása Soroksár legfontosabb erősségeire – meglévő erős identitására, 

hagyományaira, környezeti és gazdasági lehetőségeire, sokszínű és értékőrző városi arculatára – 

támaszkodva történt. A meglévő adottságok kihasználásával és a gyengeségekre való figyelemmel 

nyílik mód a kerület előtt álló kihívások leküzdésére és a lehetőségek kiaknázására. Ezáltal biztosított 

az előremutató, igenlő szemlélet a fejlesztéspolitikában. 
 

 
1. Hosszú távú átfogó cél: Aktív, egészséges, összetartó helyi társadalom (T) 

 

Soroksár lokálpatriotizmusának, önálló identitásának erősítésében nagy szerepet játszanak az 

önkormányzat és intézményei, a helyi civil szervezetek, a sportegyesületek, az egyházak és a 

kisebbségi önkormányzatok. A kerület lakosságának összetartozását tovább erősítik a helyi közösségi 

programok, a kulturális értékteremtés és a hagyományőrzés intézményrendszere. 

 

Soroksár Önkormányzatának célja, hogy tovább erősítse helyi közösségeit, a helyi identitást, ezzel 

biztosítva a társadalmi összetartást, illetve megakadályozza olyan helyi társadalmi rétegek 

lecsúszását, akik már ma is szociális problémákkal küszködnek. A cél elérése érdekében szükség van a 

helyi civil és egyházi szervezetek bevonására, melyek nemcsak szaktudásukkal és helyismeretükkel 

tudnak bekapcsolódni a különböző programokba, hanem az önkormányzati humán kapacitások 

leterheltségét is csökkenthetik. 

 

A társadalmi kohéziót erősíteni kell a szociális problémák kezelésével, az ezt támogató intézmények 

és szakembergárda fejlesztésével. Az öregedő népesség, a szegregációval veszélyeztetett területek és 

társadalmi csoportok jelenléte, a halmozott szociális problémával rendelkezők kezelése mind kihívást 

jelent az önkormányzat ellátó rendszerének. 

 

A népesség mérsékelt növelése is fontos kerületi cél. Új lakónépesség betelepülésekor azonban még 

nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon a társadalmi kohézió erősítése. A város, az agglomeráció, vagy 

akár az ország különböző részeiből betelepülő új lakosságban ki kell alakítani az új lakóhelyéhez való 

kötődést. Ehhez szükség van arra, hogy kellő mélységben megismerhesse Soroksár hagyományait, 

 

TÁRSADALOM – Aktív, egészséges, összetartó helyi társadalom 

KÖRNYEZET – Korszerű infrastruktúra, élő és élhető környezet 

GAZDASÁG – Versenyképes, foglalkoztatást bővítő helyi gazdaság 
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részt vehessen hagyományőrző és egyéb közösségi rendezvényeken, megismerje a kerület nyújtotta 

lehetőségeket, ami által egyre otthonosabban érezheti magát új lakóhelyén. 

Fontos, hogy a jelenlegi lakosságot is fel kell készíteni az új közösségek érkezésére. Tudatosítani kell 

bennük, hogy nagyon fontos szerepük van abban, hogy az új lakossággal megismertessék a kerületet 

és a hagyományokat. 

 

A kerület célja az egészségmegőrzés, a sport, az aktív szabadidő eltöltés infrastrukturális hátterének 

további fejlesztése, illetve ugyanilyen fontos azoknak a programoknak a folytatása, indítása, melyek 

népszerűsítik és elősegítik a pozitív életvitelt, az aktív, sportos, egészségmegőrző életmódot. 

A lakosság közérzetének javítása mellett hosszú távon az egészségügyi és szociális ellátórendszer 

működtetésére is közvetett pozitív hatása van a beavatkozásoknak. A sportélet fejlesztése esetében 

elmondható, hogy a helyi lakosok komfortérzetének és identitásának erősítésén túl a 

vendégforgalom növeléséhez is hozzájárul, valamint a közösségépítés fontos eszközéül szolgál. 

 

A társadalmat érintő hosszú távú átfogó cél megvalósítását szolgáló elsődleges részcélok: 

T.1. Népesség megtartása, növelése 

T.2. Összetartó, szolidáris, lokálpatrióta társadalom 

T.3. Színvonalas közösségi szolgáltatások 

 

T.1. Népesség megtartása, növelése 

 

A részcél megvalósításának keretében az elsődleges szempont a meglévő helyi lakosság megtartása 

és kisebb mértékű lakosságszám növelés a lehetőségekhez mérten. A lakosság összetételében fontos 

a fiatalkorúak és az aktívak arányának növelése integrált programokon, a család- és ifjúságpolitikai 

intézkedéseken, valamit a szociális ellátórendszer fejlesztésén keresztül. 

 

A növekvő népesség számára új, minőségi kertvárosias lakóterületek biztosítják a lakásépítési 

lehetőséget, amely a kerület fiatalítását és a gyermekes családokat vonzza a kerületbe. Szükség 

esetén bérlakásépítést kezdeményez vagy valósít meg a speciális keresleti szegmensek kiszolgálására 

(fiatal, képzett munkaerő megtartása, vonzása: fecskeház). 

 

Emellett a kialakult kertvárosias területek lakásállományának megújítása, a komfortfokozat 

növelésével és energiahatékonyságot növelő korszerűsítéssel folytatódik. Fontos, hogy a 

lakosságszám bővülése mellett Soroksár megőrizze a sajátos arculatú, lakóhelyként kedvelt, 

kertvárosias jellegét. 

 

Az életszínvonal és az egészségügyi ellátás színvonalának tervezett növekedése miatt várhatóan az 

idősek aránya a népességszám növekedése ellenére sem csökken jelentősen, de ezzel arányosan 

bővítendő az időskori ellátások skálája és színvonala is. 

 

T.2. Összetartó, szolidáris, lokálpatrióta társadalom 

 

Soroksár megfelelő társadalmi környezettel rendelkezik ahhoz, hogy a helyi identitástudat fejlesztése 

révén tovább erősítse a lakosság összetartozás érzetét, elősegítve ezzel a kerület népességmegtartó 
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erejének növekedését. A jövőben, a tervezett fejlesztések kapcsán megnyíló lehetőségek tükrében, 

alkalom nyílhat a hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok számára megfelelő szociális és 

munkaerő-piaci aktív támogatási rendszerek kiépítésére, ami azért is fontos, mert a halmozottan 

hátrányos helyzetű társadalmi rétegek leszakadása a városi társadalom egészére is kedvezőtlen 

hatással bírhat. Soroksár számára fontos, hogy lehetőségeihez mérten gondoskodjon lakóiról, s 

rendelkezésére álló eszközeivel segítse a társadalmi leszakadás megelőzését, felszámolását, az adott 

helyeken a területileg koncentráltan jelentkező problémák enyhítését komplex programokon 

keresztül. 

A lakosság munkaerő-piaci pozíciójának javítása érdekében alkalmazható:  

 Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkaerő-piaci pozíciójának javítását célzó 

komplex programok kidolgozása, megvalósítása; 

 Önkormányzati közmunkaprogram. 

 

A helyi közösségi programok, az ifjúság számára szervezett rendezvények és minden egyéb 

társadalmi szolidaritást és integrációt támogató kezdeményezés, a helyi társadalom hosszú távú 

megújuló-képességének és dinamikus fejlődésének lehet alapja. Ennek kapcsán kiemelt szerepe van 

az erős civil és lakossági szerveződéseknek, melyeket az Önkormányzatnak is támogatnia kell. A cél 

eléréséhez az alábbi feladatok elvégzésére van szükség: 

 A kerületben élők életminőségének fejlesztését, identitástudatának erősítését célzó 

fejlesztések megvalósítása; 

 A nemzetiségek csoportjai és a helyi közösségek erősítése, aktivizálása, a helyi identitás tudat 

növelése; 

 A növekvő számú egyedülálló, illetve az idősek izolációjának megakadályozása. 

 

A leszakadóban lévő szegregátumok tekintetében a komplex városrehabilitáció a járható út, melynek 

keretében egyszerre újulnak meg az adott területet érintő infrastrukturális elemek és egyszerre 

indulnak be a társadalmi felzárkóztatáshoz kötődő programok. 

A szegregátumok felszámolása és a felzárkóztatás kapcsán az alábbi konkrét feladatok kerültek 

megfogalmazásra: 

 A lakóhelyi szegregáció, társadalmi egyenlőtlenségek térbeli vetületének oldása; 

 A hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek javítása, társadalmi integrációjuk segítése. 

 

A társadalmi jólét eléréséhez szükség van a helyi igényekhez alkalmazkodó humán 

intézményrendszer minőségi fejlesztésére, valamint a szociális és jóléti intézmények működési 

hatékonyságának növelésére. Ennek kapcsán az alábbi konkrét feladatok elvégzésére van szükség: 

 A szociális intézmények működésének racionalizálása és szolgáltatásaik fejlesztése; 

 Az idősek ellátását célzó szociális és egészségügyi intézmények korszerűsítése és 

szolgáltatásaik bővítése; 

 Az esélyteremtés lehetőségeinek javítása a köznevelési intézményekben. 

 

T.3. Színvonalas közösségi szolgáltatások 

 

A humán szolgáltatások optimalizálása és minőségi fejlesztése a cél az infrastrukturális háttér 

megújításával, a humán erőforrások kapacitás-növelésével rugalmas és megújulni, az innovációt 

befogadni képes szolgáltatások kialakítása, valamint proaktív innovációs és oktatási politika 

kialakítása.  
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Soroksár elsősorban a humán közszolgáltatások terén igényel jelentősebb beavatkozásokat, 

fejlesztéseket: 

 A gyermekek napközbeni ellátásának infrastrukturális fejlesztése: A rendelkezésre álló 

statisztikai adatok alapján a kerületben megfelelő férőhellyel állnak rendelkezésre a 

bölcsődei, óvodai és egyéb családi napközis intézmények. Ezek az intézmények azonban nem 

minden esetben kellően korszerűek és nem mindenhol rendelkeznek az összes szükséges 

eszközzel, így ezeket az intézményeket elsősorban a korszerűsítés és az eszközbeszerzés 

érinti. 

 Közoktatás minőségi fejlesztése: A kerületi iskolák az előzőekhez hasonlóan megfelelő 

befogadóképességgel rendelkeznek, mivel a diákok száma a korábbi években csökkenő 

tendenciát mutatott, így a fejlesztés elsősorban a pedagógusok továbbképzésével és a 

kiszolgáló infrastruktúra fejlesztésével valósulhat meg. Az alapoktatáson túl a kerület fontos 

célja a felsőfokú szakképzés megjelenésének elősegítése. 

 Az egészségügyi alapellátás szolgáltatás- és tartalomfejlesztése: A kerületben nincs kórház 

csak szakrendelő, de a szomszédos XX. kerületben lévő Jahn Ferenc Kórház gyakorlatilag a két 

kerület határán áll és a kerületi lakosok ellátás szerint ehhez a kórházhoz tartoznak. A 

kerületben a jelenlegi egészségügyi ellátás szintjének emelése és a lakosság egészségügyi 

állapotának javítása a cél. A tartós javuláshoz komolyan hozzájárulhat a megfelelő 

egészségügyi prevenciós programok beindítása is. 

 Kerületi kulturális- és közintézmények fejlesztése: Ebben az esetben a szolgáltatások 

minőségének fejlesztése és a szolgáltatások spektrumának szélesítése a feladat. Fizikailag 

megvalósítandó elem a középületek és közintézmények teljes akadálymentesítése. 

 Közösségi terek fejlesztése, szabadidős programok bővítése: A kerületi közparkok, közkertek 

és játszóterek megkezdett felújítási folyamatát a jövőben is folytatni kell. Ennek 

eredményeként olyan közösségi terek jönnek létre, melyek helyet adhatnak a szabadidős 

programoknak is. A szabadidős programok és köztük a sportprogramok esetében a kínálat 

bővítése a cél. 

 Bérlakásépítés: Ez a szolgáltatás egy speciális keresleti szegmens számára jelent lakhatási 

megoldást. Ebben az esetben nem feltétlenül szociális alapú lakásépítésről beszélünk, sokkal 

inkább a fiatal, egyedülálló, pályakezdő képzett munkaerő vonzása, megtartása a cél, 

továbbá a piaci alapon történő lakások bérbeadása. 

 

2. Hosszú távú átfogó cél: Korszerű infrastruktúra, élő és élhető környezet (K) 

 

Soroksár a főváros dél-keleti részének egyik legfontosabb közlekedési csomópontja. A kerületen 

áthaladó főutak igen jelentős átmenő forgalommal rendelkeznek, komoly környezetterhelési és 

közlekedésbiztonsági problémákat okozva. Ezért elsőrendűen fontos feladat a főutak átmenő 

forgalmának csökkentése és a közúthálózat hiányzó, tehermentesítő elemeinek megépülése. 

Soroksár célja, hogy a MÁV Budapest-Kelebia vasútvonalán az elővárosi gyorsvasúti közlekedés 

bevezetésre kerüljön és kiépüljön egy intermodális átszállóhely a vasútállomás térségében. Fontos 

feladat a jelenlegi HÉV vonal üzemmód váltása vagy kéreg alá helyezése a városközpontban lévő 

elválasztó szerepének csökkentése, ill. megszüntetése érdekében. 

A megfelelő infrastruktúra biztosítása mellett az élhető környezet feltétele a minőségi városi 

környezet is. Ennek egyik eszköze lehet a városszerkezet hatékonyságának a javítása, aminek 

megvalósulásához első lépésként a fővárosi és kerületi fejlesztési elképzeléseket kell összhangba 

hozni, miközben az egyéb gazdasági, civil szféra, vagy lakossági érdekek is egyensúlyban maradnak. A 
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folyamat eredményeként minden tekintetben értékelvű ingatlanfejlesztés indulhat meg, miközben 

megtörténhet az alulhasznosított területek funkcióváltása is. 

Fontos az épített örökségek védelme, melyek közül országos, fővárosi és helyi jelentőségű értékek is 

találhatóak Soroksáron. Az értékes épületállomány részben leromlott állapotú, ezért a védelemhez 

meg kell teremteni a megőrzés támogatásának rendszerét és a fejlesztések tekintetében törekedni 

kell a helyi egyedi arculat és építészeti karakter megőrzésére, különösen, ha a fejlesztés védett 

értékeket is érint. 

A fejlesztések kapcsán tisztán látszik, hogy a legtöbb esetben a magántőke bevonására van szükség. 

Ehhez egy településfejlesztési modell kidolgozására van szükség, melynek segítségével megvalósulhat 

az újonnan beépítésre szánt lakó- és gazdasági területek, illetve a meglévő barnamezős területek 

fejlesztése. 

Soroksár kiemelkedő értékei az épített örökség elemein túl a természetközeli területek nagy száma, a 

zöldterületek jelentős aránya és a Duna közelsége. Ugyanakkor az adottságok nagymértékben 

kihasználatlanok, különösen igaz ez a vízparti területekre. A közcélú zöldfelületek részben 

megújulásra szorulnak, területi eloszlásuk egyenlőtlen, a közterületek megújítását folytatni 

szükséges. 

Szükség lenne az RSD parti sávjának és a Molnár-sziget térségének a városi szövetbe és zöldfelületi 

rendszerbe történő jobb integrálására, melynek segítségével az adottságok egy intenzívebb 

közterület-használattal párosulnának, így jobban szolgálnák a sport- és rekreációs célokat. 

Természetesen a sport- és rekreációs célú hasznosítást össze kell egyeztetni a természetvédelem 

szempontjaival is. 

A fenntarthatóság szempontjából kerül előtérbe a megújuló energiaforrások használata, támogatása, 

elterjedésének ösztönzése. Az Önkormányzat saját fenntartású épületeiben példamutatóan, minél 

nagyobb részarányban kell, hogy alkalmazza a megújuló energiaforrásokat. 

Az Önkormányzatnak hosszú távú átfogó célja a természeti és épített környezet adottságaira 

támaszkodva egészséges, vonzó, minőségi, tiszta és zöldfelületekben gazdag települési környezet 

megteremtése, értékeinek megőrzése, a Duna szerepének felértékelése, ezáltal lakóinak kiváló 

életminőség biztosítása. 

 

Az élhető környezetet érintő hosszú távú átfogó cél megvalósítását szolgáló elsődleges 
részcélok 

K.1. Minőségi városi környezet  

K.2. Duna intenzív szerepe a kerület életében 

K.3. Intelligens helyi infrastrukturális rendszerek 

K.4. Megújuló energia széleskörű alkalmazása 

K.5. Fenntartható zöldfelületi rendszerek, magas életminőség 

 

K.1. Minőségi városi környezet 

A minőségi városi környezet megteremtésének elsődleges feltétele, hogy minél ésszerűbb 

területfelhasználás valósuljon meg a településen, és ezáltal létrejöhessen egy igazán hatékony 

városszerkezet. Soroksár Önkormányzatának célja a hatékony városszerkezet és a takarékos 

területhasználat. Ezáltal megőrizhetőek a beépítetlen területek, támogatható a környezeti 

fenntarthatóság. Az alulhasznosított területek hasznosításával vagy funkcióváltásával javítható a 
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környezeti állapot, kedvezőbbé válhat a településkép, megszűnhetnek a lakókörnyezetet zavaró 

funkciók, betölthetőek a funkcióhiányok.  

 

 

 

Ennek megvalósulásához az alábbi feladatok fűződnek: 

 A Fővárosi Településszerkezeti terv (TSZT 2015) és a Fővárosi Rendezési Szabályzat (FRSZ) 

által meghatározott új jogszabályi környezet és paraméterek megfelelő alkalmazása és a 

bennük rejlő lehetőségek kihasználása; 

 Az eltérő fővárosi és kerületi fejlesztési elképzelések összhangjának megteremtése; 

 Az eltérő terület-felhasználási érdekek kiegyensúlyozása; 

 Értékelvű ingatlanfejlesztés (cél, hogy a lehetőségek kihasználása az érintett területeken az 

épített környezet hosszú távú felértékelődését biztosítsa); 

 A meglévő alulhasznosított területek funkcióváltásának, megújításának támogatása és a 

„belső tartalékok” hasznosítása; 

 A kialakult kertvárosias lakóterületek és a hozzájuk kapcsolódó zöldterületek megújításának 

elősegítése. A közterületek esetében a megújítás a revitalizáció kiterjesztésével valósuljon 

meg. 

 

Fontos feladat Soroksár hagyományos városkarakterének megőrzése, épített örökségének, 

emblematikus épületeinek és létesítményeinek ápolása, funkcióval való ellátása, hasznosítása, illetve 

értékeinek védelme, amely az alábbi feladatok megvalósításán keresztül érhető el: 

 A meglévő országos és fővárosi értékek megőrzése; 

 Az épített örökség helyi védelmi rendszerének kialakítása és ennek keretében a 

megőrzésének támogatása; 

 A többszintű védelmi kategóriák között szabályozási összhang kialakítása; 

 Értékteremtő fejlesztés a helyi egyedi arculat és építészeti karakter megőrzése mellett. 

 

A minőségi városi környezet kialakítása területfejlesztési programok során valósulhat meg. Ennek 

azonban feltétele, hogy a programok során a gazdasági fenntarthatóság végig biztosítható legyen. 

Ennek érdekében az alábbi intézkedések szükségesek: 

 Olyan településfejlesztési modell kialakítására van szükség, mely az újonnan beépítésre szánt 

lakó- és gazdasági területek, valamint barnamezős területek esetében a magántőke 

bevonására is épít; 

 Emellett gondoskodni kell arról, hogy a meglévő logisztikai és gazdasági területek megőrizzék 

versenyképességűket, amit korszerűsítéssel és bővítéssel lehet elérni. 

 

K.2. Duna intenzív szerepe a kerület életében 

 

Soroksár Önkormányzatának hosszú távú átfogó célja a Duna szerepének felértékelése, a vízhez való 

hozzáférés biztosítása, a part használatának kialakítása, rendezése, a Duna integrálása a kerület 

életébe, a Duna-part beemelése a helyi identitást meghatározó elemek közé. Ennek eszköze lehet 

több fejlesztési projekt megvalósítása a Molnár-szigeten és a parti sávban. A cél eléréséhez a Főváros 

együttműködése és a fővárosi közös célokkal megteremtett összhang az alapfeltétel. 
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A Ráckevei (Soroksári) – Duna a Duna folyam egyik legjelentősebb mellékága, melynek vízszintje 

szabályozott, így az RSD soroksári szakaszán is temérdek lehetőség rejlik a víz és a vízpart nyújtotta 

lehetőségek kihasználására: 

 Szükség van az RSD parti sávjának és a Molnár-sziget térségének jobb, a természeti értékeket 

figyelembe vevő, de az adottságokat jobban kihasználó, intenzívebb közterület-használattal 

párosuló integrálására; 

 A sport-, rekreáció és víziturizmus lehetőségeinek fejlesztéséhez az RSD parti sávján és a 

Molnár-sziget területén, magántőke bevonására is szükség van; 

 Fontos, hogy az RSD parti sávjában és a Molnár-szigeten megvalósuló sport- és rekreációs 

célú hasznosítás szempontjai összeegyeztethetők legyenek a természetvédelem 

szempontjaival is. Különösen fontos ez a rekreációs hasznosítás, a revitalizáció, illetve az 

újonnan beépítésre kerülő területek hasznosítása és az infrastruktúra fejlesztése kapcsán; 

 A vízparti területek magas színvonalú rekreációs kialakítása és a közhasználatú zöldfelületek 

minőségi létesítése is fontos szempont. 

 

K.3. Intelligens helyi infrastrukturális rendszerek 

 

Soroksár Önkormányzatának célja, hogy a kedvező földrajzi fekvésében rejlő potenciált minél 

hatékonyabban kihasználja. Ennek érdekében erősíteni kell a kapu szerepet, támogatni a közlekedési 

kapcsolatok erősítését. A lakosság emelkedő száma és az életszínvonal növekedése folytán az utazási 

igények is folyamatosan bővülnek. A megfelelő mobilitás biztosítása a közlekedési infrastruktúra 

tervszerű megújítását és a fenntarthatóság igényeinek megfelelő tudatos fejlesztését igényli. 

A településeken az élhető környezetet biztosító egyik alappillér a korszerű, működő helyi 

infrastruktúra hálózat. Soroksáron az elmúlt években hatalmas előrelépés történt ennek 

megvalósítási folyamatában, de az alábbi témakörökben további feladatok várnak még a településre: 

 Gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesztése, népszerűsítése; 

 Parkolási problémák megoldása; 

 Helyi közutak esetében a teljes kiépítettség elérése; 

 Helyi közutak forgalomcsillapítása; 

 Közterületek esélyegyenlőséget szolgáló fejlesztése; 

 Az egyes településrészeken hiányzó közműhálózatok teljes kiépítése. 

 

K.4. Megújuló energia széleskörű alkalmazása 

 

A helyben megtermelt megújuló energia arányának növelése a kerület energiafelhasználásán belül, a 

gazdaság, az intézmények, a városi szolgáltatások és a lakásszektor energiahatékonysági 

fejlesztéseivel. A környezettudatos energiagazdálkodás nagymértékben hozzájárul a klímaváltozás 

káros hatásainak enyhítéséhez. A megújuló energiaforrások egyre nagyobb szerepet fognak kapni a 

jövő energiagazdaságában. A felhasználói oldalon általános szemléletváltásra van szükség: nem csak 

a lakossági fogyasztási szokások befolyásolására, hanem a gazdaságban és intézményi szektorban is 

törekedni kell - és motiválni az érintetteket – az alacsonyabb szintű energia- használatra, a felhasznált 

energia és hulladékképződést csökkentő innovatív megoldások alkalmazására. 

 Energiahatékonysági korszerűsítések és megújuló energiaforrások alkalmazása 

önkormányzati intézmények energiafelhasználásának fedezésére. 
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 Lakossági energiahatékonysági és megújulós beruházások ösztönzése, támogatása és 

tanácsadás. 

 Közvilágítási hálózatok korszerűsítése, LED fényforrások alkalmazása, valamint intelligens 

vezérlések alkalmazása. 

 Szemléletformálás a lakosság és a gazdasági szereplők körében. 

 

K.5. Fenntartható zöldfelületi rendszerek, magas életminőség 

 

Soroksár Önkormányzatának hosszú távú átfogó célja a természeti környezet adottságaira 

támaszkodva egészséges, vonzó, minőségi, tiszta és zöldfelületekben gazdag települési környezet 

megteremtése, értékeinek megőrzése, ezáltal lakóinak kiváló életminőség biztosítása. A vonzó 

környezet fontos eleme a hozzáférhető, differenciált, az eltérő használatokat jól kiszolgáló, 

rendszeresen karbantartott zöldfelületi hálózat. Ennek érdekében fontos egyrészt az alacsony 

zöldfelületi intenzitással rendelkező területeken a zöldhálózat fejlesztése, a közkertek, játszóterek 

megújítása, újak kialakítása és közterületi fasorok telepítése, másrészt az átalakuló területeken a 

zöldfelület méretének növelése, a változásokat elősegítő szabályozási környezet kialakítása keretén 

belül a szükséges mértékű zöldfelületi arány biztosítása. 

 A lakóterületek közlekedési zajterhelésének csökkentése forgalomtechnikai eszközökkel, 

valamint komplex, összvárosi szintű stratégiák (pl. forgalmi elkerülő utak létesítése) 

keretében; 

 Hulladékkezelés (szelektív gyűjtés) fejlesztése; 

 A klímaváltozásra felkészülés; 

 A csapadékvíz-felhasználás (visszatartás, hasznosítás) ösztönzése; 

 A környezeti konfliktusok mérséklése a területhasználat optimalizálásával; 

 A kialakult kertvárosias lakóterületek zöldfelületi állományának megőrzése, fejlesztése 

településrendezési szabályozási eszközökkel, valamint a növényállomány mennyiségi 

növelésével (Pl. facsemete juttatási akciók a köz- és magánkertek beültetéséhez);  

 A barnamezős és alulhasznosított területeken zöldfelületek kialakításának elősegítése akár 

ideiglenes jelleggel is. 

 

3. Hosszú távú átfogó cél: Versenyképes, foglalkoztatást bővítő helyi gazdaság (G) 

 

Soroksárt a gazdasági hagyományai, közlekedési, földrajzi pozíciója és jelenlegi gazdasági szerkezete 

a térség stabil gazdasági centrumává teszi. A kerület egyaránt rendelkezik hagyományos, de ma is 

prosperáló ipari telephelyekkel, illetve új, zöldmezős modern iparterületekkel. A helyi foglalkoztatás 

növeléséhez Soroksáron szükség van új gazdasági szereplők kerületbe vonzására és új telephely 

kínálat kialakítására is. 

Soroksár Önkormányzatának hosszú távú átfogó célja, a helyi gazdaság versenyképességének 

erősítése, a meglévő gazdasági ágazatok és szereplők megtartása, bővülésre, befektetésre 

ösztönzése, illetve új sikeres ágazatok és vállalkozások kerületbe vonzása. Kiemelt cél a helyben 

foglalkoztatottság arányának növelése és a magasan kvalifikált munkahelyek létesítésének 

elősegítése, mely hozzájárul a fenntartható helyi gazdaság kialakításához is. 

 

Fontos, hogy a meglévő ipari telephelyek tömegközlekedéssel való megközelíthetősége, a 

teherszállítási kapcsolatai, a környező közterületek minősége az igényeknek megfelelően legyen 

kialakítva. A teherszállítás, a munkahelyek megőrzése és a lakók védelmének érdekei között 
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egyensúlyra kell törekedni. Az új gazdasági szereplők kerületbe vonzásában és letelepítésében az 

Önkormányzat befektetés ösztönző tevékenységének és a vállalkozóbarát hivatali ügyintézésnek 

lehet kiemelt szerepe. 

A magas hozzáadott értéket előállító, tudás-, készség- és zöldalapú gazdaság alapvető igénye a 

kvalifikált munkaerő, melyet a helyi és térségi oktatási és szakképzési rendszer tud biztosítani. A 

gazdasági szereplők körében is növekvő szerepet kell, hogy kapjon az energiatakarékosság és a 

megújuló energiaforrások használata, melyben Soroksár ma még kis mértékben kiaknázott 

potenciállal rendelkezik. 

A meglévő turisztikai kínálat és a jövőbeni fejlesztések támogatása fontos feladat, elsősorban 

közlekedési és zöldterületi infrastruktúra-fejlesztésekkel, közterület rendezéssel és információs 

rendszerek kiépítésével. A kerületen belüli turisztikai szolgáltatók összefogása, a közös kiajánlás, 

megjelenés elősegítése, esetleg ennek térségi kiterjesztése ugyancsak a helyi turisztikai és 

szabadidőipar fejlődését szolgálhatja. 

 

A gazdaságot érintő hosszú távú átfogó cél megvalósítását szolgáló elsődleges részcélok 

G.1. Gazdasági húzóágazatok megerősítése, a foglalkoztatás lehetőségének bővítése 

G.2. Tudás-, készség és zöldalapú gazdaságfejlesztés 

G.3. Fenntartható turizmus kialakítása 

 

G.1. Gazdasági húzóágazatok megerősítése, a foglalkoztatás lehetőségének bővítése 

 

Soroksár Önkormányzatának célja a magas hozzáadott értéket előállító, innovációt folytató ágazatok 

megerősítése és új, készség és zöldalapú tevékenységet folytató ágazatok és gazdasági szereplők 

bevonzása a kerületbe, elősegítve a helyben foglalkoztatott magasan képzett munkaerő arányának 

növelését, a helyi gazdaság versenyképességének erősödését.  

A vállalati szektor innovációs, kutató-fejlesztő tevékenységének folyamatos támogatása szükséges, 

illetve fontos, hogy ebbe a helyi kis- és középvállalatok is be tudjanak kapcsolódni. 

Ehhez aktív önkormányzati közreműködésre is szükség van, amit az alábbi feladatokban foglaltunk 

össze: 

 A helyi ipar termelékenységét, piacra jutását és innovációját támogató fejlesztések; 

 A meglévő gazdasági területek környezetének, illetve elérhetőségének fejlesztése; 

 Az ipari és logisztikai telephelykínálat bővítése; 

 KKV-k telephelyfejlesztésének elősegítése; 

 Soroksár, mint befektetési helyszín népszerűsítése, kommunikáció és arculati megjelenés 

fejlesztése; 

 A foglalkoztatás bővítésének elősegítése. 

 

G.2. Tudás-, készség és zöldalapú gazdaságfejlesztés 
 

A gazdaság minőségi átalakításához szükséges az oktatás, szakképzés igények szerinti fejlesztése, az 

önkormányzat, az állami intézményfenntartó, a helyi gazdaság szereplői és érdekképviseleteik 

együttműködésében. Elsősorban a duális képzésben részt vevő vállalkozások támogatása szükséges, 

hogy megfelelő gyakorlati képzési helyek kerüljenek kialakításra.  
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A  kutató-fejlesztő tevékenységének és az innováció elősegítése  szükséges. Ezen témakörökben az 

alábbi konkrét feladatai jelentkeznek az Önkormányzatnak: 

 Az egyetemi és vállalati kutatás-fejlesztéssel, valamint a természettudományok kutatásával 

kapcsolatos tevékenységek kerületbe való vonzása és erősítése fontos feladat; 

 Az oktatás és a specifikus szakképzés helyi igények szerinti rugalmas fejlesztése; 

 A helyi beszállítói hálózat megerősödésének elősegítése; 

 A felsőoktatás kerületi meghonosítása. 

 

A felsőoktatás meghonosítása kapcsán a legkézenfekvőbb egy, a kerület speciális adottságait 

kihasználó és a gyakorlati képzést szem előtt tartó kertészeti-mezőgazdasági egyetem kialakítása 

lenne, de nem ez az egyetlen elképzelhető felsőoktatási típus. 

Bármilyen felsőoktatási intézmény meghonosítása kapcsán fontos, hogy kialakuljon egy párbeszéd a 

gazdaság szereplői és az oktatási rendszerben résztvevők között. A párbeszéd formális kereteinek 

kidolgozása a visszacsatolások szempontjából nélkülözhetetlen. 

Egy felsőoktatási intézmény magában hordozza az „élethosszig tartó tanulás” megvalósításának 

lehetőségét is, az egyéni és társadalmi igényekhez igazodó, rugalmas oktatási rendszer által. Fontos, 

hogy az egyes képzések mindig naprakész ismereteket nyújtsanak, ami nem csak az egyetemi, de az 

OKJ-s és egyéb szakmai továbbképzési rendszerekre is igaz kell, hogy legyen. 

 

G.3. Fenntartható turizmus kialakítása 
 

Soroksár egyes megkülönböztetett, városi szempontból is jelentős értékei az elmúlt időszakban olyan 

változásokon estek át, melyek által az egyes „attrakciók” bekapcsolhatóvá váltak az idegenforgalmi 

lehetőségek kínálatába. Az RSD hasznosítása, valamint a Molnár-sziget elindult és tervezett 

fejlesztéseinek kihasználása tudatos turizmusfejlesztési tevékenységet kíván. 

A fejlesztésnek része kell, hogy legyen az új attrakciókat létrehozni kívánó magán befektetői 

szándékok támogatása is. 

A településen eddig a vendégforgalom minimális szinten volt, ezért Soroksár nem rendelkezik kellő 

mennyiségű szálláshellyel és az ágazatban szerzett tapasztalatai is hiányosak. A tervezett fejlesztések 

ugyanakkor komoly hozadékot ígérnek, ezért az ágazat fejlesztése indokolt és a teljes települési 

célrendszernek is fontos eleme. 

A kerületen belüli turisztikai szolgáltatók összefogása, közös kiajánlás, megjelenés elősegítése, 

esetleg ennek térségi kiterjesztése ugyancsak a helyi turisztikai ágazat fejlődését szolgálhatja.  

 

A turizmus fejlesztése kapcsán megfogalmazott feladatok: 

 A szálláshely kapacitások növelése és a meglévők minőségének fejlesztése; 

 A turisztikai forgalmat ösztönző fejlesztések keretében létre kell hozni egy térségi és kerületi 

szinten is működő összefogást, mely egy közös turisztikai információs rendszeren alapul, és 

amely egy egységes kiajánlási lehetőséget is tartalmaz; 

 A kerékpár úthálózat és kerékpáros infrastruktúra fejlesztése nagyban segítené a sport- és 

rekreációs célú turizmus erősödését; 

 A vízi turizmus eszköztárának bővítése a Ráckevei (Soroksári)-Duna adottságait kihasználva; 

 Idegenforgalmi kínálat összehangolt fejlesztése, attrakciófejlesztés; 

 A gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés kapcsán Soroksáron új lehetőségek nyílhatnak a 

hivatásturizmusban is. 
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3.2. Részcélok és a beavatkozások területi egységeinek meghatározása 

 
3.2.1. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata 

 

Soroksár településfejlesztési koncepciója a 2030-ra prognosztizált jövőképén alapszik. Ez a jövőkép a 

jelenlegi állapotból és adottságokból indul ki és a várható tendenciákkal számolva vizualizál egy 

távlati, elérni kívánt állapotot. Ennek a távlati állapotnak a megvalósítása kapcsán részleteztük a 

társadalmi, környezeti és gazdasági átfogó célokat, valamint az azokhoz tartozó, a megvalósulást 

szolgáló részcélokat. A célrendszer összefoglaló ábrája: 
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A célrendszer belső összefüggéseinek vizsgálata 
 

RÉSZCÉLOK 

ÁTFOGÓ CÉLOK 

Aktív, egészséges, 

összetartó helyi 

társadalom 

Korszerű 

infrastruktúra, élő és 

élhető környezet 

Versenyképes, 

foglalkoztatást 

bővítő helyi 

gazdaság 

Népesség megtartása, 

növelése 
erős kapcsolat kapcsolat kapcsolat 
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Összetartó, szolidáris, 

lokálpatrióta társadalom 
erős kapcsolat kapcsolat kapcsolat 

Színvonalas közösségi 

szolgáltatások 
erős kapcsolat kapcsolat - 

Minőségi városi környezet kapcsolat erős kapcsolat - 

A Duna intenzív szerepe a 

kerület életében 
kapcsolat erős kapcsolat - 

Intelligens helyi 

infrastrukturális 

rendszerek 

- erős kapcsolat - 

A megújuló energia 

széleskörű alkalmazása 
- erős kapcsolat - 

Fenntartható zöldfelületi 

rendszerek, magas 

életminőség 

kapcsolat erős kapcsolat - 

Gazdasági húzóágazatok 

megerősítése, a 

foglalkoztatás 

lehetőségének bővítése 

kapcsolat - erős kapcsolat 

Tudás-, készség és 

zöldalapú 

gazdaságfejlesztés 

kapcsolat - erős kapcsolat 

Fenntartható turizmus 
- 

 
- erős kapcsolat 

 

A táblázatból jól látható, hogy az egyes átfogó célok eléréséhez meghatározott részcélok akár több 

átfogó célhoz is köthetőek, mindössze a kapcsolat erőssége, az illeszkedés szorossága változó. Ez is 

alátámasztja azt a felvetést, hogy a legtöbb fejlesztési elképzelésnek, célnak összetett hatása van a 

kerület társadalmára, környezetére vagy gazdaságára. 

 

Körültekintően kell tehát eljárni annak érdekében, hogy az egyes célok/részcélok megvalósítása 

során semmilyen érintett érdek ne sérüljön, helyette a folyamatok lehetőleg az összes érintett 

szempontra pozitív hatással legyenek. Különösen igaz ez a megállapítás a kitűzött horizontális 

célokra, amelyek érvényesülését minden esetben szem előtt kell tartani.  



Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Településfejlesztési koncepciója 

MaHill Kft. - Urbanitás Kft. - Ecorys Kft. – Vár-Kert Kft. – Közlekedés Kft. – KÉSZ Közmű Kft. 35 

 

3.2.2. A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre 

 

Soroksár Önkormányzata – elsősorban a funkcionális adottságokat alapul véve – 10 városrészre 

osztotta a települést: 
 

1. Soroksár központ 

2. Soroksár dél 

3. Újtelep 

4. Molnár-sziget 

5. Péteri-major és térsége 

6. Nagybani piac és térsége 

7. Logisztikai és gazdasági térség 

8. Vízisport utca és térsége 

9. Szamaránszki dűlő és Sósmocsár térsége 

10. Egyéb területek 
 

1. városrész: Soroksár központ 
 

Soroksár központi városrésze a Grassalkovich út és a Hősök tere 

mentén fokozatosan alakult ki a lakóterületekhez kapcsolódóan. 

A kimondottan kisvárosias karakterű központ viszonylag kis 

területre korlátozódik, de intézményi jelentősége kiemelkedő. 

A városrész szempontjából prioritás a központi terület 

attraktivitásának, vonzerejének növelése, a nyújtott 

szolgáltatások körének bővítése, a központi szerep erősítése és 

a tapasztalható közlekedési és egyéb közterületi konfliktusok 

feloldása, a környezetterhelés csökkentése. 

Ennek megvalósításához az egyik fő feladat az önkormányzati 

intézmények fejlesztése és bővítése, melynek eredményeként 

megújulhat a Polgármesteri Hivatal, a Szakorvosi rendelő, a 

Helytörténeti múzeum és a Zeneiskola elavult melléképülete is. Új Rendőrkapitányság, új 

Gondozóház és új Közösségi ház is létesülhet. 

Az ellátás színvonalát és a funkciók bővülését az újonnan megjelenő magánerős fejlesztések is 

javíthatják. Elsősorban a Grassalkovich út melletti területek és a Hősök tere vasútállomásig terjedő 

szakaszának, de elsősorban a vasútállomás környezetének fejlesztése ezek potenciális helyszíne.  

A Hősök tere Templom utca – vasútállomás közötti szakasza, de elsősorban az állomás környezete a 

szorosan vett városközpont bővítésének helyszíne, ahol a MÁV Budapest- Kelebia vasútvonal 

elővárosi és a pályaudvar környezetének intermodális csomóponttá való fejlesztéséhez 

kapcsolódóan lakásépítéssel vegyes intézményfejlesztés és a teljes közterületi rendszer megújítása 

szükséges. 

A települési vonzerő növelésében fontos szerepe van a teljes városközpontban a közterületek 

megújításának. A Hősök tere a Nagyboldogasszony főplébánia és a vasútállomás között területén 

kívül is szükséges a közterületek kiépítési szintjének növelése, gazdagítása, melynek keretében 

kiépülhet a Grassalkovich út menti tervezett zöldsáv és új gyalogos kapcsolat létesülhet az Erzsébet 

utca és a Felső Duna sor között, ami a Duna elérhetőségét nagyban javítaná. A Dobó utca vonalában 
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tervezett gyalogos-kerékpáros híd pedig a Molnár-sziget elérhetőségét segíthetné elő. 

A közterületek megújítását az RSD menti területen is elő kell irányozni, a vízfelület és a lakóházak 

közötti parti sávban, az Eurovelo 6 kerékpárút mentén. Itt a közterületek parkosítása, a rekreációs 

és sport tevékenységek számára ideális területté formálása a feladat a vízpart természetközeli 

állapotának megőrzésével. A cél kapcsolódik az RSD komplex revitalizációjához. Ennek keretében 

megújulhat a volt Arany Kereszt Ápoló otthon területe, a Felső-Duna sor menti még nem beépített 

terület, illetve az RSD menti tulajdonjogi rendezés után megvalósulhat egy valódi part menti sétány 

is. 

Emellett a kertvárosi értékek és jelleg erősítése érdekében a központi lakóterületek utcáin a 

kisvárosias arculat megteremtése a cél, amely célhoz a csillapított forgalom (Tempo 30 övezet) 

bevezetése is indokolt lehet. 

A kerületrész egyik legfontosabb hosszú távú célja a közlekedési állapotok javítása, az ebből fakadó 

konfliktusok felszámolása, a környezetterhelés csökkentése és emellett a meglévő közlekedési 

kapcsolatok fejlesztése. A városközpont területén elsősorban a Grassalkovich út tehermentesítése a 

cél, amely a városközpontot elkerülő tehermentesítő út megépítésével oldható meg, ezáltal a 

vasútállomásig és a Szentlőrinci útig a beépített területek kikerülésével el lehetne jutni. A mai közúti 

közlekedési helyzetet és a kerületi városrészek kapcsolatát jelentősen javítaná a Budapest-Kelebia 

vasútvonalon különszintű (gyalogos-kerékpáros/közúti/vasúti keresztezések megépítése. 

A közösségi közlekedés javítása érdekében a Budapest-Kelebia vasútvonal elővárosi vasúttá való 

fejlesztése, az ehhez kapcsolódó P+R parkolók megépítése és a H6 HÉV vonal fejlesztése a cél. A HÉV 

esetében a zajvédelem és a vonal átjárhatósága a fő szempont, így az üzemmód váltás vagy hosszú 

távon a HÉV földalatti (kéregvasút jellegű) vezetése a cél, ami a Grassalkovich út városias közterületi 

fejlesztésének lehetőségét biztosítaná. 

A kerület és főleg a központi kerületrész közlekedése szempontjából kiemelt szerepe van a 

kerékpáros infrastruktúra fejlesztésének. Részben a kerületközi, ill. az agglomerációs kapcsolatok 

kiépítése (pl. az Eurovelo kerékpárút folytatása Dunaharaszti felé, az Ócsai út mentén és 

Pesterzsébet felé.) A kerületen belül új kerékpáros út/ vagy kerékpársáv kiépítése a Templom utca 

mentén már régóta szerepel a kerületi tervekben, amely a Molnár-szigettel és az Újteleppel is 

kapcsolatot biztosít. A kerület kerékpáros úthálózatát, az egyes városrészek kapcsolatát a komplex 

kerékpárosút hálózat differenciált rendszerének – önálló kerékpárutak, kerékpározásra alkalmas 

utak kijelölése – kialakításával kell megvalósítani.  

A városközponti terület kevés, még nem beépített fejlesztésre kijelölhető területtel rendelkezik. A 

legjelentősebb ezek között a Sziget-dűlő, amely távlati lakó fejlesztési területként a korábbi 

településszerkezeti terven már szerepelt. 

 
 

2. városrész: Soroksár dél 
 

Soroksár déli városrészei, az Apostolhegy, Millenniumtelep és Orbánhegy jelenleg lakóövezeti és 

kisebb részt a Haraszti út mentén gazdasági területeket foglalnak magukba. A központhiányos 

városrészben az alközponti funkciók bővítése, a meglévő és a tervezett új lakóterületek 

infrastrukturális fejlesztése szükséges. A Haraszti út RSD felöli oldalán az Apostolhegyen és a volt 

Dugattyúgyűrű gyár területén már változatosabb a funkciók összetétele. A gazdasági területek 

megközelíthetősége nagy környezeti terhelést jelent a lakóterületek számára, ennek kiváltása, 

enyhítése szükséges. A városrész csatornázottsága és csapadékvíz elvezető rendszere még nem 



Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Településfejlesztési koncepciója 

MaHill Kft. - Urbanitás Kft. - Ecorys Kft. – Vár-Kert Kft. – Közlekedés Kft. – KÉSZ Közmű Kft. 37 

teljes, ennek teljes körű kiépítése szükséges.  

A célok között szerepel a kerületrészben egy új kerületi 

alközpont létrehozása, mely a meglévő közösségi funkciókat 

bővíti és a szükséges intézményi ellátottságot biztosítja a 

lakosság számára. A tervezett alközpont az apostolhegyi, a volt 

Dugattyúgyűrű gyár területének lakó célú ingatlanfejlesztéséhez 

és orbánhegyi új lakóterület fejlesztésekhez kapcsolódhat. Az 

intézmények fejlesztésén túl az alközpont kialakításakor a 

zöldterületek fejlesztései, a lakóutcák és közterületek – 

közkertek, játszóterek, pihenő és rekreációs fejlesztések - 

kialakítása is cél. Az új kerületi alközponthoz csatlakozóan új 

közösségi zöldfelületek létrehozása a cél. Kerületi jelentőségű az itt lévő Szamosi Mihály Sporttelep 

fejlesztése, de új beruházások keretében az RSD mentén nagyobb tér nyílhat a vízi sportok 

gyakorlására is. 

A kerületrész közösségi közlekedésfejlesztésének fontos eleme a HÉV Millennium-telepi 

megállójának fejlesztése, P+R parkolóval történő kiegészítése. 

Az újonnan beépülő fejlesztési területek mellett, kiemelt figyelmet kell fordítani a kerületrész 

szegregációval veszélyeztetett részeire, köztük a Szőlődomb utca és a Déli temető térségére.  

Az új beépítendő területek és a meglévő közműhálózati kapacitásproblémákhoz kapcsolódóan 

megoldandó az Orbán-hegyi csatornarendszer fejlesztése és a csapadékvíz-elvezetési problémák 

felszámolása is. 

A kerületrész közlekedési problémáját a Haraszti út nagy forgalma jelenti, amit teherforgalom is 

érint. A Haraszti út tehermentesítése céljából egy a Haraszti utat és az M51-es utat összekötő 

tehermentesítő út jelenthet megoldást. A közlekedés további javítását szolgálná egy új csomópont 

kiépítése a Hunyadi utca és a Zsellérdűlő utca találkozásánál is. 

A kerületrész RSD menti sávján halad az Eurovelo 6 kerékpárút, amelynek egy szakasza önálló 

aszfalt burkolattal a közelmúltban kiépült. A cél a kerékpárút teljes - kerületet érintő szakaszának - 

kiépítése. 

 
 

3. városrész: Újtelep 
 

Újtelep Soroksár északi részén található, karakterében a történelmi városrészektől jelentősen eltérő 

karakterű beépítéssel rendelkező kerületrész. A részben házgyári 

lakótelepi beépítés miatt viszonylag nagyszámú lakossággal 

rendelkezik, ami - köszönhetően meglévő tartalék területeinek - 

a jövőben várhatóan még tovább emelkedhet. 

A növekvő lakosságszám és a kerületközponti területektől való 

nagyobb távolság részben a kerületközponttal való közúti, 

kerékpáros és közösségi közlekedési kapcsolat javítását teszi 

szükségessé és a kerületrészben is indokolttá teszi egy kerületi 

alközpont kialakítását, amely biztosítaná a teljes intézményi 

ellátottságot és az elvárható közösségi szolgáltatások szélesebb 

skáláját. 

Ennek keretében megépülhet egy új Közösségi ház, vagy 
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hasznosításra kerülhet a jelenleg üresen álló állami-fővárosi tulajdonú épület (jelenleg jogvita van a 

felek között) a lakótelepi részen. (ún.„Dracula ház”). Újtelepen egy református közösségi központ és 

templom létesítése, valamint a Szent István plébánia, zarándokház és rendezvényterem fejlesztése 

is cél. 

A meglévő kerületi és fővárosi tulajdonú tartalékterületeken a tulajdonviszonyok rendezésének 

lezárást követően új lakóterületi fejlesztések várhatóak. A terület a hatályos Szabályozási terv 

alapján részben már kiépült út- és közmű-infrastruktúra felhasználásával, a lakásépítések igény 

szerinti újraindulását követően, ütemezetten épülhet be.  

A kerületrészben a népességszám növekedése is indokolttá teszi a kerületközponttal való 

közlekedési kapcsolat javítását, amely a Szentlőrinci út – Erzsébet utca különszintű összekötését 

teszi szükségessé a kelebiai vasútvonal alatt, ahol e mellett kerékpáros és gyalogos átjáró is 

létesülhet.  A Szentlőrinci út mentén - a városközponti területnél is említett – kerékpárút összekötés 

kialakítása szükséges az Újtelep és a Városközpont között. 

A kerületrész rekreációs jellegű fejlesztési célja, az újtelepi közjóléti erdő rekreációs és sport irányú 

fejlesztése. 
 

4. városrész: Molnár-sziget 
 

A legkülönlegesebb természeti adottságokkal és környezettel rendelkező kerületrész a Molnár-

sziget. Nagy részén üdülőterületek és kertes mezőgazdasági területek és csak részben kiépített 

közösségi rekreációs intézményterületek, zöldterületek 

találhatók. Az RSD parti sáv projekt keretében a sziget 

üdülőterületeinek szennyvízelvetése megoldottá válik. 

Ugyanakkor a Molnár-szigeti mellékág már régóta esedékes 

kotrása megoldandó feladat. 

A sziget belső közlekedési hálózatát nagyrészt földutak,  

közlekedési kapcsolatát Soroksár központja felé egyetlen közúti 

híd, Csepel felé pedig a folyami rév biztosítja. A közlekedési 

infrastruktúra fejlesztése szükséges, részben a belső feltáró utak 

szabályozásával, burkolásával, részben pedig a sziget 

elérhetőségének javításával. A Dobó utca és a Molnár sziget 

között új kerékpáros-gyalogos híd megépítése tervezett, valamint Csepel irányába a mai rév helyén, 

gyalogos-kerékpáros  híd kialakítása van előirányozva, amely Soroksár és Csepel rekreációs és 

főként a kerékpáros turizmushoz köthető fejlesztését szolgálja majd. 

A sziget zöldfelületi és természetvédelmi szempontból a kerület különösen értékes, az országos 

Natura2000 hálózathoz tartozó része. A területet érintő fejlesztések kivitelezésénél ezeket a 

szempontokat mindig előtérbe kell helyezni, így a sziget északi és déli csúcsán tervezett 

környezetrendezések, vagy a parti menti sáv egyes szakaszain kialakítandó parti sétányok esetében 

is, amelyeknél jogi és tulajdoni rendezés is szükséges. 

A terület jelenlegi közösségi funkciójú területei a sziget déli részén, az ifjúsági tábor területén 

találhatók. Itt jött létre a közelmúltban az ún. „Tündérkert” megnevezésű közösségi fejlesztés is. Az 

itt megkezdett fejlesztések folytatása, új közösségi rendezvénytér kialakítása mellett, a déli 

szigetcsúcs zöldterületi, rekreációs célú fejlesztése is cél. A sziget északi részén is közösségi 

zöldterületek kialakítása előirányzott, amelyet színesíthet egy vízi tanösvény vagy egy rekonstruált 

vízimalom létesítése is. Nem a Molnár-sziget területét érintik közvetlenül, de ahhoz szorosan 
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kapcsolódnak az RSD part menti sávját érintő, a Városközpont területén előirányzott fejlesztések is. 

 
 

5. városrész: Péteri-major és térsége 
 

A Péteri-major térsége az egyik legnagyobb kiterjedésű kerületrész, de területeinek nagyobb része 

mezőgazdasági és erdő hasznosítású. 

Az itt élő lakosság száma viszonylag alacsony, a „zárvány” jellegű lakóterület távolabb esik a kerület 

többi lakott részétől (3 km). Közlekedési szempontból hátrányt jelent a területnek, hogy bár az M0 

és M5 autóutak szomszédságában található, lehajtó híján még sincs közvetlen forgalmi 

kapcsolatban velük. Így a kerületrészt leginkább az infrastruktúra-hálózatok fejlesztését és a 

gazdaságfejlesztést érintő célok érintik. A Vecsés út előirányzott 

közúti fejlesztése, az út mentén kerékpárút létesítése, a Péteri-

major megközelítését is segíti majd. A terület közmű 

infrastruktúrájának, különösen a szennyvízelvetés vagy 

kisberendezésekkel a helyben tisztítás megoldása a cél. 

Gazdasági szempontból az M5-Gyál közigazgatási határa 

mellett tervezett gazdasági terület fejlesztésének elősegítése, 

fejlesztése a cél. Mivel itt találhatók Soroksár legjobb minőségű 

mezőgazdasági területei, ezek fenntartása is cél, a mezővédő és 

tájképalakító erdősávok megtartásával, kiegészítésével. 

A kerületrész gazdag zöldhálózati rendszerrel rendelkezik, 

amelyek nagy része az Országos ökológiai hálózathoz tartozik vagy helyi jelentőségű 

természetvédelmi terület és megóvásuk elsődleges cél. Ennek keretében a Gyáli-patak völgyének 

rehabilitációja tervezett. A patak környezete is az Országos ökológiai hálózat rész. Az elérendő cél a 

patak vízminőségének javítása, a vízhozamának csökkentése a mellékágak vízgyűjtő területén a 

vízvisszatartás megoldásával, a vízgyűjtőterület teljes csatornázása és a patak menti terület újra 

„élővé” tétele, sportolásra, idegenforgalmi és szabadidős tevékenységre alkalmassá tétele.  

 
 

6. városrész: Nagybani piac és térsége 
 

A Nagybani piac térsége kizárólag gazdasági területekből áll,  

elsősorban a versenyképes, foglalkoztatást elősegítő helyi 

gazdaságfejlesztés szempontjából jelentős kerületrész, amely 

nagy részben már beépült: nagy alapterületű kereskedelmi 

létesítmények, a nagybani piac és néhány jelentős kiterjedésű 

telephely található a területen, kisebb még beépítésre váró 

fejlesztési területtel.  

A regionális szerepkörű létesítmények a kiváló közlekedési 

kapcsolatok, elsősorban az M5 autópálya csomópontjai miatt 

települtek ide. Ezzel együtt a kerületrész megközelíthetősége 

nem minden irányból kifogástalan, ezért a kerületrészt 

elsősorban a közúthálózati fejlesztések érintik, köztük a Vecsés út kiépítése, amely mentén 

kerékpárút kiépítése is előirányzott, ezzel jelentősen javulhat a kerületközpont és a déli 

lakóterületek felől elérhetősége. 
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7. városrész: Logisztikai és gazdasági térség 
 

A logisztikai és gazdasági térség összetett terület, ahol elsődlegesen a gazdasági funkció dominál és 

ahol a kerület még nagy fejlesztési lehetőséggel rendelkezik. A főként logisztikai gazdasági területek 

a kiemelkedő közlekedési infrastruktúra miatt települtek ide, amely elsősorban az M0 autóút és 

M51 gyorsforgalmi utakra és a vasúti kapcsolatra alapozódik. 

 

A kerületrészben elsődleges cél a további gazdasági területek 

fejlesztésének előkészítése, a betelepülés segítése. Ezek közül 

kiemelt területek: 

- a BILK területe, amely már egy meglévő és jól működő 

logisztikai terület, de kisebb fejlesztési tartalékokkal még 

rendelkezik; 

- az Ócsai út és a Gyáli-patak közötti gazdasági terület egy 

része már szintén beépült, de jelentős tartalékok vannak 

még elsősorban a Várhegydűlő területén, amelyeknek 

hasznosítása infrastruktúra fejlesztéshez kötött. A terület egy részén állattenyésztési és 

mezőgazdasági terménytároló építmények találhatók, de a terület szintén teljes egészében 

gazdasági hasznosításra előirányzott. A kb. 120 ha-os terület a kitűnő közúti és vasúti (Kelebiai 

vasútvonal) kapcsolataival – a BILK-hez hasonló - vonzó logisztikai területté is válhat; 

- a Farkas-hegy jelenleg mezőgazdasági és erdő hasznosítású, de egy részén gazdasági területek 

kialakítása előirányzott, amely szintén a szükséges infrastrukturális feltételek megvalósításával 

épülhet majd be; 

- az 5. sz. főút mentén gazdasági hasznosításra kijelölt területek jelenleg mezőgazdasági 

hasznosításúak, melyek gazdasági hasznosításának feltétele a kiszolgáló infrastruktúra kiépítése 

(közmű- és útépítés). 

A jelenleg még mezőgazdasági hasznosítású területek ütemezetten vehetők igénybe, a 

termőföldvédelmi szempontok figyelembe vétele mellett, az igénybe vételhez szükséges 

infrastruktúra megvalósításával. 

Mivel a fejlesztési területek jelentős teherforgalmat is generálnak majd, ezért közlekedési 

szempontból fontos célelem a Városközpontot elkerülő tehermentesítő út kiépítése az Ócsai út és a 

Szentlőrinci út között.  

 

A gazdasági területek fejlesztésén túl az üzleti környezet fejlesztése és a meglévő gazdasági 

ágazatok szerepének erősítése, a klaszteresedés elősegítése is cél. 

 

A terület viszonylag nagy összefüggő erdő és mezőgazdasági területekkel is rendelkezik, melyeken 

fontos a természeti környezet megőrzése is. 
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8. városrész: Vizisport utca és térsége 
 

A kerületrész területén jelentős méretű tervezett erdőterületek 

és közműterületek találhatók, melyek mellett kisebb gazdasági és 

az RSD mentén üdülőterületek találhatók. A terület 

használhatóságát nagyban korlátozza a meglévő Dél-Pest 

Szennyvíztisztító és annak védőtávolsága. 

Az élhető környezet kialakításának céljából a meglévő környezeti 

zavaró hatások mérséklése a feladat, amely a szennyvíztisztító 

telep közelmúltbeli fejlesztésével részben megvalósult, de 

további, a teljes technológia zárttá tételét célzó fejlesztésével és 

korszerűsítésével lehet biztosítani. A szennyvíztisztító előirányzott 

fejlesztési területén is az elérhető legkorszerűbb technika és legkisebb védőtávolság igény lehet a 

cél. 

Az RSD part-menti sávjában, a Vizisport utca mentén a részben meglévő, vízi turizmushoz kötődő 

rekreációs, sport és turisztikai funkciók fejlesztésére, új beruházások megvalósítására van lehetőség 

a természetvédelmi szempontok szem előtt tartásával. 

 
 

9. városrész: Szamaránszki dűlő és Sósmocsár térsége 
 

A kerületrészt nagy kiterjedésű mezőgazdasági és közjóléti erdőterületek alkotják, de a MÁV-Kelebia 

vasútvonal mentén, a Soroksár vasútállomás környezetében a Szentlőrinci út és a Vecsés út között 

lakó és vegyes fejlesztési területekkel is rendelkezik, amelyek a természetvédelem szempontjainak 

figyelembe vételével fejleszthetők. A tervezett vegyes területek az intermodális közlekedési 

csomóponthoz kötődő, új gazdaságélénkítő beruházásoknak 

adhatnak teret.   

A Szamaránszki dűlő a kerület legjelentősebb városközponthoz 

közeli potenciális távlati fejlesztési területe, amely a meglévő 

erdőterületek, a táji és természeti környezet megőrzésével 

fejleszthető. 

A fejlesztésre előirányzott területeken jelentős az önkormányzati 

tulajdon. 

A közlekedési infrastruktúra fejlesztésének keretében a 

városközpontot tehermentesítő út Vecsés út – Szentlőrinci út 

közötti szakaszának, a Vecsés út és a Szentlőrinci út – Erzsébet utca összekötése különszintű vasúti 

keresztezésének kiépítése a cél, amelyek mentén kerékpáros út is kiépül, amely nagyban javítja 

majd a térség elérhetőségét. 

A MÁV állomás környezetében új, intermodális közlekedési csomópont létesül, az elővárosi vasúti 

közlekedést szolgáló P+R parkolókkal. A Vecsés út, a további szakaszainak kiépülésével, kerületközi 

kapcsolatokat biztosító, városi szintű harántirányú úthálózati elemmé fejlődik. 

A közjóléti erdők – jelentős kondicionáló és tájképi jelentőségük mellett – lehetőséget biztosítanak 

szabadidős és rekreációs funkciók befogadására, amelynek egyik megvalósult eleme az itt lévő 
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golfklub. 

 
 

10. városrész: Egyéb területek 
 

A kerületrész nagy része mezőgazdasági hasznosítású vagy 

erdőterület, melyet fontos közlekedési folyosók tagolnak. 

A területet a közlekedési infrastruktúra fejlesztése érinti a 

Vecsés út, illetve a központi területet elkerülő tehermentesítő út 

előirányzott fejlesztése kapcsán. 

A Péteri-major térségében lévő Kísérleti Üzem és Tangazdaság a  

Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar kihelyezett 

létesítményeként szolgálja a gyakorlati kertészképzést, amelynek 

fejlesztése a felsőoktatás megalapozását is szolgálhatja a 

kerületben. 

Itt található a Soroksári Botanikus Kert, amely a kerékpárút 

kapcsolat kiépítésével jobban bekapcsolható lenne az ismeretterjesztést szolgáló turisztikai 

célpontok közé. 

A nagy kiterjedésű mezőgazdasági és zöldterületek esetében fontos a természeti környezet 

megőrzése. 

 

3.2.3. A települési koncepció külső összefüggései 

 

A 2014-2030-as időszakra való felkészülés jegyében mind európai, mind hazai szinten számos 

területfejlesztési terv készült vagy készül, mely magasabb területi szinten jelöl ki fejlesztési irányokat. 

Ennek megfelelően készült Budapest városfejlesztési koncepciója is. A felsőbb rendű dokumentumok 

ismerete, figyelembe vétele a koncepció készítése során követelmény. 

 

Soroksár fejlesztési irányai – különböző mértékben - hozzájárulnak a fővárosi, az országos és az uniós 

célkitűzések teljesítéséhez is. A következőkben a TFK-ban megfogalmazott célkitűzéseknek az alábbi 

fejlesztési dokumentumokban megfogalmazott célkitűzésekhez való hozzájárulása kerül 

bemutatásra:  

● Nemzeti Fejlesztés 2030, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

● Budapest 2030 Hosszú távú fejlesztési koncepció (továbbiakban: Budapest 2030) 

 

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) által megfogalmazott nemzeti jövőkép 

szerint „Magyarország 2030-ban Kelet–Közép-Európa egyik vezető gazdasági és szellemi központja 

lesz, lakosságának biztonságos megélhetést biztosító, az erőforrások fenntartható használatára épülő 

versenyképes gazdasággal, azzal összefüggésben gyarapodó népességgel, megerősödött 

közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti állapottal.” 

 

A nemzeti jövőkép elérése érdekében az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt 

és ezek elérése érdekében tizenhárom specifikus célt, köztük hét szakpolitikai jellegű és hat területi 
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célt fogalmaz meg. A specifikus célok nemzeti jelentőségű ágazati és területi tématerületeket ölelnek 

fel. 

Az OFTK célrendszeréből az illeszkedést a városfejlesztés terén, illetve a Fővárosra megfogalmazott 

célokon keresztül vizsgáljuk: 
 

OFTK céljai 

Soroksár TFK átfogó céljai 

Aktív, 
egészséges, 
összetartó helyi 
társadalom 

Korszerű 
infrastruktúra, 
élő és élhető 
környezet 

Versenyképes, 
foglalkoztatást 
bővítő helyi 
gazdaság 

A városfejlesztés szempontjai és nemzeti prioritásai: 

Fenntartható és kompakt városszerkezet  X  

Energiafüggőség csökkentése és klímavédelem  X X 

A demográfiai változások - a városi 
népességfogyás kezelése, a családok és a helyi 
közösségek megerősítése 

X   

A leromlott városrészek hanyatlásának 
megállítása, megelőzése 

X X  

Együttműködés a többszintű kormányzás 
jegyében 

X X  

A helyi és térségi gazdaságfejlesztés  X X 

Budapestre megfogalmazott fejlesztési irányok: 

A népesség megtartása vonzó, egészséges 
életkörülmények biztosításával, az 
esélyegyenlőség megerősítésével és a rugalmas 
lakásstruktúra kialakításával. 

X X  

Kezdeményező város- és térségfejlesztés, tudás- 
és készségalapú gazdaságfejlesztés, zöld gazdasági 
kultúra meggyökereztetése, valamint a 
turizmusban rejlő gazdasági lehetőségek 
kihasználása. 

  X 

A gazdasági fejlődést lehetővé tevő differenciált 
területi kínálat biztosítása. 

  X 

A város és a Duna együttélésének megteremtése.  X  

Kiegyensúlyozott városi térszerkezet kialakítása 
differenciált központrendszerrel, a kompakt város 
elvének megvalósítása. 

 X  

A területhasználat és a közlekedés integrált 
fejlesztése, a városi közösségi közlekedés súlyának 
növelése. 

 X  

 

Budapest 2030 

A Budapest 2030 céljainak meghatározása a szemléleti alapvetések és az átfogó célok alapján 

történt. A három szemléleti alapvetés (horizontális célok): élhetőség, fenntarthatóság és 

esélyegyenlőség. A négy átfogó cél, melyek alapján a 17 városfejlesztési cél meghatározásra került: 

 Budapest az európai városhálózat erős tagja 

 Érték- és tudásalapú, fenntartható gazdaság 

 Harmonikus, sokszínű városi környezet 

 Javuló életminőség, harmonikus együttélés 
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Budapest 2030 céljai 

Soroksár TFK átfogó céljai 

Aktív, 
egészséges, 
összetartó helyi 
társadalom 

Korszerű 
infrastruktúra, 
élő és élhető 
környezet 

Versenyképes, 
foglalkoztatást 
bővítő helyi 
gazdaság 

Kezdeményező városfejlesztés  XX X 

Partnerség - a jövő közös tervezése a térségben és 
országosan 

XX X X 

Egységes Budapest X XX X 

Budapest nemzetközi és európai szerepének 
erősítése 

X XX XXX 

Egészséges környezeti feltételek megteremtése X XXX  

Klímavédelem és hatékony energiafelhasználás  XXX X 

Az egyedi városkarakter értékalapú megőrzése és 
fejlesztése 

XX XXX  

A Dunával együtt élő város XX XXX  

Hatékony, kiegyensúlyozott városszerkezet - 
kompakt város 

 XXX X 

A barnamezős területek a városfejlesztés 
célterületei 

 XX XX 

Intelligens mobilitás  XXX  

Tudás, készség és zöldalapú gazdaságfejlesztés   XXX 

Önfenntartó városgazdálkodási rendszer X XXX X 

Kulturális sokszínűség megőrzése és fejlesztése XXX X  

Humán szolgáltatások optimalizálása XXX   

Igényekhez igazodó, rugalmas lakásstruktúra 
megteremtése 

XX XX  

Befogadó, támogató és aktív társadalom XXX   

Soroksár TFK célja kismértékben (X), közepes mértékben (XX), vagy nagymértékben (XXX) járul hozzá 

a VFK adott céljának eléréséhez  
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4. KINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSHEZ 

 

4.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges 

társadalmi, gazdasági és környezeti adatok meghatározása 
 

Soroksár rövidtávra (2015-2020) készült Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS) 2015. 

szeptember hónapban hagyta jóvá Soroksár Önkormányzata, gyakorlatilag közvetlenül a 

Településfejlesztési Koncepció (TFK) készítése előtt. Mindkét dokumentum a 2008. évben 

jóváhagyott Településfejlesztési Koncepcióra (TFK 2008) és a 2011-ben elfogadott Integrált 

Városfejlesztési Stratégiára (IVS 2011) épít, mivel ezen dokumentumok közép és hosszú távú 

városfejlesztési céljai máig helytállóak. 

 

A tervek átdolgozására részben a megváltozott jogszabályi környezetnek való megfelelés miatt volt 

szükség, ami „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 

314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletnek (Trk.) való tartalmi megfelelést jelenti. 

 

A tervek aktualizálása is időszerű volt, hiszen a gazdasági és társadalmi környezet jelentősen változott 

a tervek elfogadása óta. Ehhez elkészült a Trk. 1. melléklete szerinti megalapozó vizsgálat, mely 

társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból a jelenlegi utolsó adatokat tartalmazza, míg  a 

részletes statisztikai adatbázis a rendelkezésre álló 2011-es adatokat használja. 

 

Az ITS-hez és jelen munkához az egész kerületre készült megalapozó vizsgálat, az épített és 

természeti környezet tekintetében a TFK-hoz és az ITS-hez szükséges mélységű, ezért nem 

helyettesíti a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) készítéséhez szükséges, az adott területek 

specifikumait figyelembe vevő, telek szintű vizsgálatot. A későbbiekben szükséges, hogy az új 

településrendezési jogszabályi környezetnek is megfelelő, a fővárosi tervek keretei között készülő 

kerületi településrendezési eszköz készítéséhez, a megalapozó vizsgálat ennek megfelelő tartalmi 

mélységgel kiegészítésre kerüljön. 

 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a településrendezési eszközök készítése során az alábbi 

kiinduló adatok és ezek alapján levonható célok és feladatok megvalósításának figyelembe vétele 

szükséges: 

 

4.1.1. Társadalom 

 

Soroksár lakónépessége 2013. év végén 22 257 fő, ami a főváros összlakosságának mindössze kicsit 

több, mint 1 %-a. A népesség összetételében megfigyelhetők a jellemző tendenciák, miszerint a 

gyermekek aránya csökken, míg az idősek aránya növekszik. Ezzel együtt az állandó lakosság nagyobb 

része a munkavállalási korosztályba esik, vagyis a 15-59 éves korosztályba. A KSH adatai szerint, a 15-

59 éves korosztályba eső lakosság aránya 2000-2011. évig terjedő időszakban 63 % feletti volt, a 

2011-es adat szerint elérte a 64,2 %-ot. 
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A kerület iskolázottság szempontjából - valamennyi mutató tekintetében – az országos átlag felett 

van, de nem éri el a fővárosi átlagot. Kerületi szinten a népszámlálások között eltelt időszakban a 

képzettségi mutatók javultak, azaz javult a végzettséggel rendelkezők aránya. 

A lakásállományon belül az épített lakások aránya a korábbi évek növekvő tendenciájához képest az 

elmúlt időszakban már csökkenő volt, de a lakások komfort fokozata kedvezőnek mondható, mivel az 

alacsony komfortfokozatú lakások aránya a fővárosi átlagnak megfelelő. 

 

Célok és feladatok: 

 a népesség megtartása, kisebb mértékű növelése, 

 a népesség öregedése folyamatának megállítása, a fiatalok és aktív korúak arányának növelése 

új, vonzó lakóterületek létesítésével, a meglévő lakásállomány megújításával, 

 a népességen belül a magasabb végzettségűek arányának növelése. 

 

Közoktatás 

2015. szeptember 1. óta minden 3. életévét betöltött gyermeknek óvodai nevelésben kell részt 

vennie, amihez a kerület megfelelő férőhellyel rendelkezik. Az egy óvodai férőhelyre jutó óvodások 

száma fővárosi viszonylatban átlagosnak számít. 

 

2013. január 1-jétől a területileg illetékes Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) 

hatáskörébe, vagyis állami fenntartásba kerültek a korábban önkormányzati fenntartásban lévő 

közoktatási intézmények (általános iskolák és középiskolák). Az általános iskolai férőhelyek száma 

megfelel a demográfiai mutatók alapján szükséges férőhelyszámnak, ezért kapacitásbővítésre nincs 

szükség. 

Soroksáron jelenleg egy alapítványi – magán - középiskola működik, térségi vonzáskörzettel, míg a 

kerületben felsőoktatási intézmény – a tangazdaságon kívül – nem található. 

 

Célok és feladatok 

 bölcsődei és óvodai férőhelyek kapacitásának rugalmas alakítása az igényeknek megfelelően, 

humán erőforrás fejlesztés, felszereltség javítása, 

 közoktatás minőségi fejlesztése (pedagógusképzés, infrastruktúra), 

 a felsőfokú szakképzés megjelenésének elősegítése. 

 

Szociális és egészségügy ellátás 

A demográfiai, gazdasági és társadalmi tendenciák miatt egyre többen igénylik a gondoskodás és a 

támogatás valamilyen formáját. Az öregedő társadalom egyre nagyobb mértékben igényli az idősek 

számára nyújtott ellátásokat. Az ellátórendszert a jövőben ennek megfelelően kell működtetni, vagyis 

az intézmények és szolgáltatásaik kapacitását a szükségletekhez kell igazítani. A kapacitásbővítésre 

leginkább az ápolást és a gondozást nyújtó ellátások terén van szükség. 

 

Az egészségügyi alapellátás és a szolgáltatások hatékony működtetése önkormányzati felelősség, 

aminek megfelelő ellátása a közvetett beavatkozásnak számító prevenciós programok támogatásával 

és az egészségfejlesztő tevékenységek koordinálásával kiegészülve javíthatja a kerületi egészségügyi 

és szociális helyzetet. 

 

Célok és feladatok 

 Egészségügyi hálózat fejlesztése 
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 egészségügyi alapellátás infrastrukturális hátterének fejlesztése, 

 prevenciós, rehabilitációs programok, 

 társadalmi és civil szervezetek bevonása az egészségmegőrzés és szemléletformálás 

feladataiba. 

 Szociális szolgáltatások és intézményrendszer fejlesztése 

 szociális közszolgáltatások infrastruktúrafejlesztése, kapacitásbővítése, igényekre 

szabott helyi projektek indítása, 

 bérlakásépítés speciális keresleti szegmensek kiszolgálására (fiatal, képzett munkaerő 

megtartása, vonzása: fecskeház), 

 civil szervezetek hajléktalan rehabilitációs programjának folytatása, 

 önkormányzati közmunkaprogram folytatása, 

 idősotthonok kapacitásának rugalmas alakítása, 

 szegregációval veszélyeztetett területen élők társadalmi felzárkóztatásának 

elősegítése. 

 

Kulturális élet és sport 

Soroksár kulturális élete kimondottan fejlett, minden évben számos helyi jelentőségű közösségi 

rendezvény kerül megrendezése. A kerület kulturális intézményrendszere teljesen kiépült, bár 

kerületi szinten kicsit szétaprózódott és több esetben elavult. 

 

A kerületi sportélet széles rétegeket ér el és mozgat meg. A hatékonyság további növelése érdekében 

fontos a sportági infrastruktúra folyamatos javítása, a sportlétesítmények felújítása és új 

sportlétesítmények építése. 

 

Célok és feladatok 

 Kulturális infrastruktúra fejlesztése, társadalmi élet támogatása 

 kulturális intézmények fejlesztése, rekonstrukciója, 

 kulturális és közösségi programok szervezése minden korosztály számára, 

 nemzetiségi kultúra ápolása, 

 önkormányzati infrastruktúra biztosítása a civil társadalom és helyi közösségek 

számára. 

 Sport- és aktív szabadidős fejlesztések 

 ifjúsági sportélet támogatása (sportklubok, sportprogramok támogatása), 

 Szamosi Mihály Sporttelep megújítása, 

 sport- és aktív szabadidős infrastruktúra fejlesztése, 

 óvodai, iskolai sportinfrastruktúra fejlesztése. 

 

4.1.2. Gazdaság 

 

Soroksár a dél-pesti régió egyik gazdasági központja. A kerület elsősorban a logisztika és a 

feldolgozóipar terén mutat jelentős szerepet. A logisztikai jelentőséget a Budapesti Intermodális 

Logisztikai Központ (BILK) és a hozzá kapcsolódó létesítmények biztosítják Soroksár számára. A 

feldolgozóipart a járműipar és a fémipar képviseli. Az egy lakosra jutó GDP szempontjából a kerület - 

közvetlen környezetéhez képest - kimagasló értéket mutat, de így is elmarad a fővárosi átlagtól. 
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Soroksár a vállalkozások nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása alapján az ipari, építőipari, 

kereskedelemi, vendéglátó, szállítási, raktározási szektorok tekintetében erősebb, az IKT, ingatlanügyi 

és szakmai tudományos tevékenységet folytató vállalkozások tekintetében gyengébb számokat mutat 

a fővárosi átlagnál. A szolgáltató szektor dinamikusan fejlődik, a mezőgazdasági tevékenység a 

kerület gazdasági életében minimális szerepet játszik, de még jelen van. 

 

Az ipari termelés belső struktúrája kiegyensúlyozottnak mondható. Soroksáron jelen vannak a 

külföldi tulajdonú járműipari, építőanyag-ipari, élelmiszeripari cégek épp úgy, mint a magyar 

tulajdonú fémipar és építőipari vállalkozások. A termelés részben hagyományos telephelyeken 

működő ipari létesítményekben, részben az M0 autóúthoz kapcsolódó zöldmezős területre települt 

ipartelepeken zajlik.  

 

A kerület kereskedelmi hálózatának elemeit két elkülönülő típusra lehet bontani. Az egyik típust a 

kerület központjában és a Grassalkovich út mentén lévő hagyományos kiskereskedelmi egységek 

alkotják, melyek a helyi lakosság napi igényit elégítik ki, míg a másik típusba a kerület belső részétől 

teljesen elkülönülten, az M5-ös autópálya mentén létrejött, regionális jelentőségű bevásárlópark 

üzletei tartoznak. 

 

Soroksáron a kutatás-fejlesztési tevékenység elsősorban a Corvinus Egyetem tangazdaságához 

kapcsolódik. 

 

Soroksár számos idegenforgalmi érdeklődésre számot tartó attrakcióval i s  rendelkezik (pl. RSD, 

Botanikus kert, Molnár-sziget, rendezvények), de ahhoz, hogy ezek valóban piacképes turisztikai 

termékké váljanak, tovább kell erősíteni a kínálatot és fejleszteni kell a szolgáltatásokat. 

 

Önkormányzati gazdálkodás 

Az önkormányzati gazdálkodás kérdése elválaszthatatlan az államháztartástól, ami egyben azt is 

jelenti, hogy a mindenkori, az államigazgatási korszerűsítést célzó jogszabályi változások, az 

önkormányzatok pénzügyi szabályozását is érdemben befolyásolhatják, amire a jövőben is fel kell 

készülni. 

 

Soroksár közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve megfogalmazza a hatékony 

vagyongazdálkodás célkitűzéseit és feladatait. Ezek közül a legfontosabb, hogy az önkormányzati 

üzleti vagyon alapját a belterületi beépítetlen ingatlanok és a külterületi termőföldek, kertek jelentik, 

amelyek jelentős vagyoni tartalékot jelentenek az önkormányzat számára. A tulajdonok 

forgalomképességének növelése érdekében a területek fejlesztése a cél. A jövőben ezen 

vagyonelemek diverzifikálása és hasznosítása a legfontosabb önkormányzati vagyonpolitikai feladat. 

 

Az önkormányzat fontos feladatai közé tartozik intézményeinek és szervezeti egységeinek 

fenntartása is. Az elmúlt időszakban több intézmény irányítása kikerült az önkormányzati 

kompetenciából, de az intézményhálózat hatékony fenntartása továbbra is jelentős feladatot ró az 

önkormányzatra. 

 

A településfejlesztési feladatok az önkormányzat hivatalán belül, az illetékes bizottságok és osztályok 

szakmai stábján keresztül valósulnak meg. 
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Célok és feladatok 

 Üzleti környezet fejlesztése 

 meglévő gazdasági területek környezetének, illetve elérhetőségének fejlesztése, 

 ipari és logisztikai telephelykínálat bővítése, 

 KKV-k telephelyfejlesztésének elősegítése. 

 Forrásbevonási és tőkevonzó képesség erősítése 

 Soroksár, mint befektetési helyszín népszerűsítése, kommunikáció és arculati 

megjelenés fejlesztése, 

 portfólió menedzsment – befektetési helyszínek kiajánlása, 

 térségi és nemzetközi kapcsolatok erősítése, 

 forrásbevonás és tőkevonzó képesség elősegítésére önkormányzati humánkapacitás 

bővítés. 

 Meglévő gazdasági ágazatok szerepének erősítése  

  a helyi ipar termelékenységét, piacra jutását és innovációját támogató fejlesztések, 

 egyetemi és vállalati kutatás-fejlesztési tevékenység erősítése, 

  helyi beszállítói hálózat, a klaszteresedés megerősödésének elősegítése, 

  oktatás, szakképzés helyi igények szerinti rugalmas fejlesztése, 

 foglalkoztatás bővítésének elősegítése, atipikus vállalkozási formák elterjedésének 

elősegítése. 

 Soroksár turisztikai vonzerejének növelése 

 szálláshely kapacitások növelése és minőségük fejlesztése, 

 turisztikát segítő fejlesztések (együttműködés kerületen belül és a térségben, közös 

kiajánlás, információs rendszer), 

 a városlátogató és a vízi turizmus elősegítése infrastruktúrafejlesztéssel és 

rendezvényszervezéssel, 

 kerékpár úthálózat fejlesztése, kerékpáros infrastruktúra fejlesztése, 

 vallási turizmus fejlesztésének elősegítése. 

 Hatékony önkormányzati hivatal 

 önkormányzati humán kapacitás fejlesztése,  

 az önkormányzat informatikai rendszerének fejlesztése. 

 

4.1.3. Épített környezet 

 

Területfelhasználás szempontjából Soroksáron egyértelműen túlsúlyban vannak a kertvárosias és 

kisvárosias lakóterületek. A jelentősebb intézmények a Hősök tere környékén, a városközpontban 

találhatók, míg a gazdasági területek a kerület dél-keleti részén, valamint a kiemelt utak M5-M0-M51 

közti területeken koncentrálódnak. A rekreációs területek főként a kerület nyugati, Duna-parti, 

Molnár-szigeti részén helyezkednek el. A beépítetlen területek nagy része erdő vagy mezőgazdasági 

terület. A hatályos Fővárosi Településszerkezeti terv - TSZT 2015 szerinti lehetőségeket és a tényleges 

területfelhasználást összehasonlítva megállapítható, hogy Soroksár jelentős fejlesztési tartalékokkal 

rendelkezik. 

 

A lakóterületek jellemző beépítését a földszintes, vagy egyemeletes, esetleg tetőtér-beépítéses 

családi házak alkotják. Ez alól csak néhány terület jelent kivételt: Hősök tere, az Újtelep lakótelepe, a 
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Nyír utcai lakótelep, melyek intenzívebben beépítettek. Soroksár hagyományos, nagytelkes falusias 

beépítés intenzitásnövelésével kialakult kisvárosias beépítésre szolgáló területei jellemzően a 

történetileg kialakult „városmag” területén találhatóak. 

A beépítés magassága Soroksár esetében nem meghatározó eleme a városképnek. Az épített 

környezet értékeivel külön fejezetben foglalkozunk. 

 

 

Célok és feladatok 

 az épített környezet minőségének javítása, 

 a védendő értékek megőrzése. 

 

4.1.4. Táji, természeti környezet és környezetvédelem 

 

Soroksár Budapest egyik legnagyobb területű kerülete és kifejezetten ritkán lakott, hiszen az 1 km2-re 

jutó lakosságszám csupán 500 fő, ami a budapesti kerületeket nézve a legkevesebb. Ebből adódik 

viszont, hogy a kerület nagykiterjedésű zöldterületekkel rendelkezik és táji értékekben is igen gazdag. 

Megtalálhatók itt a Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei, az RSD mentén Natura 2000 védettségi 

kategóriába tartozó természeti területek és ex lege lápok is, mint a Sósmocsár, Farkas turján, Magas-

sásos, Soroksári lápszem. Fővárosi jelentőségű védett természeti terület a volt Kertészeti és 

Élelmiszeripari Egyetem (jelenleg a Szent István Egyetem) Soroksári Botanikus Kertje. 

 

A belterületi zöldfelületi rendszer legfontosabb elemei a kertvárosias lakóterületek magánkertjei, 

melyek relatív magas zöldfelületi borítottsággal rendelkeznek, ezáltal megfelelő kondicionáló hatást 

biztosítanak a minél jobb humán komfortérzet elérésének érdekében. A közparkok, közkertek terén a 

kerület nem bővelkedik, ezáltal a teljes belterületi zöldfelületi rendszer, ebből a szempontból 

hiányosnak tekinthető. 

 

A teljes belterületi közhasználatú zöldfelületi rendszer területe 17,80 ha, ezáltal az egy lakosra jutó 

zöldterület 9 m2/fő, ami budapesti átlagban alacsony. Ezt az értéket ellensúlyozza valamennyire a 

családi házas lakóterületek kertjeinek fásítottsága. 

 

Talajvédelmi szempontból az elsődleges feladat az esetleges szennyezettség feltárása és 

felszámolása, illetve egyéb esetben a talaj meglévő jó ökológiai állapotának a megőrzése. A 

kerületben rekultiválandó területek nem ismertek, illetve a volt hulladéklerakó és a volt kavicsbánya 

rekultiválása már folyamatban van. Jellemzően szennyezést okoznak viszont a külterületi 

zöldfelületek mellett futó alacsonyabb rendű úthálózat mellett lerakott illegális hulladékok, melyek 

felszámolása fontos feladat. 

 

A felszíni vizek és csapadékgyűjtők befogadója az RSD. A vízfolyás vízminőségét jelentősen a Nagy-

Duna vízminősége és a Dél-Pesti Szennyvíztisztító elfolyó vizének minősége befolyásolja. Az RSD-be 

csatlakozik a Gyáli-patak is, melynek vízgyűjtője nagy kiterjedésű, lefolyási tényezője viszont 

viszonylag alacsony. 

 

Légszennyezettség szempontjából Soroksáron az elsődleges légszennyező anyag a gépjárművekből 

származó emisszió, illetve fűtési szezonban a lakosság egyedi fűtéséből származó intenzív kibocsátás. 
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Zajterhelési szempontból a főútvonalak melletti lakóterületeken tapasztalhatók a határérték feletti 

értékek, viszont az autópályák mellett jelentkező igazán magas zajterhelés – a Péterimajor 

lakóterületeinek kivételével – csak a lakott területektől távol jelentkezik. A vasúti zajterhelés mértéke 

határérték közeli, ami a közvetlenül csatlakozó lakóterületek esetében rontja a környezet minőségét. 

A vasúti és a HÉV közlekedésből adódó rezgésterhelés jelentős. Az üzemi eredetű zajterhelés 

Soroksáron csak kis területeket érint, mértéke határérték alatti. 

 

 

 

Célok és feladatok 

 Zöldterületek és zöldfelületek hálózatának fejlesztése 

 zöld- és egyéb közösségi, rekreációs területek (közparkok, közkertek, játszóterek) 

fejlesztése és fenntartása, 

 közjóléti erdők rekreációs hasznosítása, 

 Duna-part jogi és szabályozási rendezése, zöldterületi fejlesztése, 

 Gyáli-patak ökológiai folyosó rendezése, revitalizációja. 

 Környezetvédelmi fejlesztések 

 a környezetvédelmi szennyező források felszámolása, 

 a felszíni és felszín alatti vizek minőségének ellenőrzése, javítása, 

 a központi terület légszennyezettségének javítása az úthálózat átalakításával, 

fejlesztésével 

  környezetvédelmi szempontokat szem előtt tartó fejlesztések támogatása. 

 

4.2. A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki 

infrastruktúra fő elemeinek térbeli rendjére és a terület-felhasználásra 

irányuló településszerkezeti változtatásokra 
 

4.2.1. Területfelhasználási változások, fejlesztési területek 

 

Egy település városszerkezetének és térbeli rendjének változása időigényes folyamat. A tervezett 

fejlesztés jellegétől függően akár a TFK időtávlata is kevésnek bizonyulhat a megvalósulásra. A cél 

minden esetben az élhető városi és természeti környezet kialakítása és egy kiegyensúlyozott térbeli 

rend megteremtése, amit korszerű infrastrukturális hálózatok szolgálnak ki. 

 

Fejlesztési térségek 

 

A TSZT 2015 meghatározza a város hosszútávon felhasználható beépítésre szánt területeit, közöttük a 

fejlesztési potenciállal rendelkező területeket (jelentős változással érintett területek). Ezek a 

területek jelenleg részben használaton kívüliek, részben pedig alulhasznosítottak. Soroksár területi 

tartalékai kisvárosias és kertvárosias lakó, vegyes, gazdasági, valamint különleges területfelhasználási 

egységbe soroltak. A kerületben infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe vehető, 

változással érintett területek is találhatók, amelyek kisvárosias és kertvárosias lakó, vegyes, 

gazdasági, valamint üdülő területeket érintenek. Ezek a TSZT 2015-ben és a Fővárosi Rendezési 

Szabályzatban meghatározott infrastrukturális elemek megvalósítását követően vehetők csak igénybe 

a hatályos fővárosi előírások alapján. 
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A kijelölt fejlesztési céltérségek közül lakóterületi fejlesztésre kijelölt területek az újtelepi 

lakóterületek mellett, Millenniumtelep és Orbánhegy között, a Péteri majorban és a Soroksári 

vasútállomástól észak-keletre, míg az üdülő területi fejlesztésre kijelölt részek a Molnár-sziget 

területén találhatók. 

Intézményi vegyes területfelhasználási fejlesztési területek találhatók a MÁV-Kelebia vasútvonal 

mentén a Vecsés és a Szentlőrinci út között, illetve a Dél utca mellett. 

Rekreációs célú különleges fejlesztési terület a Molnár-sziget déli csúcsán lett kijelölve, ahol a 

rekreáció mellett a sport és turisztikai célú hasznosítás is a célok között szerepel. 

A legnagyobb fejlesztési potenciállal a kijelölt gazdasági területek rendelkeznek. Ezek a legnagyobb 

projektterületek, ezért fejlesztésük átfogó tervezést igényel. Helyileg két nagyobb területre 

koncentrálódnak: egyrészt az Ócsai út menti, meglévő gazdasági területekhez csatlakozó területekre, 

másrészt, az M0 menti területekre. A Péteri major területén is található egy kisebb gazdasági 

fejlesztési terület, de ennek léptéke jóval elmarad az említett két másik területtől. 

A gazdasági fejlesztések kapcsán meg kell említeni, hogy sok esetben a már kialakult és működő 

gazdasági területek sincsenek teljesen kihasználva, a tulajdonosok gyakran ezeken a területeken is 

rendelkeznek még fejlesztési tartalékokkal. 

 

A TSZT-ben kijelölt egyéb beépítésre szánt területek már jelenleg nagy részben beépítettek. Ezek 

közül a kertvárosias lakóterületeken a meglévő értékek megőrzése, minőségi fejlesztése cél a 

kialakult kertvárosias jelleg erősítése mellett. 

A beállt épületállománnyal rendelkező Grassalkovich út mentén egy közterületi és városképi 

arculatfejlesztés nagyon jelentős pozitív hatással lenne a minőségi városi környezet kialakítására. 

A fejlesztési tartalékkal rendelkező területek közül az egyik kiemelendő terület a városközpont és 

közvetlen környezete. Itt a megkezdett rehabilitáció folytatása a cél, amely hosszabb távon egy 

reprezentatívabb, magasabb építészeti minőséget képviselő épületállomány kialakulását kell 

elősegítse, amely egyben a meglévő városközponti funkciókat gazdagítja, erősíti, így a lakossági 

szolgáltatási igények magasabb szinten kerülhetnek kiszolgálásra, ezáltal erősödne a környék 

központi szerepköre is. 

Az újtelepi alközpontban és környezetében alapfokú intézményi és lakóterületi fejlesztések 

szerepelnek a célok között. A tervezett fejlesztések kapcsán egy valódi, a szükséges szolgáltatások 

teljes skáláját nyújtó alközpont kialakítása a cél. 

Soroksár déli városrészének központjában egy új kerületi alközpont kialakítása a cél az orbánhegyi és 

apostolhegyi lakóterületi fejlesztésekhez kapcsolódva, amit a környező területeken élő lakosság 

száma is indokol. 

 

Soroksár zöldterületi rendszerének fejlesztésében részben a meglévő zöldfelületek megőrzése és 

megújítása a cél, de a kerület egyes városrészeiben és az RSD mentén is jelentős nagyságú rekreációs, 

sport és szabadidős zöldterületek kialakítása a cél. A legjelentősebb fejlesztési potenciál az RSD partja 

mentén jelentkezik, ahol közvetlenül a Duna‐parton és a Molnár-sziget egyes részein rekreációs, 

sport és turisztikai lehetőséget is nyújtó, vonzó, zöldfelületekkel tagolt fejlesztési területek kialakítása 

a cél a ma még alulhasznált területeken. 

A fentieken kívül a hosszú távú Településfejlesztési koncepció kijelölhet olyan potenciális fejlesztési 

területeket is, amelyek a hatályos Fővárosi Településszerkezeti tervben még nincsenek előirányozva. 

A következő oldali ábra ezeket a területeket szürkítve tünteti fel. Felhasználásuk ütemezetten, az 

igények szerint történhet és minden esetben először a hatályos fővárosi településrendezési eszközök 

módosítását szükséges kezdeményezni.  
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A potenciális fejlesztési területek használatát olyan módon kell a kerületi településrendezési 

eszközökben előirányozni, hogy ez a területek jövőbeni felhasználását ne tegye drágábbá és ne 

lehetetlenítse el. Az önkormányzati vagyongazdálkodás során a fejlesztési területek minél nagyobb 

arányú önkormányzati tulajdonára kell törekedni, mert ez nagyban segítheti az önkormányzati célok 

megvalósítását. 

 

 

 

4.2.2. Közlekedés 

 

A kerületet a gyorsforgalmi úthálózat jelentős elemei (M5, M51, M0) és egyes első rendű főutak (5. 

sz. főút, 510. számú főút) érintik. Soroksár központjának gyűjtőútjai, a Rézöntő u. –Tárcsás u. utcapár, 

az Erzsébet utca, a Templom u., a Hősök tere – Arany János utca a főutak által határolt területeken 

belüli forgalom fontosabb útvonalai, melyek lakóterületeken vannak, jelentős környezetterhelést 

okozva. 

A közúthálózat problémái közt kell megemlíteni, a forgalombiztonsági szempontból is kritikus 

szintbeni közúti-vasúti kereszteződéseket a kelebiai vasútvonalon és a Ráckevei HÉV vonalán, illetve 

szintén komoly problémát jelent a Haraszti út menti iparterületek teherforgalma, ami a szükséges 

M0-510.sz. út kapcsolat hiányában a lakóterületeken keresztül bonyolódik. 

A BKK autóbuszvonal hálózata jó területi ellátottságot biztosít a kerület egyes részén, amit a 

Volánbusz 5. sz. és 510. sz. főúton közlekedő járatai tovább erősítenek, azonban a kerület nagy 

részén az ellátottság szintje nem megfelelő. 

A kerületen halad át a Budapest/Ferencváros–Kelebia (150 számú) vasútvonal, melynek kerületi 

utasforgalmát Soroksár vasútállomás, míg a Budapesti Intermodális Logisztikai Központ vasúti 

forgalmát a Soroksár-Terminál állomás bonyolítja le.  

Soroksár vasútállomásról ágazik le az un. Nagyburma, azaz Soroksár - Pestszentimre felső elágazás – 

Pestszentlőrinc  –  Kavicsbánya – Szemeretelep vasútvonal, melyen hosszabb ideje nem volt 

forgalom, de a vasúthálózat fontos eleme, amely Ferencváros esetlegesen szükségessé váló 

tehermentesítésében játszhat fontos szerepet. 

A XXI. kerület felé a Molnár-szigeten a Meder utcai révátkelés az egyetlen kapcsolat. 

A kerületben kiépített kerékpárút az RSD mentén található Eurovelo országos kerékpárút-hálózat 

szakasza. Ahol nincs kiépített kerékpárút, ott a kerékpáros forgalom a kis forgalmú mellékutcákon 

halad. 

A kerületben - elsősorban a központi területeken - jellemző a napközbeni P+R rendszerű parkolás, 

ami leginkább a HÉV vonalhoz és annak megállóihoz köthető, bár kijelölt P+R parkolók nincsenek, így 

a napi kerületi parkolást nehezíti a jelenség. Jelentős kapacitású parkoló az elmúlt időszakban csak a 

kereskedelmi központokhoz épült. 

 

Fejlesztési feladatok 

 

A közúthálózatot érintő fejlesztési javaslatok közül kiemelt prioritása van a településszerkezeti 

jelentőségű közúti kapcsolatok fejlesztésének. Ennek keretében épülhet meg a városközpontot 

tehermentesítő elkerülő út az Ócsai út és a Szentlőrinci út között. Hasonlóan fontos tervezett elem a 

Haraszti utat az M0 úttal összekötő út, amely a teherforgalmat vezetné el a mostani lakóterületek 

közeléből. Ez azonban a fővárosi tervekben nincsen előirányozva. 
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A Vecsés út kiépítése a Külső-kerületi körút elemeként a Nagykőrösi útig, ill. továbbvezetve több 

kerületet érintően új harántirányú kapcsolatként a térségi elérhetőség szempontjából fontos 

támogatható cél. A Szentlőrinci út és az Erzsébet utca közötti kapcsolat a Grassalkovich útig a kerületi 

belső közlekedési infrastruktúrát javítaná jelentősen.  

A városközponti és kertvárosi lakóterületek forgalomcsökkentésének lehetőségét a készítendő 

településrendezési eszközökben vizsgálni szükséges, elsősorban a kelebiai vasútvonal vonal mentén 

kialakítható elkerülő utak szabályozási szintű előkészítése, helybiztosítása céljából. 

 

A közúti fejlesztésekhez szorosan kapcsolhatók a MÁV-Kelebia vasútvonalon tervezett különszintű 

átvezetések, melyek a vasútvonal elszigetelő hatásán, illetve a gyorsabb és biztonságosabb közúti, 

kerékpáros és gyalogos átközlekedésen is javítanának. A két különszintű közúti keresztezés a Vecsés 

úttól kicsit északra és a Szentlőrinci út-Erzsébet utcától kicsit délre tervezett. Ide sorolható a 

gyalogos-kerékpáros vasúti keresztezések megoldásának szükségessége, amelyek a tervezett közúti 

keresztezések mentén, illetve önállóan a Teknő-Sámfa utcáknál, a Tárcsás-Könyves utcáknál  

létesítendők.  

 

A kötöttpályás közlekedés fejlesztés elemei: a Kelebia vasútvonal és a nyomvonalán az elővárosi 

vasúti fejlesztés, a HÉV vonal és a vasútvonal megállóinak fejlesztése, illetve hosszabb távon a HÉV 

vonal szint alatti vezetése a Grassalkovich út mentén, ezzel megszűntetve a jelenlegi kedvezőtlen 

elválasztó hatását és lehetőséget teremtve a közterületi arculat javítására is. A HÉV vonal más irányú 

fejlesztési lehetősége egy üzemmód-váltás, amely villamosszerű kötöttpályás közlekedés 

megvalósítását célozza a zárt pálya megszüntetésével, az átjárási lehetőségek számának növelésével. 

A kötöttpályás közösségi közlekedési hálózat megállóinak környezetében P+R és P+B parkolók 

létesítendők. 

 

Soroksár kertvárosias közlekedési rendszerében kiemelkedő szerepe lehetne a kerékpáros 

közlekedésnek, amely az egyes kerületrészek közötti és térségi kapcsolatok szempontjából is jelentős 

lehet. A térségi kapcsolatokat szolgálná egy Csepellel összekötő új híd létrehozása a Ráckevei-

Soroksári-Dunán, a jelenlegi rév helyén, a Molnár-szigethez csatlakozóan. A sziget északi csúcsán az 

RSD Molnár-szigeti ágán is tervezett egy új híd a Dobó utca vonalában, ami szintén a gyalogos és 

kerékpáros közlekedést lenne hivatott kiszolgálni. 

A kerületen belüli és a térségi kapcsolatokat a Szentlőrinci úton, az Ócsai úton és a Vecsés út mentén 

tervezett kerékpárutak, valamint az Eurovelo 6 kerékpárút Dunaharaszti felé való továbbépítése 

szolgálhatnák.  

A városközponton belül a Templom utca - Hősök tere - Molnár-sziget nyomvonalú kerékpárút 

meghatározó jelentőségű, és települési jelentőségű kerékpárutak a főbb közlekedési irányok mentén 

és az RSD mentén kerültek kijelölésre. A kerékpáros közlekedésre alkalmas lakó- és kiszolgáló utak 

kijelölése hatékony és költségkímélő módja lehet a kerületi kerékpárút-hálózat kialakításának. 

 

A kertvárosias lakókörnyezet megóvásának érdekében, az érintett lakóterületeken a 

forgalomcsillapítás és a Tempo 30 övezet kijelölésének lehetőségei is vizsgálandók, kijelölendők.
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4.2.3. Közművek, hírközlés és megújuló energiák 

 

Soroksáron az elmúlt időszakban jelentős előrelépés történt a lakosságot szolgáló közműhálózatok 

fejlesztésében, így sokat javult a közműellátottság is. Az elvárható életkörülményekhez szükséges 

teljes közműellátás a kerületben azonban még így sem áll mindenhol rendelkezésre. 

 

A lakásállomány 97%-a csatlakozik a vezetékes ivóvíz hálózatra, ezzel a kerület belterületén élők 

ivóvíz hálózati szempontból teljesen ellátottnak tekinthetők. A vezetékes ivóvíz ellátásban nem 

részesülők vízellátásukat részben a közkifolyókról, részben házi kutakról elégíthetik ki. A kerület 

belterületén a szennyvíz közcsatorna hálózat kiépült, a lakásállomány 81%-a csatlakozik a 

közcsatorna hálózatra. Hiányosság e téren a kerület egyes részein tapasztalható. A közcsatorna 

hálózatra nem csatlakozó ingatlanok szennyvizeiket házi gyűjtőmedencékbe gyűjtik. 

Problémát legtöbb esetben a csapadékvíz-elvezetés jelent, leginkább a vízelvezetést szolgáló 

befogadó-szállító vízfolyások korlátozott szállítókapacitása miatt. 

 

A kerület energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a földgáz és a villamos energia áll 

rendelkezésre. A XXIII. kerület villamosenergia ellátása a főváros egységes hálózati rendszeréről 

biztosított, a gázellátása pedig a fővárosi egységes hálózati rendszer része. 

A kerületben jelenleg távhőszolgáltatás nem üzemel. A termikus energiaellátás kielégítése részben az 

ún. nem vezetékes energiahordozók (szén, fa, olaj, PB) használatával történik. 

 

A XXIII. kerületben elérhető megújuló energiaforrások a szélenergia, a napenergia, a vízenergia, a 

biomassza-biogáz és a geotermikus energia. 

 

A kerület a vezeték nélküli elektronikus hírközlés szempontjából megfelelő beltéri lefedettséggel 

rendelkezik. 

 

Fejlesztési feladatok 

 

A jelentős kiterjedésű fejlesztési területek igénybe vétele a közműhálózat jelentős fejlesztését is 

igényli ütemezetten, a felhasználáshoz illeszkedően. Itt említhető meg az Orbánhegyen tervezett 

lakóterület, az Újtelepen tervezett, közműellátással még nem rendelkező lakóterület és a jelentős 

kiterjedésű gazdasági területek közmű infrastruktúra fejlesztési igénye. 

A már beépített területeken megoldandó feladat a szennyvízelvetés arányának javítása, a közműolló 

szűkítése.  

Azokon a területeken, ahol befogadásra alkalmas közcsatorna nem áll rendelkezésre vagy a távolság 

miatt gazdaságosan nem építhető ki, engedélyezett, egyedi szennyvízkezelő berendezések is 

alkalmazhatók a tisztított szennyvíz befogadására Gyáli-patak vagy ennek mellékágai környezetében. 

 

Az energiaszolgáltatások fejlesztése kapcsán kiemelt figyelmet kell fordítani az energiahatékonyság 

növelésére és a megújuló energiaforrások minél nagyobb arányú hasznosítására. Ennek egyik 

lehetősége az intézmények energiahatékonysági megújításában rejlik, amit lehetőség szerint a 

megújuló energiaforrások használatával kell megvalósítani. 
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Az intézményi épületek példáján keresztül cél a lakosság ez irányú szemléletformálása is, ezáltal is 

elősegítve a lakóépületek megújuló energiaforrások alkalmazásával összekötött energiahatékonysági 

megújítását is. A megújuló energiaforrások használatának ösztönzése integrált energetikai projektek 

beindításával és az érintettek tájékoztatásával, ismereteinek szélesítésével valósítható meg, 

melyekbe a gazdasági szereplők bevonása is cél. 

 

A közműszolgáltatások fejlesztése kapcsán a meglévő közműhálózati rendszerek karbantartása és 

korszerűsítése a cél, illetve a még bizonyos szempontból ellátatlan területek bekapcsolása az egyes 

közmű hálózatokban. 

 

A kerület kiemelkedő faladata a csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése, a jelenlegi lefolyási 

problémák lehetőség szerinti javítása, megszűntetése. A Fővárosi Rendezési Szabályzat a jelentős 

változással érintett területeken a többlet csapadékvíz késleltetett módon történő levezetését, 

infrastruktúra függvényében igénybe vehető, változással érintett területeken a csapadékvizek 

helyben tartását írja elő. 

 

4.2.4. Táj- és természetvédelem, zöldfelületi rendszer 

 

Soroksár egykor kiterjedt összefüggő, szabad mező és erdőgazdasági táji területeit döntően az 

infrastruktúra fejlesztése szabdalta fel. A vasútvonalak, a HÉV vonal, az M5, M51 és az MO 

autópályák Soroksár erdő és mezőgazdasági területeit részekre szabdalták. A beruházások 

megszüntették a felszíni vizek szabad folyását, új, mesterséges árokrendszerekbe kényszerítették a 

patakokat, lecsapolva a természetes mocsarak egy részét is. Ezáltal felszámolásra került a 

természetes vizes élőhelyek nagy része. A természetes őshonos erdők helyén és a kevésbé jó talajú 

mezőgazdasági területeken telepített mesterséges erdők létesültek. 

Ugyanakkor a meglévő zöldfelületi rendszer kondicionáló értéke még jelenleg is kiemelkedő a főváros 

pesti oldalán. A Gyáli patak mesterségesen létrehozott ágai által felszabdalt, helyenként még 

mocsaras, mezőgazdasági- és erdészeti használatú területek részei a Nemzeti Ökológiai hálózatnak. 

Ezen belül ex lege lápok (Sósmocsár, Farkas turján, Magas-sásos, Soroksári lápszem) is találhatók a 

kerületben. A Ráckevei-Soroksári Duna part menti zónája része a Natura 2000 védettségi kategóriába 

tartozó természeti területeknek. Fővárosi jelentőségű védett természeti terület a volt Kertészeti és 

Élelmiszeripari Egyetem (jelenleg a Szent István Egyetem) Soroksári Botanikus Kertje. 

Soroksár a főváros egyik legnagyobb termőterületével rendelkezik. Az átlagosnál jobb minőségű 

szántók nagy része még jelenleg is mezőgazdasági művelés alatt áll. 

 

A belterületi zöldfelületi rendszer legfontosabb részét Soroksáron a lakóterületi magánkertek 

jelentik. Ezek relatíve magas növényi borítottságot eredményeznek (mintegy 40 %-os zöldfelületi 

arány telekterületre vetítve), ezáltal környezet kondicionáló szerepüket betöltik. Hiányoznak viszont 

a komplex szabadidős funkciókkal kitölthető nagy közparkok. A teljes belterületi közhasználatú 

zöldfelületi rendszer területe 17,80 ha. Ennek túlnyomó része (12,5 ha) közkert, kisebb része (4,62 

ha) közpark. A játszóterek száma 9 db, összterületük 0,4 ha. Az egy lakosra jutó zöldterület budapesti 

átlagban alacsony (9 m2/fő), az egy lakosra jutó közpark terület ugyancsak nagyon alacsony (2 

m2/lakos). A hátrányokat némileg ellensúlyozza a lakókertek fásítottsága a kertvárosias és családi 

házas lakóterületeken. 
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Fejlesztési feladatok 

 

A táji és természeti adottságok megőrzése elsődleges szempont a tervezett fejlesztések 

megvalósításánál. Az újonnan beépítésre szánt területeket a felhasználási igény felmerülésének 

időpontjában, ütemezetten kell igénybe venni. A Natura 2000, az Országos Ökológiai Hálózathoz 

tartozó és az ex lege védett területeken újonnan beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.  

 

Az átlagosnál jobb minőségű mezőgazdasági területek és az Országos Erdőállomány Adattár szerinti 

erdők területe nem, ill. csak indokolt esetben, az erdőpótlási kötelezettség egyidejű teljesítése 

mellett vehető igénybe. A közjóléti erdők a funkciójuknak megfelelően rekreációs, szabadidős és 

sportolási célra hasznosíthatók az erdőtörvény keretei között. Ennek egyik jelentős eleme lehet a 

Szentlőrinci út melletti önkormányzati tulajdonú erdő parkerdővé fejlesztése, amely az Újtelep és a 

városközponti lakosság igényeit is ki tudja szolgálni. 

 

A Molnár-sziget és a Ráckevei-Soroksári Duna közvetlen parti sávjában a természetközeli állapot 

fenntartása, visszaállítása az elsődleges szempont. E mellett a part menti zóna és a Molnár-sziget 

északi és déli, még kihasználatlan területein közhasználatú zöldfelületeket, komplex szabadidős és 

rekreációs célú közparkokat kell létesíteni, a parti sétány kialakításával. Az RSD adottságait 

kihasználva a vízi turizmus fejlesztésére is törekedni szükséges. 

 

A tervezett lakóterületekhez kapcsolódva új közparkokat, közkerteket és játszótereket szükséges 

kialakítani. Az új kerületi alközponthoz csatlakozóan új közösségi zöldfelületek létrehozása a cél. A 

közkerteket és játszótereket közvetlenül az új lakóterületeken belül kell kialakítani. 

 

A meglévő kialakult lakóterületeken a közterületek megújítása keretében az utcafásítás, a meglévő 

zöldterületek és játszóterek folyamatos karbantartása, megújítása, növényállományának és 

eszközeinek pótlása a cél. A játszóterek kialakításánál figyelembe kell venni a korosztályos igényeket, 

hogy azok kombinációja a többgyerekes családok igényeit is kielégítse. 

 

4.3. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség  

védelmére és az örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésére 
 

A megalapozó vizsgálat részletesen tartalmazza az örökségi értékek és védettségek bemutatását. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy Soroksár területét nem érinti világörökségi, vagy világörökségi 

várományos terület. Nincsenek a területén nemzeti emlékhelyek, műemléki területek (történeti táj, 

műemléki jelentőségű terület), és nem találhatók a műemlékvédelem sajátos tárgyai (történeti kert, 

temető, temetkezési hely) sem. 

 

Ezzel szemben a régészeti lelőhelyek a kerület nagy részét lefedik, a beépített területek közül csak az 

M5 melletti bevásárlóközpont területe és Újtelep marad ki a lehatárolásokból. A kerületet összesen 

39 lelőhely érinti, amelyek közül egy átnyúlik Gyál közigazgatási területére is. 

  

Soroksár területén jelenleg 5 műemléket tartanak nyílván: Római Katolikus Kápolna, Római Katolikus 

Templom, Nepomuki Szent János-szobor, Szent Flórián-szobor, Szent Sebestyén-szobor. 
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A műemlékek mellett másik 11 építmény és 1 épületegyüttes áll fővárosi helyi védettség alatt. Az 

épületegyüttesbe beletartoznak a Templom utca menti épületek, az utca teljes hosszában, a Rézöntő 

utcától a Templom utca 159.-ig, illetve a páros oldalon a 154.-ig. 

  

Fejlesztési feladatok 

 

Az országosan védett örökségi értékek megőrzését jogszabályok biztosítják. Az újonnan beépítésre 

szánt területek fejlesztésénél az épített örökség elemeinek védelmét ennek alapján kell biztosítani. 

 

Soroksár országosan vagy fővárosi szinten nem védett, de a kerület történelme, városképe vagy 

építészeti értéke miatt helyi védelemre javasolható elemeit a készítendő településrendezési tervek 

értékvédelmi vizsgálataiban fel kell tárni és az ennek során készített értékkataszter alapján az épített 

és természeti örökség helyi védelméről önkormányzati rendeletben kell dönteni.  

 

A helyi védelem mellett a védelemre előirányzott értékek megőrzéséhez szükséges támogatási 

rendszert is ki kell dolgozni. A helyi védelem célja a helyi különleges oltalmat igénylő 

településszerkezeti, településképi, táji, építészeti, néprajzi, településtörténeti, régészeti, művészeti, 

műszaki-ipari, természeti, esztétikai szempontból védelemre érdemes településszerkezetek, 

településkép, település karakter,  épületegyüttesek,  építmények, épületek és épületrészek, 

utcaképek és látványok, műtárgyak,  utcabútorzat, szobrok, emlékművek, síremlékek, növényzet 

(soliter fák, fasorok, stb.) körének számbavétele és meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, 

megőrzése, megőriztetése és a lakossággal való megismertetése.  

 

Célszerű a védelem kapcsán a lehető legszorosabban együttműködni a tulajdonosokkal, mert így 

nagyobb az esélye a megőrzésnek és a megfelelő karbantartásnak. 





4.4. Településrendezési eszközök 
 

A közelmúltban lezajlott jogszabályi módosítások a településrendezésben is változásokat okoztak. Az 

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 14/A. § (2) 

bekezdés határozza meg a fővárosi településrendezés új eszközeit. Soroksárt érinti: 

 a fővárosi településszerkezeti terv ─ Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015),  

 a fővárosi rendezési szabályzat (FRSZ), valamint  

 a kerületi önkormányzat által – a fővárosi településszerkezeti tervvel, a fővárosi rendezési 

szabályzattal összhangban – a kerület területére megállapított kerületi építési szabályzat.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete által a 25/2003. (VII.18.) 

többször módosított önkormányzati rendeletével elfogadott Kerületi Városrendezési és Építési 

Szabályzat (KVSZ) és a mellékletét képező Szabályozási terv még a korábbi fővárosi tervi 

környezetben, korábbi jogszabályi háttér alapján készült. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Trk.) 

átmeneti rendelkezései alapján a KVSZ 2018. december 31-ig alkalmazható és 2015. december 31-ig 

korlátozottan módosítható. 

A Trk.-ben meghatározott esetekben, illetve 2015. december 31. napját követően már kizárólag az új 

országos jogszabályokkal és a 2015. év elején jóváhagyott fővárosi településrendezési eszközökkel 

összhangban készíthető kerületi építési szabályzat (KÉSZ). 

A Trk. lehetőséget ad arra, hogy a kerületi önkormányzatok a településrendezési eszközeiket a 

területi adottságaiknak és településrendezési céljaiknak legjobban megfelelő lehatárolással készítsék 

el. 

 

Ennek alapján a kerületi építési szabályzat az 1. Függelék szerinti lehatárolással ütemezetten 

készítendő el. 
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1. Függelék a 208/2016.(V.10.) határozathoz 

 

1. Soroksár felső 

a) területrész (Duna melletti terület) lehatárolása: 

Grassalkovich út - Gyáli patak - Ráckevei-Soroksári Duna Molnár-szigeti mellékága - Ráckevei-

Soroksári Duna – közigazgatási határ - MÁV-Kelebiai vasútvonal – Grassalkovich út  

b) területrész (Molnár-sziget) lehatárolása: 

Ráckevei-Soroksári Duna - Ráckevei-Soroksári Duna Molnár-szigeti mellékága - Ráckevei-

Soroksári Duna 

c) területrész (központi terület) lehatárolása: 

Grassalkovich út – MÁV-Kelebiai vasútvonal – közigazgatási határ – Temető sor – Szentlőrinci 

út – Közöslegelő dűlő – Vecsés út – Grassalkovich út 

 

2. Soroksár alsó 

a) területrész (Duna és a vasút közötti terület) lehatárolása: 

Ráckevei-Soroksári Duna – Gyáli patak – Grassalkovich út – Vecsés út – MÁV-Kelebiai 

vasútvonal – közigazgatási határ – Ráckevei-Soroksári Duna 

b) területrész (vasút és az M51 autóút közötti terület) lehatárolása: 

MÁV-Kelebiai vasútvonal – Vecsés út – Túri István út – M51 autóút – közigazgatási határ – 

MÁV-Kelebiai vasútvonal 

 

3. Újtelep és M5 autópálya térsége 

a) területrész (lakótelep és környéke) lehatárolása: 

Temető sor – Szentlőrinci út – közigazgatási határ – Temető sor  

b) területrész (bevásárlóközpont és a botanikus kert környéke) lehatárolása: 

Szentlőrinci út – Közöslegelő dűlő – Vecsés út – Túri István út – M51 autóút – M5 autópálya – 

Dózsa György út – közigazgatási határ – Szentlőrinci út 

 

4. Péteri-major és új M0 autóút térsége 

Lehatárolás: 

M51 autóút – M5 autópálya – Dózsa György út – közigazgatási határ – M51 autóút 
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Az együtt tervezendő területek térképi lehatárolását a következő ábra mutatja be: 

 


