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1.1. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A KERÜLET HELYE A 

TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 

Budapest illetve a kerület szerepe a nemzetközi, az országos és a regionális 

térszerkezeti és funkcionális kontextusban. 

Budapest nemzetközi és országos szerepe 

Budapest az európai városhálózat tagjaként 1,7 millió fős lakosságával a jelentősebb európai városok közé 

tartozik. Nemzetközi, ezen belül is makroregionális szerepköre jelentős, de a Főváros és várostérsége 

együttes fejlesztésével, fejlődésével ezt a pozíciót tovább kell erősíteni az ország egészének 

versenyképessége érdekében. A KSH adatai alapján Magyarországon belül Budapesten termelődött meg a 

GDP 38 %-a 2011-ben (míg lakossági súlya csak 17,6 %), a beruházások 38 %-a szintén itt valósult meg 

(2013), az egyetemi és kutatási központok kiemelkedő koncentrációja hozzájárult ahhoz, hogy a 

versenyképesség egyik legfontosabb jellemzője, az országban kutatás-fejlesztésre fordított éves ráfordítás 

közel 60 %-a itt realizálódjon. Budapest a szolgáltatási szektor dominanciája mellett olyan ágazatok 

kiemelkedő központja, mint a kreatív ipar, IKT szektor, gyógyszeripar. Budapest az ország első számú 

turisztikai fogadóterülete, kulturális kínálata és épített öröksége nemzetközi viszonylatban is jelentős. 

Budapest központú az ország légi forgalma, és a közlekedési hálózatok történeti kialakulása nyomán ez a 

legfontosabb közúti és vasúti csomópont. A forgalom magas koncentrációját a lakosság száma és a város 

gazdasági jelentősége eredményezi. Budapest logisztikai pozíciót az itt metsződő három Európai 

közlekedési folyosó is erősíti, melynek egyik eleme maga a Duna vízi útja. A főváros „vonzereje”, 

népszerűsége erősödik, mely mind a lakosságszámban, mind a turisztikai adatokban jól tükröződik. Az 

elmúlt 10 évben Budapest népessége növekedni tudott, a Budapestről történő elvándorlás 2007-től 

megfordult, így a főváros migrációs egyenlege pozitív tendenciát mutat. 

 

A főváros és vele együtt élő környezete (közel 3 millió fő, az ország lakosságának mintegy 30%-a) együtt 

alkotja a budapesti funkcionális várostérséget, a budapesti gazdasági tér még ennél is nagyobb kiterjedésű 

és jelentőségű. Budapest és várostérsége a népesség, a jövedelem és a tőkekoncentráció tekintetében 

kiemelkedő az ország más térségeihez viszonyítva és ezzel arányosak a közlekedés terén jelentkező 

terhelések, igények. A térségen belüli intézményesített együttműködés alacsony hatékonyságú, az 

együttműködés szintje jelenleg nem megfelelő, a térségi pozíció megerősítése érdekében szorosabb 

kapcsolat szükséges. 

 

A Budapesti várostérség nemzetközi, országos és regionális szerepkörének alakításában Soroksár is szerepet 

játszik sajátos adottságaival, megvalósított fejlesztéseivel, ugyanakkor ezen szerepkörök önálló értelmezése 

a kerület szintjén csak korlátozottan tehetők meg. A kerületek mindegyike hozzájárult ennek a kivételes 

pozíciónak a kialakításához, és a jövőben a komparatív előnyökre építve és egymással együttműködve 

érhető el előrelépés szinte minden fontos területen. 
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A kerület szerepe a településhálózatban 

Soroksár szerepkörét mind nemzetközi, mind térségi kitekintésben alapvetően meghatározza a kerület 

Budapesten belüli elhelyezkedése: mivel a kerület a külső kerületekhez tartozik, így több országos 

jelentőségű közlekedési elem is érinti. 

Budapest körirányú közlekedési elemei közül egy, de talán a legfontosabb, a Budapestet elkerülő M0 

körgyűrű érinti Soroksárt. Az országos és regionális sugárirányú elemek közül az M5 autópálya kivezető 

szakasza és a Boráros tértől induló Soroksári út/Helsinki út/Grassalkovich út/Ócsai út/5.sz. főút érinti a 

kerületet. Jelentős közúti elem még a Soroksárról induló Haraszti út/510.sz. főút iránya is. 

A vasúti közlekedésben kiemelt szereppel bír a Ráckevei HÉV és a Budapest - Kelebia vasútvonal, amely 

szintén áthalad a kerületen és egyben a Budapesti Intermodális Logisztikai Központot is bekapcsolja a vasúti 

teherszállítmányozás rendszerébe. 

A kerületnek a fővároson belül elfoglalt pozícióját mind beépítettségében mind funkcionalitásában a 

külvárosi jelleg határozza meg: az Elővárosi zóna sokszor már falusiasba hajló térstruktúrája, beépítettsége 

és intézmény-ellátottsága jellemzi. Ezt színesíti a Duna menti zóna, ahol megtalálhatók mind a 

természetközeli állapotú partszakaszok, mind a budapesti ingatlanok közül a piac által értékesebbnek 

beárazott vízparti családi házak is. 

A város hálózati rendszere és területeinek jellemzői mellett meghatározóak azok a közösségi helyszínek, 

lokális kisközpontok, kerületközpontok, melyek a város működésében alapvető sűrűsödéseket jelentenek. 

Fontosak, mert a legtöbb esetben egyben közlekedési csomópontokhoz, jellemzően közösségi közlekedés 

átszállóhelyeihez kapcsolódva jöttek és jönnek létre.  

A központ- és a közlekedési rendszer funkcionális összetettségét mutatja az alábbi ábra, amelyen Soroksár 

területét kiemeltük: 

 

 
Központrendszer közlekedési és funkcionális összetettsége 

Forrás: Budapest 2030 
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Soroksár potenciálisan erős központképző szereppel bíró létesítménnyel, intézménnyel nem rendelkezik, 

bár a nagynevű Budapesti Corvinus Egyetem Soroksári Botanikus Kertje (üzem és tangazdaság) a kerületben 

található, de ez Fővárosi szinten nem számít különleges jelentőségű intézménynek. Kereskedelmi 

szempontból az M5 autópálya mellé települt áruházak szerepe értékelhető központképzőnek, de budapesti 

viszonylatban ezek funkcionális sokfélesége sem kiemelkedő. A fent említett elemek központteremtő, 

fejlődés-generáló ereje fővárosi viszonylatban nem elegendő. 

 

A kerület funkcionális és területi kapcsolatai 

Soroksárnak az elővárosi zóna részeként Budapesten kívüli szomszédos települései Dunaharaszti, 

Alsónémedi és Gyál, melyek közül Dunaharaszti közvetlenül, átmenet nélkül kapcsolódik kertvárosias 

lakóterületeivel Soroksárhoz. Közigazgatási szempontból szomszédosak még a XVIII., XIX., XX. és a XXI. 

kerületek. Soroksárnak gyakorlatilag semmilyen közvetlen kapcsolata nincs a belső városrészekkel. A 

szomszédos kerületek is kertvárosias jellegűek, egy-egy központi területtel, ahol jellemzően telepszerű 

beépítések találhatók (Pesterzsébet, Csepel). A külsőbb kerületek szerkezetét és kapcsolatrendszerét 

elsősorban a nagykapacitású országos hálózat bevezető szakaszai (M5, 5.sz. főút) és a város fő gyűrűi (M0) 

alakítják. Emellett a funkcionális kapcsolatokban nagyon nagy hangsúly kapnak a barnamezős területek 

(M51 és Ócsai út közti területek, Haraszti út és a Budapest-Kelebia vasútvonal mentén), amelyek egyrészt 

gazdasági potenciáljukkal szerkezet-alakítóak a kerületek életében, másrészt az örökölt és továbbélő 

környezeti gondok nem mindig oldhatók meg a teljes térség kezelése nélkül. 

Mindazonáltal Soroksárnak – mint RSD-parti kerületnek – is meg van az a zöldterület-fejlesztési potenciálja, 

amely a XX. kerülettel – és azon keresztül a belső városrészekkel -, valamint az agglomerációs 

településekkel való kapcsolat erősítését biztosítaná. A Vízisport utca menti, a Molnár-szigeti, a 

városközponti terület parti sávjának és a déli területek parti sávjának fejlesztése mind erősíti a Duna menti 

zöldfelületi kapcsolatokat. 

SWOT    
  

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 Soroksár történetének és identitásának őrzése; 

 kedvező földrajzi fekvés 

 közúti közlekedési hálózati szempontból kedvező 
közlekedési kapcsolatok; 

 a gazdasági és logisztikai (BILK) területek miatt 
kialakult stabil gazdasági szerepkör; 

 nagy kiterjedésű fejlesztési területi tartalékok 

 az RSD szabályozott vízszintje; 

 fővárosi viszonylatban jelentős méretű 
mezőgazdasági és erdőterületek 

 városszerkezeti egységek szétdaraboltsága 

 a kedvező közlekedés-hálózati helyzet következtében 
magas forgalomterhelés, illetve közlekedésből 
származó környezet terhelés; 

 a fejlesztési területek fejlesztéséhez jelentős 
tőkebevonás szükséges; 

 az RSD illetve az RSD part hasznosítása 
költségigényesebb az átlagos fejlesztési területeknél 

 hiányzó, vagy hézagosan kiépített zöldfelületi kapcsolat 
a Duna mentén Pesterzsébet és Dunaharaszti 
irányában. 
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SWOT    

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 az országos közlekedési hálózatok Budapest 
központúságot oldó fejlesztése, tehermentesítés; 

 a kulturális szerepkör erősítése; 

 a Duna (RSD) potenciálja a közlekedés- és 
zöldterületfejlesztés, illetve a minőségi 
területfejlesztés terén; 

 alulhasznosított területek integrálása a 
városszerkezetbe 

 leszakadó barnamezők tovább degradálják a területet 
környezeti és gazdasági tekintetben; 

 a szegregáció erősödése a leszakadó társadalmi rétegek 
erősödése miatt; 

 a rehabilitációs lendület kifulladása; 

 a külterületi elaprózott tulajdonosi struktúra gátolja a 
fejlesztéseket 

 fejlesztési tőke hiánya 
 

FEJLESZTÉSI KIHÍVÁSOK 

A Fővárossal, a szomszédos kerületekkel és a kapcsolódó agglomerációs településekkel történő intenzívebb 

együttműködés. 
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1.2. FEJLESZTÉSI ÉS RENDEZÉSI KÖRNYEZET 

Területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata, Fővárosi 

településfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata, Hatályos 

kerületfejlesztési döntések bemutatása, A településrendezési tervekkel való 

összefüggések vizsgálata, A szomszédos települések, kerületek hatályos 

településszerkezeti tervei, A településrendezési tervi előzmények vizsgálata. 

1.2.1. Területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata 

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló – módosított – 1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) szerint a 

területfejlesztés: „az országra, valamint térségeire kiterjedő társadalmi, gazdasági és környezeti területi 

folyamatok figyelése, értékelése, a szükséges tervszerű beavatkozási irányok meghatározása, rövid, közép- 

és hosszú távú átfogó fejlesztési célok, koncepciók és intézkedések meghatározása, összehangolása és 

megvalósítása a fejlesztési programok keretében, érvényesítése az egyéb ágazati döntésekben.” A 

területfejlesztést megalapozó egyik fejlesztési dokumentum a területfejlesztési koncepció, amely „az 

ország, illetve egy térség átfogó távlati fejlesztését megalapozó és befolyásoló tervdokumentum, ami 

meghatározza a térség hosszú távú, átfogó fejlesztési céljait, továbbá a fejlesztési programok 

kidolgozásához szükséges irányelveket, információkat biztosít az ágazati és a kapcsolódó területi tervezés és 

a területfejlesztés szereplői számára”. 

Az országos, illetve térségi tervek a fővárost értelemszerűen érintik, javaslatot tesznek a fejlesztési 

irányokra. Az országos és a térségre vonatkozó valamennyi hatályos dokumentum egybehangzóan rögzíti a 

térség kiemelkedő jelentőségét, a közép-európai és a magyarországi térszerkezetben betöltött 

meghatározó szerepét. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a fővárosi önkormányzat számára 

az ellátandó feladatok terén számos változást hozott, megjelent a megyei önkormányzatok feladatát 

képező területfejlesztés és -rendezés is. Bár Budapest nehezen illeszthető a megyék terv-rendszerébe, 

hiszen a településfejlesztési és területfejlesztési koncepció is ugyanazon közigazgatási területre 

vonatkozóan készült, a fővárost – ennek következtében Soroksárt is – a következő területfejlesztési 

dokumentumok érintik: 

● Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (továbbiakban: 

OFTK), ami a 1/2014. (I.3.) OGY határozat mellékleteként került elfogadásra,  

● a 2014. június 30-i közgyűlésén elfogadott Budapest Területfejlesztési Koncepciója 

(továbbiakban: BTFK), valamint  

● a Fővárosi Területfejlesztési Program (továbbiakban: FŐTEP) – 215/2015.(II.25.) Főv. Kgy. 

határozat 

● A szomszédos Pest megye területfejlesztési dokumentuma, a Pest Megyei Területfejlesztési 

koncepció (továbbiakban: PMTFK) megállapításai is érintik közvetetten a fővárost és a 

kerületeket.  
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Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 

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 átfogó célok megvalósulása érdekében az Országgyűlés megerősítette az OFTK tizenhárom specifikus 

célkitűzését, köztük hét szakpolitikai jellegű célt és hat területi célt. A célok a társadalom és a gazdaság 

egészének, valamint minden ágazatnak, térségi és helyi szereplőknek szólnak, továbbá kirajzolják azokat a 

fejlesztési súlypontokat is, amelyekre a középtávú – fókuszált – fejlesztési feladatok épülhetnek: 

Szakpolitikában érvényesítendő specifikus célok 

versenyképes, innovatív gazdaság 

gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság 

életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszer-feldolgozóipar fejlesztése 

kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I 

értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom 

jó állam, szolgáltató állam és biztonság 

stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme 

 

Területi specifikus célok 

Az ország makroregionális szerepének erősítése 

A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat  

Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése / az egyes nagytérségek megújulását biztosító fejlesztések 

Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése 

Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés elősegítése 

Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása 
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Az OFTK térszerkezeti és térhasználati elveket is megfogalmaz. A térségi fejlesztésekben, fejlesztési 

beavatkozások során mind a tervezésben, mind a végrehajtás során tekintettel kell lenni a természeti 

erőforrásokat védő térszerkezetre és a fenntarthatóságot biztosító területhasználatra, „zöldmezős 

fejlesztések helyett barnamezős fejlesztések szükségesek”. „A takarékos és átgondolt területhasználat a 

legfontosabb térhasználati elvek egyike, a takarékos helyhasználatot érvényesíteni kell a 

településfejlesztésben is. A városok szétterülésének elkerülése, a tagolt és kompakt városszerkezet 

kialakítása az agglomerációs településeket is erősen érinti, valódi térségi szintű térszervezési feladat. A 

vidékies területhasználatnál is kerülni kell a talajpusztulást, visszafordíthatatlan talajvízcsökkenést okozó 

tevékenységeket. Az infrastruktúra-fejlesztések tervezésénél az ezt figyelembe vevő megoldásokat kell 

támogatni.” 

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. 

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. 
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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 

 

A megye területfejlesztési koncepciója és a 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. 
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Forrás: BTFK 

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. 
 

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. 
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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 

 

A dokumentum elfogadás előtt áll és minisztériumi hozzájárulással ugyan rendelkezik, de amíg az operatív 

programok országos szinten nem kerülnek elfogadásra, és a pontos források nem ismertek, nem 

véglegesíthető. 
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1.2.2. Fővárosi településfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések 

vizsgálata 

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

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 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. 

Az integrált településfejlesztési stratégia a rendelkezésre álló és bevonható források ismeretében 

meghatározza a településfejlesztési koncepcióban meghatározott célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló 

beavatkozásokat, programokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon követését.” 

 

Soroksár területét a többszintű önkormányzati rendszer, valamint a fejlesztési tervek egymásra épülése 

(tervhierarchia és az időtávok különbözősége) miatt több fővárosi és kerületi településfejlesztési 

dokumentum is érinti. A hatályos fővárosi településfejlesztési dokumentumok a következők: 

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

● ITS Budapest stratégia 2020 (továbbiakban: BP ITS 2020). 

A kerületi településfejlesztési döntéseket a 2.3. fejezet tárgyalja. 

 

A főváros hatályos hosszú távú településfejlesztési koncepciója Budapest teljes közigazgatási területére 

tartalmazza a településfejlesztés irányát. A Budapest 2030 767/2013.(IV.24.) Főv. Kgy. határozattal került 

jóváhagyásra, előirányozza a 2030-ig elérendő hosszú távú célokat. Ezt követően a törvénynek megfelelően 

új középtávú program vált szükségessé. Ennek megfelelően került kidolgozásra a fővárosi új stratégiája, az 

BP ITS 2020 - 923/2014. (VI.30.) Főv. Kgy. határozat -, melynek  felülvizsgálatát jóváhagyták a 

160/2016.(II.17.) Főv. Kgy. határozattal. 

Budapest 2030 

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 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. 

 

A koncepció 4 átfogó célt határoz meg, amely Budapest meglévő értékeire és sokszínűségére alapoz, 

meghatározva azokat az irányokat, melyek az integrált fejlesztési elvek érvényesülése mellett Budapest 

jövőjének fejlesztési alapjait képezik:  
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● Budapest az Európai városhálózat erős tagja, 

● Fenntartható, érték- és tudásalapú gazdaság, 

● Egészséges, harmonikus, sokszínű városi környezet, 

● Javuló életminőség, harmonikus együttélés. 

 

A célok meghatározása a szemléleti alapvetések (élhetőség, fenntarthatóság, esélyegyenlőség) és az átfogó 

célok alapján történt. A kitűzött 17 cél és az átfogó célok viszonyát az alábbi táblázat mutatja be. Egy-egy 

cél, ugyan eltérő mértékben, de egyszerre több átfogó célt is szolgál. 

 

Budapest 2030 célrendszere: 

 
 

Forrás: Budapest 2030 
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Budapest ITS 2020 

Az ITS szerepe, hogy bemutassa azokat a konkrétabb ágazati és területi fejlesztési irányokat, projekteket, 

melyet Budapest Főváros Önkormányzata középtávon kíván megvalósítani a Budapest 2030 hosszú távú 

céljainak elérése érdekében. 

Miközben a FŐTEP elsősorban a gazdaságfejlesztést helyezi fókuszba, a főváros integrált településfejlesztési 

stratégiája a Fővárosi Önkormányzat által előkészítendő, koordinálandó, megvalósítandó fejlesztéseket, 

projekteket helyezi a középpontba – természetesen összehangolva és illeszkedve a Főváros egész területére 

elfogadott, illetve párhuzamosan készülő területfejlesztési dokumentummal. A stratégia időtávja illeszkedik 

az EU programozási ciklusához, tehát az a 2014 és 2023 (2020-at követően a projektek megvalósítására 

további 3 év áll rendelkezésre) között megvalósítani tervezett fejlesztéseket és fejlesztési irányokat foglalja 

magában. 

A Budapest 2030-ban meghatározott átfogó célok elérését középtávon két specifikus cél szolgálja:  

● Gazdasági teljesítmény növelése (gazdasági teljesítményét nemzetközi szinten erősítő budapesti 

várostérség); 

● Életminőség feltételeinek javítása (minőségi nagyvárosi életfeltételek). 

A specifikus célok elérését középtávon négy tematikus és egy-egy kiemelt horizontális és területi cél 

mentén kívánja Budapest Főváros Önkormányzata megvalósítani. 

Tematikus célok 

2. Vállalkozás- és beruházásbarát gazdasági környezet  

A foglalkoztatást bővítő és a hozzáadott értéket előállító gazdasági szereplők működésének, együttműködésének, 
piacszerzésének támogatása. 

3. Intelligens városműködés  

A városi, várostérségi közszolgáltatások hatékonyságának javítása a kooperáció, valamint a környezettudatos és 
innovatív megoldások alkalmazásával. 

4. Sokszínű, értékőrző, zöld nagyvárosi környezet  

Élhetőbb, a társadalmi igényeknek megfelelő városi környezet feltételeinek kialakítása, a gazdasági prosperitást, 
társadalmi kohéziót és régión túlmutató szerepkört egyaránt szolgáló infrastruktúrák fejlesztésével. 

5. Nyitott, szolidáris és aktív budapestiek  

Az egyéni és közösségi öngondoskodás, felelősségvállalás, az esélyegyenlőség, valamint Budapest befogadó jellegének 
erősítése. 

 

Horizontális cél 

1. Kezdeményező, együttműködő városfejlesztés  

A városfejlesztés kezdeményező, együttműködő jellegét erősítő intézmény- és eszközrendszer, valamint koordinációs 
mechanizmusok kialakítása. 

 

Területi cél 

6. Dunával együtt élő város  

A Duna, a Duna-partok és a dunai szigetek közösségi és gazdasági adottságainak integrált fejlesztése. 
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Az ITS-ben meghatározott célokkal kapcsolatosan olyan eszközök és konkrét projektszintű beavatkozások 

kerültek megfogalmazásra, amelyek Soroksár fejlesztési szándékait közvetett vagy közvetlen módon 

pozitívan támogatják. 

 

Az ITS  középtávú célrendszerének áttekintése: 

 

 
Forrás: BP ITS 2020  
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1.2.3. Hatályos kerületfejlesztési döntések bemutatása 

SOROKSÁR INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (2011. és 2015.) 

Soroksár Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS) 2011-ben a MaHill Mérnökiroda Kft. készítette el, majd 

ennek felülvizsgálatára a 2013. január 1. napján hatályba lépett jogszabályok szerint 2015. évben került sor 

a Pest-Buda Konzorcium generáltervezésében, melyet kerületi szinten az Ecorys Kft. koordinált. Mindkét 

stratégiai szemléletű anyag a 2008-ban készült településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósítását 

célozta meg. Soroksár ezt megelőzően is rendelkezett IVS-sel, de tekintve, hogy az IVS egy középtávra (7-8 

évre) szóló dokumentum, így a rendszeres áttekintések és felülvizsgálatok során 2014-ben az IVS 

felülvizsgálata mellett döntött a kerület. 

Az IVS feladata a hosszú távú kerületfejlesztési célok, rövid- és középtávon reálisan megvalósítható 

programjainak és projektjeinek kidolgozása volt. 

 

Az IVS stratégiai fejezetében került rögzítésre 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 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 kialakulása. 

 

A jövőkép elérése érdekében megfogalmazott hosszú távú átfogó célok: 

 1. A gazdaságfejlesztés alapja a tőke beáramlásához és tartós megtelepedéséhez szükséges 

gazdasági környezet biztosítása. Ez jelenti a fejlett vállalkozói infrastruktúra kiépítését, a 

szakképzésre épülő humánerőforrás-fejlesztést, ami a meglévő húzó ágazatok fejlesztésével 

párosulva Soroksárt a térségben versenyképes gazdasági helyszínné teszi. 

 2. A minőségi életkörülmények biztosítása érdekében fontos, hogy a kerület működtetése és 

fejlesztése során maximálisan vegyék figyelembe a természeti értékek fenntartását, a környezeti 

állapot javítását, valamint az épített környezet és a városszerkezet hagyományokra épülő 

fejlesztését – rehabilitálását –, aminek keretében kiemelt figyelmet kell fordítani a lakhatási 

feltételek minőségi javítására. Az életminőség színvonalának emeléséhez a belső közlekedési 

rendszer környezetbarát fejlesztése és a városi közterületek humanizálása is hozzá tartozik. 

 3. A helyi kulturális és közművelődési kínálat nemcsak Soroksár lakosságát szolgálja ki, hanem 

részét képezi a kerület turisztikai kínálatának is. 

 4. A szociális biztonság megteremtése kapcsán a hátrányos helyzetű, szociális ellátásra szoruló 

társadalmi csoportok életkörülményeit, a társadalom többi tagjához történő felzárkózásának 

esélyeit több dimenzió mentén szükséges javítani annak érdekében, hogy a kerületen belüli 

társadalmi és területi egyenlőtlenségek mértéke csökkenjen. Ezzel párhuzamosan az ellátórendszer 

fejlesztésével és a megelőzés eszközeivel javítani kell a lakosság egészségi állapotát. 
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A korábbi, 2011-ben megfogalmazott középtávú stratégiai célok kisebb módosításokkal tovább lettek 

vezetve a következő időszakra. A célok fejlesztési programok, illetve beavatkozások, projektek 

meghatározásával lettek tovább bontva.  

 

Középtávú tematikus célok 2015: 

 T1. Fejlett gazdasági infrastruktúra kiépítése; diverzifikált, környezetbarát gazdasági struktúra és 

fenntartható turizmus kialakulásának elősegítése. 

 T2. Korszerű, fenntartható, helyi igényeknek megfelelő, környezetbarát közlekedési, kommunális és 

műszaki infrastruktúra és szolgáltatás rendszer kialakítása. 

 T3. Kiegyensúlyozott településszerkezet kialakítása, a természeti és épített környezet védelme, 

javítása 

 T4. A társadalom és a gazdaság igényeivel összhangban álló humán erőforrás fejlesztés, a kulturális 

értékek ápolása. 

 T5. Magas szintű egészségügyi, szociális szolgáltatások és sportinfrastruktúra kialakítása. 
 

A középtávú célok közötti összefüggések bemutatása 

 Cél 2 Korszerű, 
fenntartható, helyi 
igényeknek 
megfelelő, 
környezetbarát 
közlekedési, 
kommunális és 
műszaki 
infrastruktúra és 
szolgáltatás 
rendszer 
kialakítása. 

cél 3 
Kiegyensúlyozott 
településszerkezet 
kialakítása, a 
természeti és 
épített környezet 
védelme, javítása. 

cél 4 A társadalom 
és a gazdaság 
igényeivel 
összhangban álló 
humán erőforrás 
fejlesztés, a 
kulturális értékek 
ápolása. 

cél 5 Magas szintű 
egészségügyi, 
szociális 
szolgáltatások és 
sportinfrastruktúra 
kialakítása. 

cél 1 Fejlett gazdasági 
infrastruktúra kiépítése; 
diverzifikált, környezetbarát 
gazdasági struktúra és 
fenntartható turizmus 
kialakulásának elősegítése. 

XX X X  

cél 2 Korszerű, 
fenntartható, helyi 
igényeknek megfelelő, 
környezetbarát közlekedési, 
kommunális és műszaki 
infrastruktúra és 
szolgáltatás rendszer 
kialakítása. 

 X   

cél 3 Kiegyensúlyozott 
településszerkezet 
kialakítása, a természeti és 
épített környezet védelme, 
javítása. 

  X X 

cél 4 A társadalom és a 
gazdaság igényeivel 
összhangban álló humán 
erőforrás fejlesztés, a 
kulturális értékek ápolása. 

   XX 
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AZ IVS A KERÜLETRÉSZI SZINTŰ TERÜLETI CÉLOK MEGFOGALMAZÁSÁHOZ A KERÜLETET 10 RÉSZRE OSZTJA: 

 
Kerületrészek 

 

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. Vízi sport utca és térsége 

9. Szamaránszki dűlő és Sósmocsár térsége 

10. Egyéb területek 

 

Az akcióterületek kijelölése és lehatárolásának indoklása  

Akcióterületi projekteknek a térben koncentrált, jellemzően komplex jellegű projekteket nevezzük. A térben 

való koncentráltság azt jelenti, hogy a beavatkozások egy jól meghatározható határvonallal körülvett 

területen belül történnek.  A komplex jelleg azt jelenti, hogy az akcióterületen többféle, de egymással 

szorosan összehangolt beavatkozások valósulnak meg. Az akcióterületen megvalósuló fejlesztések: 

● az akcióterület számára megfogalmazott cél érdekében kerülnek megvalósításra, 

● volumenük, így várható hatásuk is akkora, hogy érzékelhető változást idéznek elő az 

akcióterületen, 

● együttesen szinergikus hatást fejtenek ki, vagyis az egyes projektelemek segítik más 

projektelemek megvalósulását, illetve hatásának kiteljesedését. 

 

A korábbi IVS értékelése során megállapításra került, hogy két akcióterület területi bővítése szükséges, 

illetve egy új akcióterület kijelölése is körvonalazódott. Ennek alapján Soroksár középtávú akcióterületei a 

következők: 
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● 1. Hősök tere és környéke városközpont 

kerületrész akcióterülete: a korábbi akcióterület 

területe bővült keleti irányban, így a tervezett 

intermodális közlekedésfejlesztési projekt vasúti 

és a vasúttól keletre eső elemeit is magába 

foglalja. 

● 2. Molnár-sziget és környéke kerületrész 

akcióterülete: a korábbi akcióterület, változatlan 

lehatárolással és célokkal. 

● 3. Újtelep akcióterület: a korábbi akcióterület 

bővítésre került keleti irányba, hogy magába 

foglalja a tervezett közösségi projekteket is. 

● 4. Soroksár-dél kerületrész akcióterülete: újonnan 

kijelölt akcióterület, melyet a kerületrész 

alközponti funkcióinak erősítése, illetve a 

területen tervezett projektek együtt kezelése 

indokolt 

 

Javasolt beavatkozási területek 2014-2020 

Fejlesztési terület Városrész Beavatkozás jellege 

I. számú: 

Hősök tere és környéke 
városközpont kerületrész 
akcióterülete 

1. Soroksár városközpont 

9. Szamaránszki dűlő és 
Sósmocsár térsége 

Közösségi terek és intézmények fejlesztése, 
közlekedési, gazdasági funkciók és központi 
szerep erősítése 

II. számú:  

Molnár-sziget és környéke 
kerületrész akcióterülete 

1. Soroksár városközpont 

4. Molnár-sziget 

Közösségi terek és szolgáltatások, zöldterületek 
és közműrendszer fejlesztése 

III. számú: 

Újtelep kerületrész akcióterülete 
3. Újtelep 

Lakóterület, közterület és intézményi 
fejlesztések 

IV. számú: 

Soroksár-dél kerületrész 
akcióterülete  

2. Soroksár dél Közterület, közösségi létesítményfejlesztések 

 

Az IVS kulcsprojektként Soroksár vasútállomás és környéke infrastrukturális fejlesztését irányozta elő. 

 

Az IVS-ben előirányzott hálózatos projektek: 

 SOROKSÁR közlekedési hálózatának fejlesztési programja 

 SOROKSÁR zöldhálózatának fejlesztési programja 

 SOROKSÁR gazdasági terület fejlesztési programja 

 

Az IVS antiszegregációs fejezete két szegregátumot és 7 szegregációval veszélyeztetett területet 

azonosított és fogalmazott meg a fejlesztésükre javaslatokat, intézkedéseket. 
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EGYÉB KERÜLETEI SZINTŰ PROGRAMOK, KONCEPCIÓK 

Soroksár kerületi szintű programjai, koncepciói: 

Soroksár Településfejlesztési Koncepciója 

Soroksár Gazdasági Programja 

Soroksár Kerületi Közlekedési Fejlesztési Koncepcióterve 

Soroksár Kerékpárhálózat Fejlesztési Tanulmánya 

Soroksár Környezetvédelmi Programja 

Egyéb Akcióterületi tervek és tanulmányok 
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1.2.4. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló – módosított – 1996. évi XXI. törvény szerint a 

területrendezés feladata különösen „a környezeti adottságok feltárása és értékelése; a környezet 

terhelését, terhelhetőségét és a fejlesztési célokat figyelembe vevő területfelhasználásnak, az 

infrastrukturális hálózatok területi szerkezetének, illetve elhelyezésének – az ágazati koncepciókkal 

összhangban történő – megállapítása, az országos és térségi, továbbá a területrendezéssel kapcsolatos 

településrendezési célok összehangolása.” 

 

Budapestet – és annak részeként Soroksárt is – érintő területrendezési tervek: 

 az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT), 

 a Budapesti agglomerációra vonatkozó kiemelt térség területrendezési tervről szóló 2005. évi LXIV. törvény 
(BATrT). 

Országos Területrendezési Terv – OTrT 

 

 

 

       

     

OTrT Szerkezeti Tervlap kivonata 

Forrás: http://gis.teir.hu/rendezes_otrt_tr_2013/ 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 2. sz. mellékletét képző „Ország 

Szerkezeti Terve” c. tervlapja alapján a XXIII. kerület egy része 1000 ha feletti települési térség kategóriába, 

másik része erdőgazdálkodási térségbe sorolt. A kerület nyugati keskeny sávja vízgazdálkodási térségbe 

tartozik (Ráckevei (Soroksári)-Duna/RSD). 

A kerületet érinti még gyorsforgalmi út (M0), országos törzshálózati vasúti pálya, főút, országos kerékpárút 

és földgáz szállító vezeték is. 

A törvény további, Soroksárt érintő mellékletei: 

3/1. sz. melléklet – Országos ökológiai hálózat övezete: a kerület déli/dél-keleti részén az erdőgazdálkodási térség 
területén, illetve a Molnár-szigettől északra a parti sáv mentén. 

3/2. sz. melléklet – Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete: Vecsési út mentén. 

3/3. sz. melléklet – Jó termőhelyi adottságú erdőterület övezete: főként a Gyáli-csatorna menti területeken. 
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3/4. sz. melléklet – Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete: elszórtan a kerület több pontján, de főként az 
erdőgazdálkodási térségen belül. 

3/5. sz. melléklet – Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete: a kerület nyugati részén a Duna 
parti területsávban, illetve a kerület dél-keleti részében. 

3/6. sz. melléklet - Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete: a kerület egésze 

3/7. sz. melléklet - Országos vízminőség-védelmi terület övezete: a kerület egésze 

3/9. sz. melléklete - Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete: a kerület egésze 

Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv – (BATrT) 

 

 

 

 

 

BATrT Szerkezeti Tervének kivonata 

Forrás: http://gis.teir.hu/rendezes_bp_agglo/  
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Térségi Szerkezeti Terv területfelhasználási kategóriái Soroksárt érintően: 

 Városias települési térség 

 Nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség - a kerület északi részén 

 Erdőgazdálkodási térség (nagy kiterjedésben) 

 Mezőgazdasági térség 

 Építmények által igénybe vett térség (szennyvíztisztító területe) 

 Vízgazdálkodási térség - a Duna parti sáv 

 

BATrT Szerkezeti Terve által megjelölt, Soroksárt érintő további elemek: 

 gyorsforgalmi út 

 főút 

 térségi mellékút 

 térségi jelentőségű P+R 

 logisztikai központ 

 transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részenként működő országos törzshálózati vasútvonal 

 országos kerékpárút törzshálózat eleme 

 térségi kerékpárút hálózat eleme 

 átvitelt befolyásoló 120 kV-os elosztó hálózat 

 térségi ellátást biztosító 120 kV-os elosztó hálózat 

 térségi szénhidrogén szállítóvezeték 

 HÉV (alaptérképi elemként) 

 vízfelület, vízfolyás (alaptérképi elemként) 

 erdőállomány kataszter szerinti erdőterületek (alaptérképi elemként) 

 

BATrT Övezeti Tervének Soroksárt érintő mellékletei: 

 3.1. sz. melléklet – Magterület övezete: Elszórtan a kerület több pontján (M5, RSD, Gyáli-csatorna, régi M0) 

 3.2. sz. melléklet – Ökológiai folyosó övezete: Kiterjedt területek az M5 és M0 útvonalak, illetve az RSD mentén. 

 3.3. sz. melléklet – Puffer terület övezete: A kerület dél-keleti részén a Gyáli-csatorna mentén 

 3.6. sz. melléklet – Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete: kiterjedt területek a kerület keleti szélén és a déli 
csücskében. 

 3.15. sz. melléklet – Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete: a kerület egésze. 

 3.18. sz. melléklet – Földtani veszélyforrás területének övezete: a kerület egésze. 
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1.2.5. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek – 

Soroksár fejlesztését befolyásoló – vonatkozó megállapításai 

Soroksár Budapest zónarendszere szerint, az elővárosi zónában található, illetve az RSD mentén érinti a 

Duna menti zóna is. Közigazgatási szempontból szomszédos a XVIII., XIX., XX. és XXI. kerületekkel, 

amelyekre vonatkozóan a Fővárosi Közgyűlés 50/2015.(I.28.) Főv. Kgy. határozatával elfogadott Budapest 

főváros településszerkezeti terve (továbbiakban: TSZT 2015) hatályos. 

„Budapest főváros kétszintű önkormányzata (a főváros önkormányzati rendszere) a fővárosi és a kerületi 

szintű önkormányzatokból áll.” (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény) 

Minden fővárosi kerületben települési önkormányzat működik, melynek feladata a helyi településrendezési 

szabályok megalkotása a FŐVÁROSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV alapján. 

 

 
TSZT 2015 kivonat  
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A TSZT 2015 által meghatározott közlekedési infrastruktúra nem tartalmaz olyan elemeket, amelyek csak a 

szomszédos kerületek közigazgatási területét érintik, de hatásuk befolyásolja Soroksár fejlődését. A XXIII. 

kerületet és egy vagy több szomszédos kerületét is érintő közlekedési elemeket az 1.2.6. A kerület 

településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata fejezet ismerteti. 

 

XVIII. kerület – Pestszentlőrinc – Pestszentimre 

A két kerület határa az M5 autópályától keletre található. A XVIII. kerületben ezen a szakaszon csak a Méta 

utca Nagykőrösi út találkozásánál jelöl egy kisebb területet a TSZT, ami jelentős változással lehet érintett. 

Ugyanakkor ennek várhatóan nem lesz Soroksárra vonatkozó fejlesztést befolyásoló hatása. 

XIX. kerület – Kispest 

A kerület csupán egyetlen ponton, a Méta utca Nagykőrösi út találkozásánál érintkezik Soroksárral. A XIX. 

kerületre vonatkozó TSZT 2015-nek nincs a XXIII. kerület fejlesztését befolyásoló eleme. 

XX. kerület – Pesterzsébet 

Soroksár északi része határos Pesterzsébettel. A XX. kerületben a Szentlőrinci út és a Köves út mentén 

vannak olyan egybefüggő, kijelölt fejlesztési területei, amelyek közel esnek Soroksár közigazgatási 

határához, mégis ezek térbeli pozíciói miatt várhatóan nem lesznek hatással Soroksár fejlesztéseire, mivel 

ezekhez soroksári oldalon nem kapcsolódnak újabb fejlesztési területek. Ugyanakkor a Meddőhányó utca 

melletti gazdasági területek hatással vannak a XX. kerületi csatlakozó területekre. 

XXI. kerület - Csepel 

Csepel egyedi településszerkezeti helyzettel rendelkezik, mivel szigeten helyezkedik el. Soroksár a XXI. 

kerületbe vezető egyetlen meglévő kapcsolata a Molnár-szigetnél működő komp, mivel az M0-ás híd már 

Budapest közigazgatási határán kívülre esik. Soroksár fejlesztését jelentősen befolyásoló tervezett eleme 

nincs a TSZT 2015-nek Csepel vonatkozásában.  

 

Budapesten kívüli szomszédos települések: Dunaharaszti, Alsónémedi és Gyál. Szigetszentmiklós az RSD 

szemközti oldalán szintén szomszédos településnek tekinthető, de a csatlakozó szakasz hossza és az RSD 

elválasztó hatása miatt valódi kapcsolat nincs a két település között. 

Dunaharaszti 

Dunaharaszti területén az M0 és az 51. sz. autóút csomópontja 

mellett Gksz övezetű gazdasági területek kapcsolódnak közvetlenül 

Soroksárhoz. Ezek a területek azonban mára teljesen beépültek, így 

új, Soroksár fejlesztését is érintő hatásuk már nem várható. 

 

 

Alsónémedi 

Alsónémedi és Soroksár között a fő közúti kapcsolatot az 5. sz. főút 

jelenti. A település az út mentén rengeteg gazdasági, főként ipari 

területek kialakítását tervezi, amelyek kisebb része mára meg is 

valósult. Soroksár ugyanakkor erdő és mezőgazdasági területekkel 

kapcsolódik ehhez a területhez, legközelebb az új M0 nyomvonala 

mentén vannak kijelölve fejlesztési területek, de ezek már várhatóan, 

az Alsónémediben kijelölt területekkel nem lesznek egymásra 

különösebb hatással.   
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Gyál 

Gyál főként gazdasági-, különleges- és 

lakóterületekkel kapcsolódik 

Soroksárhoz. A gazdasági területek és 

lakóterületek nagyobb része már 

beépített, kialakult. A gazdasági 

területek közül Soroksár fejlesztésére a 

gyáli ProLogis logisztikai központ lehet 

hatással, mert ehhez kapcsolódóan 

Soroksár közigazgatási határán belül is 

készült tanulmányterv (2013-ban) egy 

30ha-os új beépítésre szánt terület 

kijelölésére, a mai mezőgazdasági 

hasznosítású területen. 
 

1.2.6. A kerületre vonatkozó településrendezési tervi előzmények 

vizsgálata 

A közelmúltban lezajlott jogszabályi változások 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 településrendezési új eszközöket. Soroksárt érinti 

● a fővárosi településszerkezeti terv ─ Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015), 

● a fővárosi rendezési szabályzat (FRSZ), valamint 

● a fővárosi kerületi önkormányzat által a fővárosi településszerkezeti tervvel, a fővárosi rendezési 

szabályzattal összhangban a kerület területére megállapított kerületi építési szabályzat. 

Az Étv. 2. § alapján a településszerkezeti terv „a településfejlesztési koncepcióban foglalt célok 

megvalósítását biztosító, a település szerkezetét, a területfelhasználást és a műszaki infrastruktúra-

hálózatok elrendezését meghatározó terv”. 

A fővárosi rendezési szabályzat pedig „a fővárosban a településrendezés és az építés összehangolt 

rendjének biztosítása érdekében az országos településrendezési és építési követelményeknek, valamint a 

főváros településszerkezeti tervének megfelelően a területfelhasználási egységek beépítési sűrűségét, 

meghatározott területek beépítési magasságát, a fővárosi infrastruktúra területbiztosítását megállapító 

fővárosi önkormányzati rendelet, amely telekalakítási és építésjogi szabályozási elemeket nem tartalmaz”. 

A kerületi építési szabályzat (KÉSZ) a „fővárosi kerületben az építés rendjét a helyi sajátosságoknak 

megfelelően megállapító és biztosító önkormányzati rendelet” és a fővárosi településszerkezeti terv és a 

fővárosi rendezési szabályzat alapján készül. 

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata 25/2003. (VII.18.) ök. sz. rendeletével elfogadott 

kerületi városrendezési és építési szabályzata (KVSZ) és az egyéb hatályban lévő szabályozási tervek (SZT-k) 

és építési szabályzatok még a korábbi fővárosi tervi környezetben, korábbi jogszabályi háttér alapján 

készültek. A KVSZ felülvizsgálata (KÉSZ készítése) az új tervezési környezetben, valamint a hatályos 

szabályozási tervek egységes szerkezetbe történő foglalása a közeljövőben meg kell történjen, mivel azok a 

hatályos jogszabályok szerint legkésőbb 2018. december 31-ig alkalmazható.  
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Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és Fővárosi rendezési 

szabályzat (FRSZ) 

Budapest új településszerkezeti terve (a rendezési szabályzattal együtt) a főváros teljes közigazgatási 

területére készült, a TSZT –t az 50/2015.(I.28.) Főv. Kgy. határozattal, az FRSZ-t az 5/2015.(II.16.) Főv. Kgy. 

rendelettel fogadta el a Fővárosi Közgyűlés. A településszerkezeti terv egy hosszútávra szóló terv, 10 évet 

meghaladó időtávlatra készült. 

Budapest településszerkezeti tervének biztosítania kell a települést alkotó kerületek közös értékeinek 

megőrzését, a kerületi önkormányzatok érdekeinek összehangolását, a város egységes szemléletű, de 

területileg differenciált fejlesztését annak érdekében, hogy Budapest ne 23 kerület halmaza, hanem egy 

város legyen. 

A TSZT által megfogalmazottakat általános, jellemzően szerkezeti típusú, és a területfelhasználással 

összefüggő témakörökben a TSZT leírása, az Étv. szerint meghatározandó paramétereket a Fővárosi 

rendezési szabályzat közvetíti a kerületi szabályozás felé a kerületi szintű előírások kidolgozásához.  

 

A XXIII. kerület két zóna 

peremrészén helyezkedik el. A 

kerület Grassalkovich úttól 

nyugatra eső területe a Duna 

menti zónába, a kerület többi 

része pedig az elővárosi zónába 

tartozik. 

 

 

 

 

 

Soroksár Budapest zónarendszerében 

Forrás: TSZT 2015 

 

A TSZT 2015 Soroksár területén meghatározta a (tervezett) területfelhasználási egységeket a beépítésre 

szánt és a beépítésre nem szánt területeken egyaránt. 

A kerület (4077,06 ha) 30%-a beépítésre szánt területfelhasználási egységbe sorolt, amelynek picit 

kevesebb, mint a fele lakóterület és kb. 1/3-a gazdasági terület. A beépítésre nem szánt területek nagy 

részét az erdőterületek (47%) és a mezőgazdasági területek (34%) teszik ki. 
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Területfelhasználási egységek megoszlása Soroksáron 

Beépítésre szánt területek                                                                     ha ha
 

Lakó területfelhasználási egység    Vegyes területfelhasználási egység   

Nagyvárosias telepszerű lakóterület* Ln-T 0,12  
Kiemelt jelentőségű helyi központ 

területe 
Vt-H 

10,03 

Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű 

lakóterület 
Lk-1 105,47  

Intézményi, jellemzően szabadonálló 

jellegű terület  
Vi-2 20,75 

Kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű 

lakóterület 
Lk-2 81,45     

Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület Lke-1 376,74     

Lakó területfelhasználási egység összesen:  563,79  
Vegyes területfelhasználási egység 

összesen: 
 30,78 

 

Gazdasági területek területfelhasználási egység    

 

Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató 

terület 
Gksz-1 73,89  

Gazdasági, jellemzően raktározást, termelést 

szolgáló terület 
Gksz-2 304,24  

Gazdasági területek területfelhasználási egység 

összesen: 
 378,14  

Üdülőterületek területfelhasználási egység    

Hétvégi házas üdülőterület Üh 33,63  

Különleges területek területfelhasználási egység    

Nagy kiterjedésű szállítmányozási-, raktározási és 

logisztikai terület  
K-Log 121,71  

 

Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület K-Rek 10,89  

Hulladékkezelő, -lerakó területe K-Hull 7,15  

Szennyvízkezelés területe K-Sz 30,71  

Temető területe* K-T 0,47  

Mezőgazdasági üzemi terület K-Mü 41,21  

Különleges területek területfelhasználási egység összesen:  212,14 

Beépítésre szánt területek összesen:      1218,47 
 

*: A valóságban nagyvárosias beépítés (Ln-T) Soroksáron nincs, de a TSZT területfelhasználási egységeinek lehatárolására vonatkozó szabályok 

miatt, a szomszédos kerület nagyvárosias beépítése és a HÉV vonal közti kiszolgáló út, a TSZT-ben ebbe a területfelhasználási kategóriába került. 

Hasonló a helyzet a Pesterzsébeti temető mellett, ahol a területfelhasználási kategória (K-T) határa belóg a soroksári kiszolgáló út közepéig.  
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Területfelhasználási egységek megoszlása Soroksáron 

Beépítésre nem szánt területek                                                             ha ha
 

Különleges területek    Közlekedési területek   

Kondicionáló célú, jelentős zöldfelületű terület Kb-Ez 7,39  Közúti közlekedési terület KÖu 241,57 

Temető területe Kb-T 0,33  Kötöttpályás közlekedési terület KÖk 45,01 

Különleges területek összesen:  7,71  Közlekedési területek összesen:  286,58 

Vízgazdálkodási területek    Mezőgazdasági területek   

Folyóvizek medre és partja Vf 47,40  
Általános mezőgazdasági művelésre 

szánt terület 
Má 945,19 

Állóvizek medre és partja Vá 51,34  Kertes mezőgazdasági terület Mk 36,06 

Vízgazdálkodási területek összesen:  98,74  Mezőgazdasági területek összesen:  981,25 

Zöldterület    Erdőterület   

Közkert, közpark Zkp 23,29  Védelmi erdő Ev 239,38 

Természetközeli területek    Közjóléti erdő Ek 1093,57 

Természetközeli terület Tk 109,05  Gazdasági erdő Eg 19,01 

    Erdőterületek összesen:  1351,96 

Beépítésre nem szánt területek összesen:      2858,58 

 

 
A területfelhasználási egységek Soroksáron 

 

Az Étv. szerint az FRSZ egyik kiemelt feladata a területfelhasználási egységek beépítési sűrűségének 

meghatározása. Az FRSZ szerint a beépítési sűrűség kétféle értékre tagolódik, hogy a területhasználat 

kiszolgálásához szükséges parkolási infrastruktúra épületen belüli biztosítása támogatott legyen. A bsá jelű 

általános sűrűségi érték az általánosan elhelyezhető funkciók számára, a bsp jelű parkolási sűrűségi érték 

viszont kizárólag az épületen belüli parkolás céljára vehető igénybe. 

Soroksár területén a terv által meghatározott beépítési sűrűség bsá értéke a kerület jelentős részén 0,6 és 

1,0 közötti. Ettől alacsonyabb érték a Molnár-szigeten és a Szamaránszki dűlő, illetve a Péteri major 

térségében található. Az átlagtól magasabb 1,5-ös érték jellemző a gazdasági területekre, illetve a központi 

területeken 2-3 közötti értékek kerültek meghatározásra. 

A TSZT számos, a kerületi terveszközben rugalmasan kezelhető elemet is tartalmaz a Szerkezeti terv 

tervlapjain és leírásában, amelyek részben a területfelhasználás leírásának figyelembevétele során 

érvényesülnek, részben maga az FRSZ tartalmaz ezekre vonatkozó rendelkezéseket, paramétereket. Ilyen 

például az átmeneti területfelhasználás lehetősége, amely a kerület több pontján megjelenik, összesen 7 

helyen.  
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Területfelhasználási egység  Átmeneti területfelhasználási egység  Terület (ha) 

Kisvárosias, jellemzően szabadonálló 
jellegű lakóterület (2 területen) 

Lk-2 Általános mezőgazdasági terület Má 44,17 

Kertvárosias, intenzív beépítésű  

lakóterület 
Lke-1 Kertes mezőgazdasági terület Mk 18,11 

Intézményi, jellemzően szabadonálló 
jellegű terület 

Vi-2 Kertes mezőgazdasági terület Mk 6,74 

Gazdasági, jellemzően raktározást, 
termelést szolgáló terület (2 területen) 

Gksz-2 Általános mezőgazdasági terület Má  67,12 

Hétvégiházas üdülőterület Üh Kertes mezőgazdasági terület Mk 17,98 
 

 
Soroksáron a beépítésre szánt területek beépítési sűrűségének bsá értékei 

Forrás: FRSZ 2. melléklet – részlet 

 

A TSZT 2015 meghatározza a város belső tartalékterületeit, a jelentős mennyiségi fejlesztési potenciállal 

rendelkező területeket (jelentős változással érintett területek). Ezek a területek jelenleg részben 

használaton kívüliek, részben alulhasznosítottak. Soroksár területi tartalékai kisvárosias és kertvárosias 

lakó, vegyes, gazdasági, valamint különleges területfelhasználási egységbe soroltak. 
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A kerületben infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe vehető, változással érintett területek is 

találhatók, amelyek kisvárosias és kertvárosias lakó, vegyes, gazdasági, valamint üdülő területeket 

érintenek.  
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Jelentős változással érintett területek  Terület (ha)  

 

Kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület Lk-2 19,39  

Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület Lke-1 22,72  

Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület Vi-2 14,20  

Gazdasági, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató terület  Gksz-1 2,15  

Gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló 

terület 
Gksz-2 81,02  

Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős különleges 

terület 
K-Rek 6,45  

Szennyvízkezelés különleges területe K-Sz 13,70  

Hulladékkezelő, -lerakó különleges terület K-Hull 7,15  

 

Infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe 

vehető, változással érintett területek 
 Terület (ha)  

 

Kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület Lk-2 43,27  

Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület Lke-1 17,79  

Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület Vi-2 6,52  

Gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló 

terület 
Gksz-2 67,52  

Hétvégiházas üdülőterület Üh 17,74  

 

A TSZT legnagyobb jelentőségű tervezett közúti eleme az ún. Soroksári elkerülő út a Helsinki út és az Ócsai 

út között, amely a kerületi közlekedési koncepció alapján 2x2 sávval épülne ki, mintegy 5km hosszú 

szakaszon. Az út lenne hivatott tehermentesíteni Soroksár belvárosát. 

A terv ezen felül tartalmaz még egy tervezett településszerkezeti jelentőségű utat, az említett tervezett 

Soroksári elkerülő út és a Nagykőrösi út között. 

Településszerkezeti jelentőségű kerékpáros infrastruktúra nyomvonala került még kijelölésre a kerület főbb 

meglévő és tervezett útjai mentén. A soroksári Duna-ág mentén kiépült EuroVelo hálózat 6-os sz. 

nyomvonalához kapcsolódva Csepel irányába új kerékpáros/gyalogos híd létesítése előirányzott a Molnár-

szigetről. Soroksár déli részein az EuroVelo 6 sz. kerékpárút tervezett folytatása az RSD parti sávján került 

kijelölésre. 

 

Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) és az önálló építési 

szabályzatokhoz tartozó szabályozási tervek (SZT) 

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata a 25/2003. (VII.18.) Ök. sz. rendeletével fogadta el 

a kerület városrendezési és építési szabályzatát. Az övezeti terv nem fedi le a kerület teljes területét, mivel 

a KVSZ elfogadása előtt készült szabályozási tervek nem épültek be a KVSZ-be, így azok önálló szabályozási 

tervként vannak hatályban. 
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A KVSZ elfogadása előtt jóváhagyott hatályos KSZT-k listája: 

35/1999.(VII.23.) ök. sz. rendelet: Millenium telep és a vasút közötti terület Szabályozási terve 

51/1999.(XI.26.) ök. sz. rendelet: Orbánhegyi dűlő és környéke Szabályozási Terv 

41/2000.(XII.22.) ök. sz. rendelet: Soroksár horgászpart Szabályozási terve* 

12/2001.(III.02.) ök. sz. rendelet: Szentlőrinci úti ltp. 1/c ütem Szabályozási terve 

13/2001.(III.02.) ök. sz. rendelet: Mezőlak utca – Szent László utca – Mesgye utca – Nyír utca által határolt terület 
Szabályozási terve 

28/2001.(VII.20.) ök. sz. rendelet: Helsinki út – Hold u. – MÁV vasútvonal által határolt terület Szabályozási terve 

11/2002.(III.29.) ök. sz. rendelet: Grassalkovich út – Ecetfa utca – Csendes utca – Zsellér dűlő által határolt terület 
Szabályozási terve 

25/2002.(VII.19.) ök. sz. rendelet [módosítva a 44/2005.(XI.27.) ök. sz. rendelettel]: Tusa utca – Gyáli-patak – Haraszti 
út – Vágó utca által határolt terület Szabályozási terve 

*: Módosulást követően egy része bekerült a KVSZ-be. 

 

A KVSZ jóváhagyását követően készült szabályozási tervek a KVSZ alaprendeletét módosítják, a szabályozási 

tervlapok a KVSZ mellékletébe kerülnek. Jelenleg 28 ilyen szabályozási terv képezi a KVSZ mellékleteit, 

illetve van 3 olyan szabályozási terv is, amelyek elfogadása megtörtént, de nem léptek még hatályba. 



MaHill Kft.                                                                                 
Urbanitas-Ecorys-Vár-Kert-Közlekedés-KÉSZ Közmű 

Budapest Főváros XXIII. kerület 
Soroksár TFK 

 

 39 
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A KVSZ épített és természeti környezet  

A KVSZ övezeti tervlapja                                                                                                                 értékeit tartalmazó tervlapja 

         
 

A 2003-ban készült KVSZ és a kerületi településrendezési eszközök felülvizsgálata a közeljövőben időszerűvé 

válik. Az új terv már az „új tervi környezetben” készülhet majd. 

A hatályos szabályozási tervek listája mellékletben található. 

 

SWOT   
  

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 új budapesti TSZT és FRSZ 

 Soroksár teljes közigazgatási területét lefedő KVSZ 
és SZT-k 

 a szomszédos települések is rendelkeznek 
településrendezési tervekkel 

 a hatályos KVSZ-be nagyon sok szabályozási terv 
integrálódik 

 vannak a KVSZ előtt jóváhagyásra került önálló 
szabályozási tervek is hatályban 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 a KVSZ egységesítése az új budapesti TSZT-hez 
igazodva 

 az önálló szabályozási tervek integrálása a KVSZ-
be 

 a kerületi tervek megfeleltetése az új budapesti 
TSZT-nek 

 a sok kisebb területre készült szabályozási terv 
egységes rendszerbe integrálása problémákba 
ütközhet 
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1.3 A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA 

1.3.1. Népességváltozás, népmozgalom 

Lakónépesség és állandó népesség, korszerkezet 

Soroksár, Budapest XXIII. kerülete a főváros legfiatalabb kerülete: 1994-ben vált le a XX. kerületről. Területe 
megegyezik az 1950-ben Budapesthez csatolt Soroksár nagyközségével. Lakónépességének létszáma a 
főváros kerületei közül a legkisebb, népsűrűsége pedig kiugróan a legalacsonyabb (503 lakos/km2). A 
második legritkábban lakott kerületben, a XVII. kerületben is több mint kétszer annyian laknak 
négyzetkilométerenként, mint Soroksáron 

Soroksár lakónépessége 2013. év végén 22 257 fő volt, amely a főváros összlakosságának csupán az 1 %-a; 
az állandó népesség száma szinte ugyanannyi, 22 281 fő. A KSH 2011-es Népszámlálás továbbvezetett 
adatai szerint a kerület állandó népessége 2011-ig 100-200 fővel mindig meghaladta a lakónépesség 
számát, onnantól kezdve viszont együtt mozognak. 

 
A lakónépesség és az állandó népesség 

számának alakulása és viszonya 
A lakónépesség száma 2013-ban 

 
  

 
Forrás: TEIR ITS adatbázis, KSH - saját szerkesztés 

 
A fővárosi és az országos arányokhoz hasonlóan Soroksáron is megfigyelhető a gyermekek arányának 

csökkenése és az idősek arányának növekedése. 2013-ban 13,2% volt a 14 éven aluli gyermekek aránya, 

ami a fővárosi kerületek között átlagosnak tekinthető és hasonló a környező kerületekhez is (XXI., XX., XIX.).  

Soroksár állandó lakosságának túlnyomó többségét a munkavállalási korú népesség, azaz a 15—59 éves 

korosztály adja. 2000 és 2011 között arányuk mindvégig 63% feletti volt és stagnált vagy enyhén csökkent. 

2011-ben a kerület össznépességének 64,2%-át jelentették. Budapesti viszonylatban kissé alacsonyabb 

megoszlásról és eltérő folyamatokról beszélhetünk: a 2006-os évtől csökkent a 15—59 évesek aránya az 

összlakosságon belül, és 2011-re 61,4%-át tették ki a főváros népességének. 

 Az idős, 60 év feletti korosztály aránya ugyanakkor évről évre – átlagosan mintegy 3-5 tized százalékkal - 
nő: 2013-ban arányuk 22,6% volt. 

 

 



MaHill Kft.                                                                                 
Urbanitas-Ecorys-Vár-Kert-Közlekedés-KÉSZ Közmű 

Budapest Főváros XXIII. kerület 
Soroksár TFK 

 

 42 

Az állandó népességen belül a 0-14 évesek aránya (%) 
  

 

Forrás: TEIR ITS adatbázis 

 
Az állandó népességen belül a 15-59 évesek aránya (%) 

 

 

 
 

Forrás: TEIR ITS adatbázis 

 
Az állandó népességen belül a 60 éven felüliek aránya (%) 

 

 

Forrás: TEIR ITS adatbázis 
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Soroksár állandó népessége elöregedőben van, de a fővárosi áltagoknál kedvezőbb képet ad, bár itt is igaz, 

hogy évről évre emelkedik a 60 év felettiek és csökken a 14 év alattiak aránya. Korösszetételt tekintve a 

határos Gyál valamivel jobb, Pesterzsébet pedig rosszabb helyzetben van, de a tendencia mindkettő 

esetében megegyező.  

 
Az egyes korosztályok népességen belüli aránya kerületi összehasonlításban 

    2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) 2011 (%) 2013 (%) 

XIX. ker. 0—14 éves 12,6 12,7 12,8 12,9 13 13,3 

15—59 éves 64,9 64,2 63,6 62,9 62,3 60,4 

60 év feletti 22,5 23,1 23,6 24,2 24,7 26,3 

XX. ker. 0—14 éves 13 13 13 13 12,9 13 

15—59 éves 62,7 62,5 62,2 61,9 61,5 60,5 

60 év feletti 24,2 24,5 24,8 25,1 25,6 26,6 

XXIII. ker. 0—14 éves 14,1 13,7 13,6 13,6 13,6 13,2 

15—59 éves 65,3 65,4 65,2 64,8 64,5 64,1 

60 év feletti 20,6 20,9 21,2 21,6 21,9 22,6 

Gyál 0—14 éves 17,1 16,8 16,7 16,3 16,1 15,6 

15—59 éves 65,8 65,8 65,4 65 64,8 64,4 

60 év feletti 17,1 17,4 17,9 18,7 19,1 20,0 

 
A társadalom elöregedése Magyarország és Európa más területein is általános jelenség. Az öregségi mutató 

(a 100 fiatal korúra jutó 60 évesnél öregebbek) növekedése Soroksár esetében is jól mutatja a romló 

korszerkezetet: azaz hogy az össznépességén belül is növekszik az időskorúak aránya, és ezzel 

párhuzamosan csökken a születések, valamint a 14 év alatti korosztály száma. Az öregségi index szerint 

2012-ben száz 14 év alattira 166,6 60 év feletti jutott, 2013-ban pedig már 170. Ez jobb, mint a budapesti 

érték, és megfelel az országos átlagnak. 

Soroksár öregségi indexe (%) 

 

 

 

Forrás: TEIR ITS adatbázis, saját szerkesztés 
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Természetes szaporodás és vándorlási egyenleg 

A kétezres évek elején Soroksáron az élveszületések és a halálozások egyenlege tartósan negatív volt. A 

legkritikusabb a 2008-as év volt, és az előtte való két, valamint utána való három évben a mutató a fővárosi 

érték alatt maradt. 2012-re a természetes fogyás némileg visszaszorult és a tíz évvel korábbihoz hasonlóan 

kedvező értéket (-2,1) mutatta, de 2013-ban már ismét -4,8 volt. A természetes szaporodás és a vándorlási 

egyenleg együttes negatív értékeiből arra következtethetünk, hogy Soroksár demográfiai szempontból 

általában hanyatlóként jellemezhető. Kivételt képez ez alól a 2010 és 2011 közötti időszak, amikor is a 

vándorlási egyenleg pozitív előjelűre váltott, így abban a két évben inkább befogadó térség volt.  

 

         Soroksár természetes szaporodása                      és                           vándorlási egyenlege             

  
Forrás: TEIR ITS adatbázis 

Foglalkoztatottság 

A gazdaságilag aktív népesség száma a XXIII. kerületben a 2011-es népszámlálás adatai szerint 10.444 fő 

volt, mely a foglalkoztatottak (9 094 fő) és a munkanélküliek (1 350 fő) számának összege. Az aktív keresők 

száma: 8 626 fő volt. A foglalkoztatottsági ráta az aktív korú népességen belül 2001-ben 84,4% volt, ami 

közepesnek számított a fővárosi kerületek között. 

 

A foglalkoztatottak aránya a 15-59 évesek között 
2001-ben                                                     és                                                    2011-ben 

 

 

 

 

Forrás: TEIR ITS adatbázis 
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A népesség megoszlása korcsoport, gazdasági aktivitás és nemek szerint, 2011. 

Gazdaságilag aktív népesség 
          aktív kereső 8626 

         gyermekgondozási ellátás mellett dolgozó 31 

         nyugdíj, járadék mellett dolgozó 437 

Foglalkoztatott együtt 9094 

munkanélküli 1350 

Gazdaságilag aktív népesség együtt 10444 

Gazdaságilag nem aktív népesség 
       gyermekgondozási ellátásban részesülő 474 

      saját jogú öregségi nyugdíjas, járadékos 4138 

      rokkantsági nyugdíjas, baleseti járadékos 682 

      hozzátartozói jogú nyugdíjas, járadékos 78 

      egyéb inaktív kereső 223 

Inaktív kereső együtt 5595 

     nappali tagozatos tanuló 3318 

     egyéb eltartott 1798 

Eltartott együtt 5116 

Gazdaságilag nem aktív népesség együtt 10711 

Összesen 21155 
Forrás: KSH, Népszámlálás, 2011. 

 

A szomszédos kerületekkel összevetve: mindenütt hasonlóképpen romlott a foglalkoztatási helyzet, kivéve 

az agglomerációs Gyált, ahol éppen ellenkezőleg: a válság ellenére javult az arány, amely leginkább az aktív 

kereső családok letelepedésével magyarázható. 

 

Foglalkoztatottak aránya a 15—64 éves népességen belül 2001 (%) 2011 (%) 

XX. ker. 85,3 63,3 

XXIII. ker. 84,4 61 

Gyál 52,7 60,3 

Budapest 83,2 65,1 

 Forrás: KSH, Népszámlálás 

 

A regisztrált munkanélküliek száma több mint duplájára emelkedett az ezredforduló óta és 2009-től ugrott 

meg jelentősen, de fővárosi viszonylatban még így is kedvezőnek mondható. Összehasonlításképp más 

2012-es adatok: Pesterzsébet 2370 fő, Gyál 720 fő. A nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú 

népességen belül ugyancsak romlott a 2009-es évtől. 
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             A regisztrált munkanélküliek száma                            és                   arányuk a munkaképes korú népesség %-ában                                      

  
Forrás: TEIR ITS adatbázis, saját szerkesztés 

 

A munkavállalási korú népességen belül csökkent és 2011-re körülbelül kétharmados volt a 
foglalkoztatottak aránya, mely folyamat sajnálatos ugyan, de nem kirívó. A foglalkoztatott nélküli 
háztartások aránya átlagosnak tekinthető. A legfeljebb 8 általános iskolát végzett regisztrált munkanélküliek 
aránya több mint egyharmados az összes munkanélküli között, mely környékbeli viszonylatban nem 
kiemelkedően magas, azonban jóval a fővárosi érték felett van.  

Az egész országra jellemző, hogy a 25 év alatti munkanélküliek aránya a 2001—2011-es időszak egészét 
tekintve visszaesett, azonban 2012-re az addigi tendenciától eltérően igen magas számokat produkált — és 
ez alól Soroksár sem kivétel. Ha nem is olyan drasztikusan, de a 45 év feletti regisztrált munkanélküliek 
megoszlása is növekedett az összes munkanélküli százalékában. 

 
A regisztrált munkanélküliek aránya végzettség és kor szerint (az összes munkanélküli %-ában) 

 

25 év alattiak 2001 (%) 2011 (%) 

XX. ker. 10,9 7,8 

XXIII. ker. 11,1 9,7 

Gyál 10,4 9,7 

Budapest 11,8 6,9 

45 év felettiek 2001 (%) 2011 (%) 

XX. ker. 39,8 40,3 

XXIII. ker. 32,1 41,2 

Gyál 38,4 40,6 

Budapest 28,8 41 

Legfeljebb 8 általánost végzettek 2001 (%) 2011 (%) 

XX. ker. 31,5 35,4 

XXIII. ker. 36,9 34,4 

Gyál 37,8 33 

Budapest 28,3 27,5 

 Forrás: TEIR 
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Közfoglalkoztatás 

2011-től a közfoglalkoztatásban új támogatási rendszer lépett életbe. A közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi 

kirendeltségek által támogatott közhasznú munkavégzés és a hagyományos központi közmunkaprogram 

helyére a közfoglalkoztatás lépett. Az önkormányzat havonta átlagosan hosszabb időtartamú, 3 hónapos 

foglalkoztatásban (6 órás) 104 személy, 11 hónapos (6 órás) 9 személy, 11 hónapos (8 órás) 3 személy, 

intézményi 4 hónapos (6 órás) 13 személy foglalkoztatását tervezi.    

Közfoglalkoztatásban résztvevők száma és tevékenységük 

2011 262 irtás, 
árok takarítás, 

fűnyírás, 
közterületi szemét- szedés 

2012 196 

2013 244 

2014 327 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

Képzettség 

Összességében elmondható, hogy Soroksár képzettségi szintje javult az utóbbi években, ugyanakkor még 

mindig Budapest leginkább alulképzett kerületeihez tartozik. A legfeljebb 8 általános iskolai osztályt 

végzettek és az érettségi nélküli középfokú végzettségűek népességen belüli aránya mérséklődött a 2001—

2011 közötti periódusban, ennek ellenére még mindig meghaladták a fővárosi értékeket. Az érettségivel 

rendelkezők aránya átlagosnak mondható és közel 8 százalékponttal javult. A felsőfokú végzettségűek 

megoszlása is emelkedett, de még így is jócskán a budapesti érték alatt maradt.  

Legfeljebb általános iskola 8. osztálya 2001 (%) 2011 (%) 

XX. ker. 26,1 22,1 

XXIII. ker. 25,2 22,6 

Gyál 30,5 25,9 

Budapest 20,3 17 

Érettségi nélküli középfokú végzettség 
  

XX. ker. 18 16,4 

XXIII. ker. 18,6 18,1 

Gyál 25,1 22,6 

Budapest 14,7 11,6 

Érettségi 
  

XX. ker. 28,4 34,6 

XXIII. ker. 26 33,9 

Gyál 19,1 29,1 

Budapest 28,8 34,8 

Egyetemi, főiskolai, egyéb felsőfokú oklevél 
  XX. ker. 10,5 17,6 

XXIII. ker. 9,5 15,4 

Gyál 4,4 9,3 

Budapest 19,1 28,9 
Forrás: TEIR ITS adatbázis 

A képzettségi struktúra egészét tekintve a határos Pesterzsébet jobb, Gyál pedig rosszabb eredményeket 
mutatott a kétezres évek elején. 
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Jövedelmi viszonyok 

Soroksáron a 100 lakosra jutó adófizetők száma többé-kevésbé egy szinten maradt az utóbbi években (43—

44 fő között), mely a főváros középmezőnyébe sorolható. Az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem 

mutatója alapján Soroksár a VIII., XX., X., XV. kerületekkel együtt rendelkezik a legalacsonyabb értékkel. 

Az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem alakulása 

 

 

Forrás: TEIR ITS adatbázis 

Lakásállomány 

Soroksár lakásállománya 2011-ig lassú ütemben gyarapodott, majd a következő évre csökkent. Ugyanez 

történt a szomszédos Gyálon, azonban másutt általában véve bővült a lakások darabszáma. 2013-ben a 

kerületben 8 683 darab lakás volt, mellyel az alacsonyabb állományú fővárosi területekhez tartozott. 

 

A lakásállomány nagysága (db)                  és             az 1000 lakosra jutó lakások száma (db) 

  

Forrás: TEIR ITS adatbázis, saját szerkesztés 

 

A lakott lakások tetemes része - csakúgy, mint máshol - magánszemélyek tulajdonában van. Az utolsó 

népszámlálás időpontjában a kerületben a lakások 1%-a volt önkormányzati tulajdonban, más intézmény 

vagy szervezet tulajdonában pedig 3%-a. 



MaHill Kft.                                                                                 
Urbanitas-Ecorys-Vár-Kert-Közlekedés-KÉSZ Közmű 

Budapest Főváros XXIII. kerület 
Soroksár TFK 

 

 49 

terület 
Lakott (lakás és üdülő) Nem lakott (lakás és üdülő) 

Összesen Darab Arány Darab Arány 

XX. ker. 28034 91% 2906 9% 30940 

XXIII. ker. 7893 91% 751 9% 8644 

Gyál 7552 93% 535 7% 8087 

Budapest 787057 87% 118071 13% 905128 

Forrás: KSH, Népszámlálás, 2011. 

A soroksári lakott lakások használati jogcím szerinti megoszlása a 2011-ben: tulajdonosi 93%, bérleti 5%, 

más jogcímű 2%. Az arányok leginkább fővárosi viszonylatban tértek el, ahol is jóval alacsonyabb volt a 

tulajdonosi, és jóval magasabb a bérleti jogcímű lakott lakások aránya. 

terület 
magánszemély tulajdona önkormányzat tulajdona 

más intézmény, szervezet 
tulajdona 

Összesen 

Darab Arány Darab Arány Darab Arány  
XX. ker. 27214 97% 620 2% 200 1% 28034 

XXIII. ker. 7614 96% 70 1% 209 3% 7893 

Gyál 8046 99% 4 0% 37 0% 8087 

Budapest 734792 93% 40395 5% 12147 2% 787334 

Forrás: KSH, Népszámlálás, 2011. 

A lakott lakások mindössze 5%-a jellemezhető alacsony komfortfokozatúként, melyben benne foglaltatik az 

az 52 darab szükséglakás is (2011.). Komfortosság szempontjából hasonló megoszlásokat látunk a 

szomszédos XX. kerület és egész Budapest esetében, ám Gyálon kissé magasabb az összkomfortos, és 

alacsonyabb a komfortos lakások aránya. 

terület XX. kerület XXIII. kerület Gyál* Budapest 

összkomfortos 
Darab 18888 5499 6169 565240 

Arány 67% 70% 76% 72% 

komfortos 
Darab 8007 2039 1447 195698 

Arány 29% 26% 18% 25% 

félkomfortos 
Darab 546 161 197 12771 

Arány 2% 2% 2% 2% 

komfort nélküli 
Darab 411 142 219 8447 

Arány 1% 2% 3% 1% 

szükség- és egyéb lakás 
Darab 182 52 55 5178 

Arány 1% 1% 1% 1% 

Összesen 28034 7893 8087 787334 

Forrás: KSH, Népszámlálás, 2011. 
*lakott üdülőkkel együtt 

 
Az épített lakások aránya az elmúlt tervezési időszak első két évében növekedő, majd azt követően 

csökkenő tendenciát mutatott. A legtermékenyebb időszak a válság előtt. 2008-ban volt, amikor is az 

épített lakások aránya meghaladta még a budapesti értéket is. 
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Épített lakások aránya 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

XX. kerület 1,11 0,47 0,62 1,08 0,19 0,09 1,11 

XXIII. kerület 0,33 1,75 0,76 0,58 0,32 0,24 0,33 

Gyál 1,97 1,44 1,41 0,68 0,41 0,48 1,97 

Budapest 1,11 1,08 1,17 0,69 0,36 0,18 1,11 

Forrás: TEIR 

 
Az épített lakások aránya az éves lakásállomány %-ában 

 

 

Forrás: TEIR ITS adatbázis 

1.3.2 Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

Soroksár az 1950-es években történt „Nagy-Budapesthez” való hozzácsatolása ellenére egyelőre nem 

integrálódott szervesen a települési hálózatba. Településszerkezeti szempontból tulajdonképpen még ma is 

egy kiterjedt külterületekkel, mezőgazdasági szántóterületekkel és tanyás beépítéssel rendelkező község 

Budapest közigazgatási területén belül. A településszerkezet fejlődése során kialakult, túlnyomórészt 

mezőgazdasági területek, a növénytermesztés a jelentős ipari termelés mellett a rendszerváltást megelőző 

időszakban meghatározó tényezői voltak Soroksárnak, biztos megélhetést biztosítottak a lakosságnak. Mára 

teljesen átalakult a kerület gazdasági tevékenysége, jórészt megszűnt a mezőgazdasági tevékenység, helyét 

a logisztika és a kereskedelmi láncok vették át.  

A környező települések (Gyál, Alsónémedi, Dunaharaszti, Főváros XX. és XVIII. kerület) között betöltött 

szerepeket és térségi feladatokat vizsgálva megállapítható, hogy Soroksáron nincs kerületi hatáskört 

meghaladó országos, regionális, megyei vagy akár kistérségi intézmény. 

A kerületen belüli társadalmi státuszt illető különbségek a városrészek adatai alapján mutathatók be 

leginkább, melyek összefoglaló adatait az alábbi táblázat tartalmazza (az egyes városrészek lehatárolását, 

részletes bemutatását és vizsgálatát a III.4. fejezet tartalmazza). A legnépesebb kerületrész Soroksár 

központ – itt él a kerület lakónépességek majdnem a fele. A Szamaránszki-dúlő térségében a legmagasabb a 

foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (50,6%), legalacsonyabb a fiatalkorú népesség aránya. Az 

alacsony komfortfokozatú lakások aránya a külső városrészeken a legmagasabb. 
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Lakónépesség száma 21155 9281 4129 6694 242 428 t 58 79 190  

Lakónépességen belül 0-14 
évesek aránya 

13,7 13,2 13,7 14,4 12,4 15,7   20,7 13,9 7,9   

Lakónépességen belül 15-59 
évesek aránya 

63,8 61,0 62,0 68,5 58,7 66,6   58,6 63,3 65,3   

Lakónépességen belül 60-X 
évesek aránya 

22,5 25,7 24,3 17,1 28,9 17,8   20,7 22,8 26,8   

Legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül (%) 

11,2 10,2 14,5 9,4 10,6 15,4   20,6 6,0 31,5   

Felsőfokú végzettségűek a 25 
éves és idősebbek arányában 

18,8 17,3 15,3 24,8 19,3 12,8   0,0 17,9 6,0   

Lakásállomány (db) 8644 4063 1534 2640 126 157   20 32 72   

Alacsony komfort fokozatú 
lakások aránya (%) 

5,5 5,9 6,3 3,4 11,9 7,0   25,0 9,4 25,0   

Rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül 

36,0 34,6 38,4 35,7 35,9 37,5   23,5 50,0 52,4   

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 
éves népességen belül 

59,9 60,4 57,5 61,4 59,3 59,2   67,4 46,6 45,3   

Foglalkoztatott nélküli 
háztartások aránya 

33,2 36,2 34,2 27,5 40,0 28,1   18,2 43,8 50,6   

Alacsony presztízsű 
foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

30,4 31,6 35,9 24,3 31,4 36,2   55,2 44,4 44,6   

A gazdaságilag nem aktív 
népesség aránya 
lakónépességen belül 

50,6 51,8 51,5 48,8 50,8 48,6   41,4 57,0 47,4   

Tartós munkanélküliek aránya 
(legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

8,0 8,0 9,2 6,6 7,6 7,3   8,8 17,6 24,0   

A komfort nélküli, félkomfortos 
és szükséglakások aránya a 
lakott lakásokon belül 

4,5 4,6 5,1 2,9 11,9 2,9   25,0 7,1 24,6   

Egyszobás lakások aránya a 
lakott lakásokon belül 

12,7 13,7 9,0 12,6 18,6 10,9   30,0 14,3 27,5   

Forrás: KSH 
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1.3.3 Települési identitást erősítő tényezők 

Soroksár, Budapest XXIII. kerülete, a Duna bal partján a pesti oldal legdélebbi és egyben a legfiatalabb 

közigazgatási egysége. 1950-ben Pesterzsébet és Soroksár egyesült Budapesttel, a főváros XX. kerületeként, 

majd 1994-ben vált külön a XX. kerületről. 

 

Soroksár zászlója és címere 

 
 

 

1992. szeptember 27-én helyi lokálpatrióták kezdeményezésére népszavazást tartottak, ahol döntés 

született az önálló Soroksárról. Az így létrejött XXIII. kerület 1994. december 11-én választotta meg első 

képviselő-testületét. Soroksár Budapest legrégebben lakott kerülete. Soroksár ugyanakkor több mint 4000 

ha területével a főváros második legnagyobb kerülete, a 22.000 körüli lélekszámával mégis a legkisebb 

népességszámú települése. Átlagos népsűrűsége majdnem hat és félszer alacsonyabb a teljes budapesti 

átlaghoz viszonyítva. A peremkerületi jellegnek előnyei is vannak: kertvárosias jellege emberléptékű életet 

biztosít az itt lakóknak. A Ráckevei-Soroksári Duna-ág közelsége, a Molnár-sziget, a Botanikus kert olyan 

természeti kincsek, melyek még sok kiaknázatlan lehetőséget rejtenek. 

 A Molnár-sziget a Soroksári- avagy Ráckevei-Kis-Duna-ág egyik szigete, mely Soroksárhoz tartozik. 

nevét arról az 50 vízimalomról kapta nevét, melyek a Dunán álltak, és a híres soroksári rozst lisztté 

őrölték. A soroksáriak csónakon szállították a soroksári ún. sváb rozskenyeret fővárosba, hogy 

ellássák azt élelemmel. Napjainkban a sziget beépült nyaralókkal és családi házakkal, a parti 

részeken állóvizes jellegű, nádasos terület. 

 Soroksári Botanikus Kert létesítését a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Tanácsa 1962-ben határozta 
el. A 60 ha-os Botanikus Kert Budapest XXIII. kerületében, a délpesti síkság szélén, Soroksár Péteri 
majorban található.  

 Segítő Mária-kápolna: a kerület egyik legrégibb műemlék épülete, a 18. század végén copf 

stílusban épült. 

 Hősök tere: Nagyboldogasszony Plébániatemplom; Otthon Kulturális Központ (egykori mozi) 

 

Nemzetiségek 

A 2011. évi népszámlálás szerint a soroksáriak döntő többsége magyar nemzetiségű volt. A hazai 

nemzetiségek a népesség 7%-át adták, ezen belül a német, valamint a cigány (romani és beás együtt) 

nemzetiségűek voltak a legtöbben (előbbi 829 fő, utóbbi 353 fő). Soroksáron 3 nemzetiségi önkormányzat 

működik: német, bolgár és roma. 

Budapesti összehasonlításban Soroksáron a legmagasabb a nemzetiségek aránya: a cigányok nélküli hazai 

kisebbséghez tartozók aránya 2001-ben és 2011-ben is itt volt a legmagasabb. A cigány kisebbséghez 

tartozók aránya viszont a két népszámlálás között eltelt évtizedben több mint kétszeresére nőtt, és így a 

értéke hasonló a belső kerületekével. 
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A cigány etnikai kisebbséghez tartozó népesség aránya A hazai etnikai kisebbséghez tartozó népesség aránya 
2001-ben: 0,7% 2001-ben 4,3% 

 
 
 

 

2011-ben: 1,8% 2011-ben 5,7% 
 
 

 

Forrás: TEIR ITS adatbázis 

 

A nemzetközi kapcsolatok azokra a településekre terjednek ki, amelyekkel a kerületnek testvérvárosi 

kapcsolata van (a német Nürtingen, az erdélyi Székelyudvarhely, és a bolgár Tvardica). A testvérvárosi 

kapcsolatok a közművelődés terén is igen aktívak, melyeket elsősorban a Táncsics Mihály Művelődési Ház 

és a Galambos János Zeneiskola realizálja. 

Egyházak, vallási közösségek 

Soroksár lakóinak nagy része római katolikus. A német telepesek katolikus területekről érkeztek az új 

hazába. A református és az igen kis számban jelenlévő evangélikus hívők, a trianoni békeszerződés utáni 

népvándorlás időszakában jelentek meg a községben. A második világháború előtt a zsidó vallás is jelen 

volt, sőt zsinagógája is volt Soroksárnak. 

Az utolsó népszámlálás évében a népesség 45%-a vallotta magát valamilyen vallási közösséghez vagy 

felekezethez tartozónak. Többségük katolikus (33%), majdnem teljes egészében római katolikus. A teljes 

népességen belül igen tekintélyes volt azok aránya is, akik a népszámlálás erre vonatkozó kérdésére nem 

kívántak válaszolni (34%). Vallási közösséghez vagy felekezethez nem tartozónak 19%, ateistának közel 2% 

vallotta magát. 

 

  



MaHill Kft.                                                                                 
Urbanitas-Ecorys-Vár-Kert-Közlekedés-KÉSZ Közmű 

Budapest Főváros XXIII. kerület 
Soroksár TFK 

 

 54 

Soroksár működő egyházi közösségek 

 Katolikus egyház: Nagyboldogasszony Főplébánia és a Szent István Plébánia 

 Budapest-Soroksári Református Egyházközség 

 Budapest Soroksár-Újtelepi Református Missziói Egyházközség 

 A Soroksári Evangélikus Egyházközség 2008. óta a Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség 
filiáléjaként működik 

 

Civil szervezetek, alapítványok 

Soroksár civil szervezeti élete hagyományosan erős. A XXIII. kerület 1994. végén megvalósult önállósodása 

is civil kezdeményezés nyomán vált valóra. Soroksáron jelenleg mintegy 60 civil szervezet működik. 

Soroksár Önkormányzata és intézményei minden évben jelentős számú program szervezésével segítik a 

társadalmi párbeszéd fenntartását és a helyi identitás megőrzését. 

Hagyományőrző, kulturális, tánc- és dalcsoportok mellett közösségeket alakítottak ki a nyugdíjasok, 

természetvédők, városvédők, és a sportot kedvelők is. Az önkormányzat minden évben pályázati úton több 

millió forinttal támogatja a működésüket. Szintén pályázati eljárás során részesülnek támogatásban a 

kerületben működő egyházak, valamint az Önkormányzat által alapított öt közalapítvány.  

Alapítványok: 
 Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért 
 Soroksár Sportjáért Közalapítvány 
 Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány 

 

Identitás, hagyományok, rendezvények 

Kulturális programok:  

 Sváb bál, Szülők bálja, Vállalkozók bálja, Hivatali bál, Zsaru bál 

 Csillagok a Kiscsillagokért Jótékonysági Gálaest, Soroksári Kiscsillag tehetségkutató verseny 

 Képzőművészeti kiállítások a Galéria ’13-ban 

 Majális 

 Tánc – és mozgásgála, Diákgála 

 Galambos János AMI Zenei Napok, Térzene 

 Semmelweis napok 

 Soroksári napok; Őszi tárlat 

 Adventi vásár, Mindenki karácsonya 

A nemzetiségi önkormányzatok programjai: 

 Német Iparosok Felvonulása 

 testvérvárosok meglátogatása (Törökbálint, Tvardica – Bulgária, Székelyudvarhely, Nürtingen) 

 nemzeti ünnepek, karácsony 

Sportrendezvények:  
 Soroksár Kupa Nemzetközi Súlyemelő verseny 
 „Mozdulj Soroksár” futóverseny  
 Kerületi sport délelőtt nagycsoportos óvodások részére, Óvodás Olimpia 

Egyéb önkormányzati szervezésű programok:  

 Nőnap  
 Nemzeti ünnep az 1848-as forradalom és szabadságharc 



MaHill Kft.                                                                                 
Urbanitas-Ecorys-Vár-Kert-Közlekedés-KÉSZ Közmű 

Budapest Főváros XXIII. kerület 
Soroksár TFK 

 

 55 

 Katasztrófavédelmi Verseny 
 Jubileumi rendezvény (5 éves) 
 Szent György - napi ünnepség, Rendőrök kitüntetése 
 Gyereknap 
 Élen a sportban, élen a tanulásban 
 Pedagógusnap 
 Nemzeti Összetartozás Napja 
 Múzeumok éjszakája 
 Búcsú 
 Augusztus 20. Állami ünnep Tűzijáték 
 Idősek Világnapja 
 Emlékmise az Aradi Vértanúk tiszteletére Aradi vértanúk emlékünnepség, koszorúzás 
 Október 23.  
 Nemzeti ünnep műsor, koszorúzás fáklyás felvonulás, műsor, koszorúzás 
 Szociális Munka napja 
 Adventi vásár 

 

  SWOT -TÁRSADALOM  
  

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 Soroksár beköltözési célpont, a lakónépesség 
növekszik 

 Javuló képzettségi mutatók 

 Lakásállomány kedvező összetétele a kerületben 

 Erős helyi kötődés, identitás 

 Nemzetiségi kultúra 

 

 Idősek növekvő aránya a teljes népességen belül  

 Romló foglalkoztatási helyzet 

 Felsőfokú végzettségűek aránya a fővárosi átlag 
alatti 

 Fővárosi átlaghoz képest gyenge vásárlóerő 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 Soroksár népszerűsége nőhet a beköltözők 
körében, 

 EU források bevonása a városrehabilitációs 
feladatokhoz 

 Közfoglalkoztatás, mint lehetőség fenntartása a 
munka világába való visszatéréshez, 

 

 Alacsonyabb presztízsű társadalmi csoportok a 
beköltözők között 

 Lakásállomány megújulása a lakásépítési 
konjunktúra elmaradása miatt lelassul 

 Nő az egyes társadalmi csoportok közti különbség, 
amely konfliktusokat generál 

 

 

FEJLESZTÉSI KIHÍVÁSOK: 
● Szegregáció által veszélyeztetett területek kezelése, 

● Idősellátás kapacitásainak rugalmas fejlesztése, 

● Lokálpatriotizmus és helyi közösségek erősítése. 
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1.4. A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA 

1.4.1. Humán közszolgáltatások 

Óvodai ellátás 

Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények 2013. január 1-jei állami fenntartásba vétele az 

óvodai feladatot ellátó intézményeket alapvetően nem érintette, ennek ellenére sok intézményben 

következett be emiatt változás. Azok a többcélú intézmények, amelyek az óvodai feladat mellett más 

köznevelési feladatot is elláttak, 2013. január 1-jétől már csak az óvodai feladataikat látják el. 2015. 

szeptember 1-jétől kezdődően valamennyi 3. életévét betöltött gyermeknek óvodai nevelésben kell részt 

vennie. Soroksáron 3 db önkormányzati fenntartású óvoda (összesen 9 telephellyel), valamint egy 

magánóvoda működik (2 telephelyen). 

Óvoda neve Címe 

Önkormányzati fenntartású  

I.sz. Összevont Óvoda 6 telephellyel Szitás u. 

 Templom u 

 Csillag u. 1 

 Rézöntő u. 24 

 Templom u. 167 

 Grassalkovich út 86 

II.sz. Napsugár Óvoda  Grassalkovich út 297. 

III.sz. Összevont Óvoda 2 telephellyel Pistahegyi köz 

 Béke u. 36 

Nem önkormányzati  

Ficánka Családi Óvoda és Napközi (magánóvoda) 

 2 telephellyel 
Vadőr u 

 és Wekerle S. u 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

 
Óvodai gyermeklétszám: Óvodai férőhelyek száma: 

2013. október:             680 fő négyzetméter alapján:                                      734 fő 

2014. október:              648 fő  elhelyezhető maximális gyermeklétszám:    801 fő 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 
 

Az óvodai férőhelyek abszolút számát tekintve Soroksáron (2013-ban 774 db) egy nagyságrenddel van 

kevesebb hely a főváros többi kerületénél, de a fajlagos mutató tekintetében hasonló értékkel rendelkezik 

(0,89), hiszen ez a legkisebb népességű kerület. 
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Egy óvodai férőhelyre jutó óvodások száma (fő) Egy óvodai férőhelyre jutó 3-5 évesek száma (fő) 

  

2013-ban: 0,89 2013-ban: 0,76 

  

Forrás: TEIR ITS adatbázis 

Közoktatás 

2013. január 1-jétől állami fenntartásba kerültek a közoktatási intézmények - az önkormányzatok által 

fenntartott általános iskolák és középiskolák. Fenntartójuk (és részben működtetőjük) a területileg illetékes 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK).  

 

Oktatási intézmény neve 

Grassalkovich Antal Általános Iskola 

Fekete István Általános Iskola 

Mikszáth Kálmán Általános Iskola 

Páneurópa Általános Iskola 

Török Flóris Általános Iskola 

Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

Az általános iskolai tanulók száma (a gyógypedagógiai oktatással együtt) 2000 fő körül mozog; 2013-ban 

2041 fő volt. Ez – mivel a legkisebb lélekszámú kerület - a kerületek közül a legalacsonyabb. 
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Az általános iskolai tanulók száma (fő) 

 

 

Forrás: TEIR ITS adatbázis 

 
A más településről bejáró általános iskolai tanulók aránya 8-9% körül mozgott az elmúlt néhány évben, 

2013-ban 9,6%, míg a középiskolások aránya ennek többszöröse: 28-36% körül mozgott, 2013-ban pedig 

arányuk meghaladta a 40%-ot, ami Újbuda után a második legmagasabb érték. 

 

Más településről bejáró általános iskolai tanulók 

aránya (%) 

Más településről bejáró középiskolai tanulók 

aránya(%) 

 

 

 

 

 

Forrás: TEIR ITS adatbázis 

 

Középiskola 

Soroksáron állami fenntartású középiskola nincs, gimnáziuma és saját középiskolája nem is volt sosem. A 

Soroksárért Polgári Egyesület kezdeményezésére jött létre 1993-ban egy alapítványi magánintézmény, a 

Qualitas Gimnázium és Szakközépiskola. A Dél-Pesti Kórház közelében működő 4 évfolyamos tanintézmény 

fő profilja az informatika. A környező agglomerációs településekről is sok a bejáró tanuló (lásd a fenti 

táblákat). Az népszerű iskolának 2002-ben Kőbányán nyílt egy másik tagintézménye. A soroksári iskola 

2008-tól magánépületben folyatatja működését, Qualitas Középiskola néven. 
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Alapfokú művészetoktatás 

A Grassalkovich út 169. sz. alatt működik a Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. 

Tanszakok: Furulya, fuvola, klarinét, kürt, trombita, harsona, tuba, szaxofon, ütő, gitár, zongora, harmonika, 

hegedű, gordonka, magánénak, szolfézs, kamarazene. 

 

Pedagógiai szakszolgálat, gyógypedagógiai ellátás  

2007 nyarán hozta létre Soroksár Önkormányzata a Soroksári Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és 

Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézményt. Az Intézmény tevékenységi köre: a XXIII. kerületben lakó, illetve 

a XXIII. kerületi intézményekbe járó gyerekek, szüleik és pedagógusaik ellátása. Alaptevékenységei: 

pedagógiai szakszolgáltatás, pedagógiai szakmai szolgáltatás és egyéb oktatási célok és feladatok. 2013 

szeptemberétől az intézmény a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXIII. kerületi Tagintézménye. 

 

Közművelődés 

 Táncsics Mihály Művelődési Ház és telephelyei. Erőteljesen helyi elkötelezettségű intézmény; a ház 

profiljának meghatározói a különféle klubok (Baba-mama, …) és körök (Kiskertbarátok, Gombász, 

…). Az egyik legjelentősebb a Német Nemzetiségi Klub. A gazdag programsor legértékesebb elemei 

a színházi és bábszínházi előadások. Gyerekeknek szóló szabadidős tevékenységet nyújt a Játszóház. 

A ház vonzerejét növelik a rendszeres kiállítások. Sajátos rendezvénye a kerületnek a Zenepavilon, 

amely nyitott építmény a Hősök terén, a soroksári főtéren helyezkedik el és nyaranként június 

elejétől augusztus végéig minden péntek délután igényes hangversenyeknek ad helyet. A 

Zeneiskola szakmai támogatásával a művelődési ház szervezi az igényes és hangulatos zenei 

sorozatot. Rendszeres kapcsolatot ápol a Német Nemzetiségi Kultúregyesülettel és a Soroksári 

Bolgár Hagyományőrző Egyesülettel, melynek eredményei a különböző nemzetiségi bálok, 

összejövetelek, például a Farsangtemetés vagy a nyári szünidei Bolgár Nap ételkóstolóval, 

táncházzal. Legújabb telephelye a Molnár-sziget egykori táborhelyén létesült Tündérkert közösségi 

létesítmény. 

 Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. Évente mintegy 6-8 programot, kiállítást 

szervez. Ezek egyike karácsonyi kiállítás és vásár, melyen igényes és egyúttal megvásárolható 

képző-, ipar- és népművészeti tárgyak kerülnek kiállításra. A galériához tartozik a Soroksári 

Helytörténeti Gyűjtemény, amely Budapest egyik legnagyobb kerületi vonatkozású helytörténeti 

anyagát őrzi. 

 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár helyi könyvtára 

 

A kerületi egyházak a kulturális életében is tevékenyen részt vesznek, szinte mindegyikben működik kórus, 

továbbá hangversenyeket és rendezvényeket is szerveznek. A civil szervezetek is aktívan hozzájárulnak a 

kerület közművelődésének színesítéséhez. 

Helyi média: 

Soroksáron a helyi média az önkormányzat lapjából és honlapjából áll. 2011-ben készült Soroksár 

Kommunikációs- és médiastratégiája, melynek javaslata szerint ez ki kellene egészíteni egy televízióval és 

néhány közösségi portállal is – mindezeknek természetesen egy közös rendszert alkotva működniük.  
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A hivatalos médián kívül csaknem valamennyi egyháznak vannak havi értesítői, alkalmi kiadványokat 

jelentetnek meg a helyi intézmények, civil szervezetek. Több közösség ad ki évkönyvet is. 

Sport, szabadidő 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Sportkoncepciójában (2009-2014.) az 

önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait határozza meg. Az Önkormányzat a magasabb rendű 

jogszabályokkal összhangban a helyi sporttevékenység működése érdekében kiemelt feladatának tekinti: 

 a lakosság mind szélesebb ösztönzését a sportolásra, a rekreáció és az egészségmegőrzés céljából, 

 az egészséges, mozgásban gazdag életmód iránti igény felkeltését, az egészségmegőrzés 

fontosságának elismerésére irányuló szemléletformálást, 

 a tömeg- és szabadidősport helyi feltételeinek megvalósítását és javítását, 

 

XXIII. kerületi sportegyesületek és sportvállalkozások 

Európa 2012 Kulturális és Sportegyesület: sumo, darts 

St.Lőrinc Golf Club 

GoldStars Sportegyesület: taekwondo 

Hitora Dojo Kulturális és Szabadidő Sportegyesület: Karate 

Magyar Shidokan Karate Szövetség 

Harcos Tigrisek Kempo Karate és Szabadidő SE 

Pittbull Team Soroksár Sportegyesület: kick-boksz, thai- boksz, kempo 

Justicia Sportklub: labdarúgás, jégkorong, floorball 

Seishin Non-profit Közhasznú Sportegyesület: kyokushin karate 

Műegyetemi Evezős Club; Regatta Club Soroksár 

Kihívás Extrém Iskolai és Szabadidősport Egyesület: windsurf 

Soroksári Hockey Club: gyeplabda 

Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület: súlyemelés, sumo, erőemelés 

Soroksári Torna Egyesület: kézilabda, aerobik 

Soroksári Tenisztanoda 

Argó Sportegyesület: judo 

Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. 

Soroksár Sport Club Kft. 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 
Soroksári sportcsarnok a kerület legnagyobb sportlétesítménye 2010-ben nyílt meg: közel 1300 

négyzetméteres küzdőtér, 360 ülőhelyes lelátó, 5 zárható öltözővel, büfével rendelkezik. A közösségi, 

kerületi rendezvényeken túl a Soroksári Sportcsarnok helyet ad a kerületi oktatási intézmények testnevelés 

óráinak lebonyolításához, több helyi és fővárosi sportegyesületnek, melyek itt rendezik edzéseiket, 

mérkőzéseiket, tornáikat. 2013. március 31-ével fejeződött be a Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és 

Sportcentrum energetikai felújítása. A fejlesztés megvalósítása az éghajlatváltozás mérséklését célzó 

károsanyag kibocsátás csökkenését és jelentős anyagi megtakarítást eredményezett, ezzel a létesítmény 

Magyarország legkorszerűbb, modern épületeinek élvonalába került. 
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2012-től a Haraszti út 26. sz. alatti Szamosi Mihály sportpályát a Soroksár Sport Club Kft (Önkormányzati 

tulajdonú) működteti és a Képviselő –testület határozza meg az éves működési támogatást. (2015 évben 80 

millió ) 2013-tól a Szabadidő és Kulturális Sportcsarnok (Soroksári Sportcsarnok) működtetését az 

önkormányzati tulajdonú Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft vette át és a Képviselő –testület határozza 

meg az éves működési támogatást. (2015. évben 50 millió) 

 

Sportlétesítmények, egyéb rekreációs helyek, játszóterek 

Soroksári SC (Szamosi Mihály) Sporttelep 

Soroksári Tenisztanoda 

St. Lőrinc Golf Club 

Celeritas Shooting Club 

Szent László utcai játszótér 

Ugarszél utcai játszótér 

Őrgébics utcai játszótér 

Hősök tere játszótér 

Dobó utcai játszótér 

Mikszáth Kálmán Általános Iskola melletti játszótér, Karmazsin u. 

Fekete István Általános Iskola melletti játszótér, Tartsay u. 

Csúszda téri játszótér 

Július téri játszótér 

Batthyányi – Templom utcai játszótér 

Vadvíz utcai játszótér 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

1.4.2. Szociális és egészségügyi közszolgáltatások 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának képviselő testülete 1997-ben az egészségügyi 

és szociális feladatok együttes megoldására hozta létre az önálló költségvetési szervként az Egészségügyi és 

Szociális Intézményt (ESZI), ezzel egy szervezetbe foglalta a kerületben addig széttagoltan működő szociális 

és egészségügyi ellátó egységeket. Soroksár Egészségügyi és Szociális Intézménye, az ESZI gondoskodik a 

XXIII. kerület egészségügyi, bölcsődei, gondozói feladatairól, mely magába foglalja az egészségügyi alap- és 

szakellátás, bölcsőde, gondozó szolgálat, gazdasági iroda és a műszaki részlegeket. 

 

A XXIII. kerületi egészségügyi alap- és szakellátásokat az alábbi helyi és regionális intézmények biztosítják: 

 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 

 Orvosi ügyeletek 

 Gyógyszertárak 

 Delta Országos Katasztrófa Mentő Csoport 

 Országos Mentőszolgálat 

 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 

 ÁNTSZ Budapest XX-XXIII. Kerületi Intézete 

 Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. (nem intézmény, önkormányzat finanszírozza 

támogatási szerződéssel) 

 Egészségügyi és Szociális Intézmény (Táncsics Mihály u. 104. + 6 telephelye: Sósmocsár u. 1-3., 

Újtelep u. 2., Pacsirta u. 157., Rézöntő u. 22., Grassalkovich út 130., Nyír u. 22. ) 
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Budapest XXIII. ker. Egészségügyi és Szociális Intézménye 
 

szakfeladat ellátotti létszámférőhely Telephely

Bölcsőde 56 fő Rézöntő utca

Étkeztetés 125 fő

Házi segítségnyújtás 29 fő

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 29 fő

Idősek klubja 12 fő

Gondozó Szolgálat 10 fő

Közösségi Pszichiátriai ellátás 46 fő

szakfeladat üzemeltető ellátási forma praxis szám heti óraszám

Területi védőnői szolgálat ESZI közfinanaszírozott 6

Iskolavédőnői szolgálat ESZI közfinanaszírozott 2

Gyermekfogászat ESZI közfinanaszírozott 2

Gyermekfogászat privát közfinanaszírozott 1

Fenőtt háziorvosi ellátá privát közfinanaszírozott 9

Gyermek háziorvosi ellátás privát közfinanaszírozott 5

Felnőtt fogászat privát közfinanaszírozott 5

Nőgyógyászat - terhesgondozás ESZI közfinanaszírozott 30

Reumatológia ESZI közfinanaszírozott 30

Szemézet ESZI közfinanaszírozott 15

Tüdőgyógyászat ESZI közfinanaszírozott 10

Fizikoterápia ESZI közfinanaszírozott 30

Gyógytorna ESZI közfinanaszírozott 48

Gyógymasszázs ESZI közfinanaszírozott 12

Gyermek-tüdőgyógyászat privát közfinanaszírozott 40

ESZI energia adudit 2013.

ESZI energeti pályázat előkészítés alatt

ESZI Bölcőde - napkollektor

ESZI Jenei Tibor energetikus

1.11
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Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 
Az önkormányzat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ellátására határozatlan időre szóló ellátási 

szerződést kötött a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel. A Szolgálat fő célkitűzése hogy támogatást 

nyújtson a XXIII. kerületben élőknek problémáik megoldásához, segítse a szociális, egészségügyi, vagy 

bármely egyéb okokból adódóan hátrányt szenvedő egyének és családok integritásának megőrzését. A 

Gyermekjóléti Szolgálat céljait kifejezetten a gyermekek érdekeit szem előtt tartó komplex segítségnyújtás 

jellemzi. A családsegítő Szolgálat szolgáltatásai: adósságkezelési, jogi, munkavállalási és pszichológiai 

tanácsadás. 

 

A szociális támogatási rendszer kötelező feladatain túl önként vállalt ellátásokat is biztosít az Önkormányzat 

az arra rászorulóknak, a közmunka programmal pedig az aktívkorú, de perifériára szorult munkanélküliek 

helyzetén próbál javítani. A kerületben nyújtott szociális ellátásokat és szolgáltatásokat az idős emberek 

mellett az egészségi állapotuk miatt rászorulók, valamint az aktív korú, alacsony jövedelemmel rendelkező 

személyek egyre nagyobb számban veszik igénybe.  

Bölcsődei ellátás 

A gyermekek ellátása 1 bölcsődében (Rézöntő u.), 4 csoportszobában 9 szakképzett gondozónő felügyelete 

mellett történik. A bölcsődei rendszert 2 családi napközi egészíti ki összesen kb. 20-25 férőhellyel: a 

Soroksár-Újtelepi Tipegő családi Napközi és a Soroksári Gyermekkuckó. A működő bölcsődei férőhelyek 

száma 2009-ig 40 db volt a kerületben, 2010-től pedig 56 db. Ezzel a férőhelyi kapacitásbővüléssel 10 alá 

csökkent az egy férőhelyre jutó 0-2 éves gyerekek száma. 
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Egy működő férőhelyre jutó 0-2 évesek száma 2013-ban 9,5 fő 

 
 

Forrás: TEIR 

A kerületben működő védőnői szolgálat működése: 0-6 éves korig a területi védőnők, 6-18 éves korig az 

iskolavédőnők gondozzák a gyerekeket. 

 

 

Adósság-
kezelés 

Rendszeres 
szoc. seg. Menekült 

Összes ügyfélforg. 
(halmozott adat) 

2010. 107 79 
 

2024 fő 

2011. 54 116 
 

2048 fő 

2012. 23 75 
 

1290 fő 

2013. 13 82 
 

1370 fő 

2014. 22 89 11 1411 fő 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

Gyermekjóléti szolgálat 

Az önkormányzat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladat ellátására határozatlan időre szóló 

ellátási szerződést kötött a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel. A Gyermekjóléti Szolgálat 

alapszolgáltatásai: családgondozás, utógondozás; továbbá jogi tanácsadás, korrepetálás, pszichológiai 

tanácsadás, színi tanoda 

Az ellátott gyermekek és családok száma: 

év 
Alapellátott 
gyermekek 

Védelembe 
vett 

Átmeneti 
nevelt / 

nevelésbe 
vett 

Ellátott 
gyermekek 

összesen 

Ellátott 
családok 
összesen 

2010 87 36 57 180 111 

2011 76 40 62 182 113 

2012 67 31 62 162 101 

2013 67 42 22 138 76 

2014 54 45 40 147 80 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
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Gondozói szolgálat 

A Gondozói Szolgálat szolgáltatásai térítésesek, melynek mértékét a kerületi képviselő testület határozza 

meg. Feladatai a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi pszichiátriai ellátás, 

idősek klubja (nappali ellátás).  

Idősellátás 

A kerületi idős korosztály körében nagyon magas az egyedülállók, az egyszemélyes háztartások aránya. Az ő 

segítésükre kiemelt figyelmet kell fordítani, pl. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

igénybevehetőségének kiterjesztése, a kerület idős lakosai, gondnokoltjai részére, a házkörüli munkák 

elvégzésében segítséget nyújtó szolgáltatás kidolgozása. 2012-ben 5600 nyugdíjas élt a kerületben és 12 fő 

részesült az időskorúak járadékában (azaz, akinek megfelelő szolgálati idő hiányában nincs nyugdíja). 

Önkormányzati kezelésben lévő tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények kapacitás 

kihasználtsága 2012-ben 1000 ezrelék volt, 2013-ban 900. 

 

Idősek nappali intézményeinek kapacitás kihasználtsága 

(ezrelék) 

 

2013-ban: 156,3 ezrelék 

 

 

Forrás: TEIR 

A 60+ korosztály számára a Táncsics Mihály Művelődési Központban működnek szervezett programok 

(Nyugdíjasklub, Hagyományőrző Klub, Dalkör,…). 

Segélyezés 

A lakosság szociális helyzetét a szociális intézmények ellátással kapcsolatos adatai mellett a segélyezési 

adatok is mutatják, ugyanakkor az összehasonlításnál figyelembe kell venni azt is, hogy a segélyezés 

rendszer sokat változott az elmúlt időszakban, s 2015-ben új szociális rendeletet kell elfogadnia az 

önkormányzatnak a legutóbbi jogszabályi változás miatt. 2014. január 1-től az átmeneti segély, a 

gyógyszersegély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, valamint a temetési segély összevonásával 

létrejött az önkormányzati segély. Az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, 

valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait a Képviselő-testület határozza meg. 

Önkormányzati segélyre jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57 000 forint), egyedül élő vagy egyedülálló esetén 250 %-át 

(71 250 forint) nem haladja meg. 
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Önkormányzati 
segélyek 

Soroksár 

2010 2011 2012 2013 2014 

fő 
összeg 

 e Ft 
fő 

összeg 
 e Ft 

fő 
összeg 

 e Ft 
fő 

összeg 
 e Ft 

fő 
összeg 

 e Ft 

LFT-normatív 283 16 532 262 16 217 394 18 735 393 18 702 323 15 623 

LFT-helyi 347 12 340 316 8 182 101 1 676 0 - 0 - 

Adósságkezelési 64 2 900 53 2 507 13 638 19 739 18 739 

Rendszeres szoc. 
s. 

92 27 947 129 41 092 110 35 776 115 36 762 124 39 102 

RGYVK 882 9 956 835 9 701 822 9 483 790 9 599 745 8 642 

Helyi átmeneti 
segély 

2541 22 636 1316 10 743 1360 4 682 2070 15 068 2620 24 767 

FHT 285 87 859 330 103 879 366 94 056 333 83 538 251 62 757 

Közgyógy. 534 13 797 463 11 910 358 8 749 335 8 058 341 8 663 

ÖSSZESEN: 5028 193967 3704 204231 3524 173795 4055 172466 4422 160293 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal pénzbeli és természetben nyújtott 

segélytípusai 2015. március 1-től: 

a) pénzbeli ellátás 
  rehabilitációs célú települési támogatás 
 lakásfenntartási települési támogatás 
 adósságcsökkentési települési támogatás 
 rendkívüli települési támogatás 
 beiskolázási segély 
 helyi gyermeknevelési támogatás 

b) természetbeni ellátás 
 egészségügyi települési támogatás 
 rendkívüli települési támogatás 
 karácsonyi segély (élelmiszerutalvány) 
 köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés 

(a továbbiakban együtt: szociális ellátások) állapít meg, külön jogszabályban, valamint az e rendeletben 
meghatározott feltételek szerint. 

 adósság kezelési támogatás 
 születési támogatás 
 karácsonyi élelmiszer segély 
 időskorúak részére nyújtott karácsonyi élelmiszerutalvány 

 

A kerület segélyezési adatai alapján aránytalanul sok az egyedülálló, egyedül élő lakosok száma. Tekintettel 

arra, hogy a különböző segélyezési formák jövedelemhatárhoz kötöttek és a családban élők esetében 

kedvezőtlenebb az összeghatár, sokan egyedül élőnek illetve egyedülállónak vallják magukat. Ennek 

ellenőrzése szinte lehetetlen. Megoldást jelenthetne olyan rendelet kidolgozása, mely nem kényszeríti a 

rászorultakat valótlan adatok állítására. Segítséget jelenthetne az éves segélyezési keretösszeg megemelése 

is, továbbá még több, célzott irányú támogatás kidolgozása. (Szociális Szolgáktatástervezési Koncepció, 

2014.) 
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Hajléktalan ellátás 

A kerületben működő három hajléktalan szálló egyre nagyobb számban vonzza ide a hajléktalanokat. Annak 

ellenére, hogy az intézmények megfelelő ellátást nyújtanak az ott lakók számára, megoldásra vár a 

hajléktalanság hosszú távú, hatékony kezelése. 

 

Hajléktalan szállók Soroksáron 

Baptista Szeretetszolgálat Utcafront Átmeneti Szállás Soroksár  1. telephely 

2. telephely 

Kéznyújtás a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány Hajléktalanok Átmeneti Szállása 

 

Előrelépést jelenthetne egy hajléktalan program kidolgozása és beindítása, mely a lakhatásukat, munkába 

állásukat, megélhetésük elősegítését, a többségi társadalomba történő visszailleszkedésüket tűzné ki célul. 

Az önkormányzat támogatási szerződés kötésével javíthatná a Hajléktalanszállók működési feltételeit, ezzel 

javítva az ott lakók körülményeit, valamint a karácsonyi élelmiszer adomány is hagyományt teremtő 

lehetne. 

Szociális Szolgáltatástervezés 

Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012-ben felülvizsgálta a kerület korábbi 

Szolgáltatástervezési Koncepcióját. A felülvizsgált Koncepcióban megfogalmazott célok legtöbbje 

megvalósult: 

• Az utcai szociális munka, mint alapszolgáltatás ellátása 2006-tól az Alfa Karitatív Egyesület útján, 

ellátási szerződés keretében történik. 

• A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek célzott támogatása keretében 2011. évben létrejött a 

Klebl Márton Közalapítvány Soroksár közoktatásáért, közművelődéséért és művészeti oktatásáért. Ugyanezt 

a célt szolgálja az évente pályázott Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel. 

  • Az Önkormányzat a közfoglalkoztatás szervezését külső közreműködés nélkül, önállóan szervezi, 

ami jelentős költségmegtakarítást jelent. 

• Az ágazatot érintő jogszabályi változások 2013-ban lehetővé tették az önkormányzatok részére, 

hogy új ellátásokat vezessenek be (pl. születési támogatás, időskorúak élelmiszer utalványa), valamint a 

korábban megszüntetett ellátás (pl.: helyi gyermeknevelési támogatás) visszaállítását. A támogatások 

jövedelemhatárai felemelésre kerültek, az önkormányzati segély (korábban átmeneti segély) 

vonatkozásában méltányosság került bevezetésre.  Ezek az intézkedések a soroksári lakosság szélesebb 

körének támogatását szolgálják. 

Forráshiány miatt eddig nem valósult meg:  

• Az utcai szociális munkát végző további szervezetek bevonása. 

• Fogyatékosok nappali intézményének kialakítása 

• Időskorúak Gondozóházának férőhelybővítése  (folyamatban) 

• Gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása helyettes szülőnél, gyermekek átmeneti otthonában 

(folyamatban) 

A Szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának 

folyamatos figyelemmel kísérése a Szociálpolitikai Kerekasztal feladata. 
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1.4.3. Az esélyegyenlőség biztosítása 

Soroksár Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-ban készült, melynek intézkedési terve a következő 
célcsoportonkénti fejlesztési lehetőségeket határozza meg. 
 

 

 

 

 

 

  

Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinteti azokat a polgárokat a normális lét felszínén tartani, akik 

önállóan erre nem lennének képesek. E probléma mindenekelőtt a következő rétegeket veszélyezteti: 

 A tartós egészségkárosodottak, valamint fogyatékkal élők, akik rokkantsági vagy rehabilitációs 

ellátásban illetve fogyatékossági támogatásban részesülnek. Az érintettek számára további 

nehézséget okoz, hogy állapotuknak megfelelő foglalkoztatásukra alig van lehetőség.  

 Akik nem jogosultak a „klasszikus” szociálpolitikai ellátásokra, mert nem túl öregek, nem túl 

betegek, de már hosszú ideje nincsen munkájuk és önálló jövedelmük. Ezt a csoportot a 

hajléktalanná válás veszélye is nagymértékben fenyegeti. A munkaerőpiacra való visszatérés 

elősegítése, a társadalmi kirekesztődés megelőzése érdekében fontos szerepe van a 

támogatott foglakoztatási programoknak (közfoglalkoztatás). 

 Az, akit etnikai hovatartozása miatt előítélettel kezel a többségi társadalom. 

 Többszörösen sújtott az is, aki normasértő magatartása, „szerfüggősége”, vagy büntetett 

előélete miatt képtelen segítség nélkül beilleszkedni az őt befogadni nem hajlandó 

társadalomba.  

 A töredék családokban, nagycsaládokban, alacsony jövedelmű családokban, tartósan 

munkanélkülivé vált családokban élő gyerekek veszélyeztetettsége egyre fontosabb 

összetevője a „városi szegénységnek”, ezért e korcsoport szegénységének enyhítése ugyancsak 

kiemelt feladat. 

 Az öreg, mozgásában korlátozott, valamint a fogyatékos polgárok társadalmi életfeltételeinek 

megfelelő szintű biztosítása szintén Soroksár szociálpolitikai kötelessége is.  
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Az Önkormányzat évek óta több ingyenes tanfolyamot indít a lakosság részére. Ezek keretében németül, 

angolul tanulhatnak a soroksáriak, valamint számítástechnikai tanfolyamokon vehetnek részt 

térítésmentesen. 

Az Ygen Humánerőforrás Központ álláskeresők, munkavállalók és munkáltatók számára kínál 

humánerőforrás- és szervezetfejlesztési megoldásokat. Az Ökumenikus Segélyszervezet és a Humánum Kft. 

innovatív kezdeményezésére jött létre azzal a céllal, hogy a Segélyszervezet által 2009-ban életre hívott 

Ygen Álláskeresőket Fejlesztő Program (korábbi neve: Andersen Program) fenntarthatóságát biztosítsák. A 

program keretében olyan munkanélküli, nem tanuló, 18-35 év közötti álláskeresők jelentkezését várják, akik 

elhelyezkedése valamilyen okból nehézségbe ütközik. 

 

  SWOT - HUMÁN INFRASTRUKTÚRA  
  

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 

 Megfelelő óvodai és általános iskolai ellátó  kapacitás 

 Térségi jelentőségű egészségügyi intézmény a Jahn 
Ferec Dél-Pesti Kórház 

 Meglévő szakági koncepciók, intézkedési tervek 

 

 

 Magas a rászorulók száma, ez nagy terhet ró a szociális 
intézményrendszerre 

 Középiskolai és szakiskolai oktatás hiánya 

 Csökkenő óvodai beirtatott létszám 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 Alapellátó infrastruktúra fejlesztésére EU források 
bevonása, 

 Hatékony együttműködés a KLIK-el az 
intézményfejlesztésben 

 EU források bevonása a szegregált területek kezelésére. 

 Duna parti rekreációs helyszínek jobb kihasználása 

 Nő az egyes társadalmi csoportok közti különbség, 
amely konfliktusokat generál 

 Szociális ellátórendszer kiszámíthatatlan intézményi és 
finanszírozási változásai 

 Hátralékok felhalmozódása a szociálisan gyenge 
helyzetben lévő csoportoknál, 

 Rossz szubjektív közbiztonság érzet  

 

FEJLESZTÉSI KIHÍVÁSOK: 
● Oktatás fejlesztése állami szervekkel együttműködve, 

● Helyi kulturális létesítmények fejlesztése, közösségi rendezvények szervezésének folytatása, 

● Sport és rekreációs infrastruktúra fejlesztése, 

● Önkormányzati alapellátó infrastruktúra és humán kapacitás fejlesztése, 
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1.5 A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA 

A korábbi Integrált Városfejlesztési Stratégia óta eltelt években számos változás zajlott le a világ, 

Magyarország és Budapest gazdasági és politikai környezetében. Az EU hétéves költségvetési periódusának 

elején járunk, az időszak terezési feladatainak megindulásával. Budapest Főváros XXIII. Kerület, Soroksár 

Integrált Településfejlesztési Stratégiája ezen körülmények között értékeli a kerület gazdaságának jelenlegi 

helyzetét illetve határozza meg a következő évek gazdaságfejlesztésének stratégiai irányvonalait. 

1.5.1 A település gazdasági súlya, szerepköre 

Soroksár a dél-pesti régió egyik gazdasági központja. A kerület elsősorban az ipar és a logisztika terén mutat 

jelentős szerepet. A feldolgozóipart a járműipar és a fémipar képviseli, míg a logisztikai szektor jelentőségét 

a Budapesti Intermodális Logisztikai Központ és a hozzá kapcsolódó létesítmények adják. Az egy lakosra jutó 

bruttó hozzáadott érték tekintetében a kerület a környező kerületekhez képest kimagasló értéket mutat 

(4580 ezer Ft), mely azonban elmarad a fővárosi átlagtól (6286 ezer Ft). A helyi GNP a vizsgált 2007-2012 

időszakban 52%-os növekedést mutatott, mely kimagasló Budapesten.  

 
Egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték 2012-ben, kerületenként, ezer Ft 

Forrás: TEIR 

Megnevezés 
egy lakosra jutó bruttó 
hozzáadott érték 2012 

ezer Ft 

egy lakosra jutó bruttó 
hozzáadott érték 

változása 2007-2012 

egy lakosra jutó 
iparűzési adó 2010 ezer 

Ft 

egy lakosra jutó 
iparűzési adó változása 

2007-2010 

XXIII. kerület 4 580 +52,2% 70,6 +14,2% 

XVIII. kerület 1 741 +35,8% 71,3 +11,4% 

XX. kerület 482 -17,9% 55,3 +10,4% 

Gyál  990 +95,3% 34,2 +55,5% 

Budapest 6 286 +14,7%   



MaHill Kft.                                                                                 
Urbanitas-Ecorys-Vár-Kert-Közlekedés-KÉSZ Közmű 

Budapest Főváros XXIII. kerület 
Soroksár TFK 

 

 70 

Az egy lakosra jutó iparűzési adó tekintetében Soroksár a fővárosi kerületek élmezőnyében helyezkedik el, a 

vizsgált 2007-2010 közötti időszakban a fővárosi átlaghoz közeli bevétel növekedést könyvelt el. 

A vásárlóerőt vizsgálva, az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem Soroksáron a vizsgált 2012-es évben 

15%-al alacsonyabb értéket mutatott a fővárosi átlagnál és a kerületek között az utolsó harmadban 

szerepel. Az átlagos jövedelem változása a vizsgált 2007-2012 közötti időszakban alacsonyabb mértékben 

nőtt a fővárosi átlagnál. 

 

Megnevezés 

egy lakosra jutó 
nettó belföldi 

jövedelem 2012 
ezer Ft 

egy lakosra jutó 
nettó belföldi 

jövedelem 
változása 2007-

2012  

XXIII. kerület 761,8 +8,6% 

XVIII. kerület 821,8 +10,5% 

XX. kerület 749,8 +9,5% 

Gyál  678,2 +15,8% 

Budapest 895,4 +11,3% 

       Egy lakosra jutó jegyzett tőke, ezer Ft 

Forrás: Saját szerkesztés       Forrás: TEIR 

 

A kerület gazdasági erejének és munkaerő megtartó képességének egy jelzőszáma az ingázók aránya. 

Soroksáron az összes foglalkoztatott száma a 2001-es és 2011-es népszámlálás között több mint 800 fővel 

csökkent. Ugyanakkor a helyben lakó és helyben dolgozók száma és aránya is nőtt, mely a kerület gazdasági 

erejének növekedését jelzi. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy a más kerületekből vagy településekről 

bejárók száma és aránya is lecsökkent, míg azon soroksáriak száma enyhén nőtt, akik más településekre 

járnak dolgozni.  

Megnevezés Soroksár, 2001 
arányuk az összes 
foglalkoztatottak 

számához % 
Soroksár, 2011. 

arányuk az összes 
foglalkoztatottak 

számához % 

A más településre dolgozni járó 
foglalkoztatottak száma (fő) 

890 6,7% 1 125 8,8% 

A naponta bejáró foglalkoztatottak száma 
(fő) 

4 910 36,8% 3 760 29,4% 

A helyben lakó és helyben foglalkoztatottak 
száma (fő) 

7 555 56,6% 7 888 61,8% 

Összes foglalkoztatott 13 355  12 773  

Forrás: Saját szerkesztés és számítás 
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1.5.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

Főtevékenységük alapján – a fővárosi átlagához hasonlóan – a legtöbb soroksári vállalkozás a szolgáltató 

szektort erősíti. 2012 végén a vállalkozások többsége kereskedelem, vendéglátás (34,7%), ipar egyesített 

kategóriák (21,4%) és szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (11,5%) nemzetgazdasági ágba tartozott. 

A vállalkozások nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása a fővárosi átlagtól jelentősen eltér Soroksáron az 

erősebb ipari, építőipari, kereskedelemi, vendéglátó, szállítási, raktározási szektorok tekintetében illetve az 

alacsonyabb arányú IKT, ingatlanügyi és szakmai tudományos tevékenységet folytató vállalkozások aránya 

mutat. 

 

Regisztrált társas vállalkozások nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása (%), 2012-ben, GFO11 szerint, saját egyesített 

kategóriák szerint Forrás: TEIR 

Soroksáron a szolgáltató szektor dinamikus fejlődése és az ipari szektor arányának háttérbe szorulása egy 

időben történt a fővárosi folyamatokkal. A mezőgazdasági tevékenység a kerület gazdasági életében 

marginális szerepet játszik, bár a belső kerületekkel ellentétben Soroksáron még jelen van. Az ipari termelés 

belső struktúrája kiegyensúlyozottnak mondható, a kerületben jelen vannak a külföldi tulajdonú járműipari, 

építőanyag-ipari, élelmiszeripari cégek épp úgy, mint a magyar tulajdonú fémipar és építőipari 

vállalkozások.  

Területileg elmondható, hogy az ipari termelés a kerület Pesterzsébettel határos részére, illetve az Ócsai és 

Haraszti út mentén jellemző, illetve jelen vannak hagyományos telephelyeken működő ipari létesítmények, 

illetve az M0 autóúthoz kapcsolódó zöldmezős területre települt ipartelepek is.  

Soroksár országos jelentőségű gazdasági szektora a logisztika, melyet a szállítmányozás hagyományos 

jelenléte (egykori Hungarocamion telep), illetve a 2000-es évek elején létesített Budapesti Intermodális 

Logisztikai Központ is erősít. A 22 hektáron elterülő terminál zöldmezős beruházásként mintegy másfél évig 

tartó építkezés után 2003 novemberében nyitotta meg kapuit, az azóta eltelt időszakban a BILK Logisztikai 

Zrt. ingatlan fejlesztései folytatódtak. Jelenleg 145 000 m2 raktárterület üzemel csaknem 100%-os 

kihasználtsággal, a forgalma megsokszorozódott.   

A kerület kereskedelmi hálózata alapvetően két rendkívül eltérő és elhelyezkedésű szegmensből áll. 

Soroksár történelmi központjában, a Grassalkovich út mentén hagyományos kiskereskedelmi egységekből 

21,4 

14,4 

34,7 

28 
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9,4 

11,5 

19,7 
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álló hálózat van jelen, melyek a helyi lakosság napi bevásárlási igényit elégítik ki, illetve nyújtanak 

széleskörű szolgáltatásokat. A kerület belső részétől teljesen elkülönülten, az M5-ös autópálya bevezető 

szakasza mentén az elmúlt évtizedben egy regionális jelentőségű bevásárlópark alakult ki. A Nagyban piac 

közelében számos nagyméretű kereskedelmi egység, illetve üzletsorokat magába foglaló létesítmény kapott 

helyet, széles vonzáskörzetből nagy forgalmat bonyolítva. A közeljövőben várható a park további fejlődése 

egy nemzetközi bútorszaküzlet megjelenésével, mely tovább fogja erősíteni regionális szerepkörét.  

Az ezer lakosra jutó kereskedelmi egységek tekintetében Soroksár (22,3) a fővárosi átlag (20,2) feletti 

értéket mutat, a gazdasági válságot követően az egységek száma viszont alacsonyabb mértékben 

növekedett (+3,2%) mint a budapesti átlag (+5,8%).  

 

Megnevezés 

Ezer lakosra jutó 

kiskereskedelmi 

egységek, 2012, db 

Ezer lakosra jutó 

kiskereskedelmi 

egységek számának 

változása 2007-2012 

XXIII. kerület 22,3 +3,2% 

Budapest 20,2 +5,8% 

 Gazdasági indikátorok     Ezer lakosra jutó kiskereskedelmi egységek száma 2012 db 

Forrás: TEIR, saját szerkesztés        Forrás: TEIR 

 

A kerület kereskedelmi szálláshelye 2010-es év után kiesett a kereskedelmi szálláshely kategóriából, és 

Soroksár kereskedelmi szálláshely kapacitás nélkül maradt. A magánszálláshelyen a 2012. évben regisztrált 

közel 800 vendég 1 321 vendégéjszakát töltött a kerületben. A lakónépességhez viszonyított 

vendégforgalmi adatok a kerület turizmusát egy másfajta megközelítésből mutatják. A fajlagos adatok 

alapján 2012-ben 100 lakosra Budapesten átlagosan 437 vendégéjszaka jutott, míg Soroksáron 6, mely 

nagyságrendileg alacsonyabb érték, mint akár a környező kerületeké. Soroksáron az elmúlt években 

gyakorlatilag megszűnt a kereskedelmi szálláshely szolgáltatás, így a kerület természeti és gazdasági 

adottságaiból származó turisztikai potenciálja kihasználatlan maradt.  

 

Megnevezés 

100 lakosra jutó 

vendégéjszakák 

száma, 2013, db 

Külföldi 

vendégéjszakák 

aránya, 2012 

XXIII. kerület 6,0 35,7% 

Budapest 437,4 87,8% 

  Gazdasági indikátorok    Vendégéjszakák száma a szálláshelyeken (db) 

  Forrás: Saját szerkesztés      Forrás: TEIR 
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1.5.3 A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést 

érintő fejlesztési elképzelése 

Soroksáron a gazdasági szervezetek számának alakulását az elmúlt évtizedben a társas és az egyéni 

vállalkozások eltérő intenzitású, és esetenként eltérő irányú változásai formálták. E folyamat részeként a 

regisztrált társas vállalkozások száma lassú, de kitartó növekedés következtében folyamatosan emelkedett 

az időszak során. 2012-ben Soroksáron 3 550 gazdasági szervezetet regisztráltak. Az alábbi táblázat a 

legkedveltebb társas és egyéni működési formák ezen belüli eloszlását mutatja, kitekintéssel a fővárosi 

folyamatokra. 

terület, időszak összesen Kft. Bt. 
önálló 

vállalkozás 
egyéb 

XXIII. kerület 2012 (db) 3 550 1 284 641 1 388 237 

XXIII. kerület, változás 2007-2012 +8,7% +36,9% -21,8% +6,4%+ 17,3% 

Budapest 2012 (db) 424 171 167 802 65 034 143 120 48 215 

Budapest, változás 2007-2012 +12,9% +53,0% -19,2% +0,1% +12,9% 

Regisztrált gazdasági szervezetek száma gazdálkodási forma szerint, 2007-2012, db 

Forrás: TEIR, saját szerkesztés 

 

A regisztrált társas vállalkozások létszám kategória szerinti megoszlását tekintve a XXIII. Kerületben, a 

fővárosi arányokhoz hasonlóan, a mikrovállalkozások száma dominál, melyek 57,7%-ot képviselnek az 

összes vállalkozáson belül. A kis-és középvállalkozások aránya 6,5%, míg a nagyvállalatok 0,4%-ot 

képviselnek, összesen 7 céggel. Az ismeretlen számú vagy munkavállaló nélkül működő vállalkozások aránya 

lényegesebb alacsony, mint a fővárosi átlag. 

 

terület 

regisztrált társas 

vállalkozás összesen, 

2012-ben db 

1-9 fő 10-249 fő 250-499 fő 
500 és 

 több fő 

egyéb: 0 és 

ismeretlen 

fő 

XXIII. kerület 1 977 57,7% 6,5% 0,3% 0,1% 35,5% 

Budapest 242 854 53,0% 5,0% 0,1% 0,1% 41,9% 

Regisztrált társas vállalkozások létszám kategória szerinti megoszlása (%), 2012-ben 

Forrás: TEIR, saját szerkesztés 

 

Az önkormányzati adatszolgáltatás alapján összeállított lista tartalmazza a legnagyobb helyi adó befizető 

cégeket illetve intézményeket. Ezek közül meg lehet különböztetni a helyi iparűzési adó és a helyi telek vagy 

építményadó befizetőket. Az iparűzési adó befizetők közül elsősorban az ipari, építőipari és logisztikai cégek 

kaptak helyet a listán. 
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Legnagyobb helyi adó befizetők Soroksáron 

Auchan Magyarország Zrt 

Bilk Logisztika Zrt 

Budapesti Nagybani Piac Zrt 

Ekko Vagyonkezelő Kft 

Fővárosi Ásványvíz és Üdítőipari Zrt 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt 

Ikea Lakberendezési Kft 

Knorr-Bremse Kft 

Közgép Zrt 

Lurdy-Ház Kft 

Magyar Nemzeti Bank 

MIK 2012 Ingatlanhasznosító Kft 

Prangl Immobilien Hungária Kft 

Rail Cargo Terminal-Bilk Zrt 

Rondo Hullámkartongyártó Kft 

Soroksár M0 Project Kft 

Trilak Festékgyártó Kft 

Vajda Real Estate Kft 

Waberer’s International Zrt 

Waberer’s Szemerey Kft 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, megjegyzés: befizetők abc sorrendben 

 

Az alábbi tábla azt mutatja, hogy a különböző Strukturális Alapokból származó egy főre jutó támogatás 

hogyan alakult az elmúlt időszakban.  

Kistérség ERFA ESZA SA összesen 

Budapest  104 585 33 896 138 480 

KMR összesen  117 122 23 906 141 029 

Közép-Magyarországi régió kistérségeinek forrás abszorpciója – Strukturális Alapokból származó egy főre jutó megítélt támogatás 

alapján (NFÜ. Közép-Magyarország Fejlesztési igények és a kohéziós politika eszköztára, 2012) forint/fő 

Forrás: Saját szerkesztés 
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1.5.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők 

A gazdasági versenyképesség egyik legfontosabb tényezője az elérhető munkaerő mennyisége és 

kvalifikáltsága. A foglalkoztatottság mértéke az elmúlt időszakban Soroksáron csökkenő tendenciát 

mutatott: 2011-ben a 15-64 éves népességen belül ez az arány 61%-ot tett ki, mely a fővárosi átlagtól 

alacsonyabb. A nyilvántartott álláskeresők aránya a kerületben valamivel magasabb arányt mutatott, mint a 

fővárosi átlag.  

Nemzetgazdasági ág 

XXIII. 

kerület 

2011 

XXIII. kerület 

változás 

2001-2011 % 

Budapest 

2011 

Budapest 

változás 2001-

2011 % 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 

belül (%) – 2011 
61,0 -3,4% 65,0 -18,1 

Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes 

korú népesség százalékában (%) 
5,3 +3,1% 3,9 +2,0% 

Legfeljebb általános iskola 8. osztályát végzettek a 7 

éves és idősebbek arányában (%) – 2011 
22,6 -2,6% 17,0 -3,3% 

Egyetemi, főiskolai, egyéb oklevéllel, mint 

legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők a 7 

éves és idősebbek arányában (%) – 2011 

15,4 +5,9% 28,9 +9,8% 

Munkaerőpiac jellemzői 

Forrás: TEIR, saját szerkesztés 

A rendelkezésre álló helyi munkaerő képzettségi szintje kedvezően alakult a vizsgált időszakban, az 

alacsonyan iskolázottak aránya 10 év alatt 2,6% ponttal csökkent, de így is magasabb értéket mutatva a 

fővárosi átlagtól. Ezzel egyidőben a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya jelentős emelkedés után 

2011-ben 15,4%-ot mutatott, mely azonban jelentősen elmarad a budapesti szinttől. 

A XXIII. Kerület felsőoktatási intézménnyel nem, azonban kutató-fejlesztő kapacitásokkal rendelkezik, mely 

a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karának Kísérleti Üzeme és Tangazdasága keretein belül 

működik a Péterimajor területén. A Kísérleti Üzem és Tangazdaság jelentős kertészeti részei: a 

Dísznövénytermesztési, a Gyógynövénytermesztési, a Gyümölcstermesztési, a Faiskolai, a Nemesítési, az 

Ökológiai Gazdálkodás és a Zöldségtermesztési Ágazat. A létesítmény a vállalkozói szférával is végez közös 

kutatásokat (pl. Zöldségtermesztési Ágazat évek óta kísérleteket végez a Monsanto Hungária Kft-vel 

közösen, amely többek között zöldségfajták nemesítésével is foglalkozik, illetve 2010-től újra elkezdődött a 

Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék által nemesített  paprika hibridek magtermesztése. 

Soroksár versenyképességéhez jelentősen hozzájárul a helyi üzleti infrastruktúra, melynek fontos részei a 

helyi logisztikai park, illetve a meglévő vállalkozásfejlesztési szervezeti hálózat. Ugyancsak lényeges 

infrastrukturális elem a közúthálózat, ahol Budapest országos szintű közútrendszerének több eleme 

közvetlenül is érinti a kerületet, ezek az Alföld és az országos gyorsforgalmi úthálózat elérését biztosítják. 

  

http://kiserletiuzem.uni-corvinus.hu/index.php?id=12202
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1.5.5 Ingatlanpiaci keresleti-kínálati viszonyok 

Soroksáron a KSH adatai szerint 2007 és 2012 között 2,4%-al nőtt a lakásállomány, mely aránnyal a fővárosi 

átlag alatt helyezkedik el. Ezzel párhuzamosan a 100 lakásra jutó népesség száma a 2001-es 254-ről 2011-re 

229-re változott, mely 10%-os csökkenést jelent. Ennek oka elsősorban a háztartások méretének 

csökkentése, az egyedülállók és az egyszemélyes háztartások növekvő aránya, illetve a lakásállomány 

bővülése.  

 

Épített lakások aránya az éves lakásállomány százalékában 

Forrás: TEIR 

A 2007-2012-es időszakban az 1000 főre jutó lakásépítések száma a kerületben 15,7 darab volt, mely 

szintén alacsonyabb a budapesti átlagtól (23,9). Soroksáron a lakásépítési aktivitás leginkább a 2002 és 

2007 közötti időszakban volt jelentős, fővárosi és országos átlagon felüli, majd a gazdasági válság idején az 

építései kedv csökkenése erősebben volt tapasztalható. A kerületben több helyszínen folyt lakásépítés, 

Újtelepen, a Virágvölgy lakóparkban illetve az Orbánhegy, Apostolhegy városrészekben. A lakásárak az 

elmúlt időszakban, az országos trendekhez hasonlóan csökkenést mutattak, melynek oka elsősorban a 

hitelezés visszaszorulása, a fizetőképes kereslet csökkenése. A lakáspiaci szegmensek közül az újszerű 

családiházas, ikerházas vagy kis társasházas területek a kerületben. A jövőben, a kereslet növekedésével 

igény lehet az elérhető árú, kertvárosi családiházas területek illetve építési telkek iránt.  

A kerületben számos hagyományos és modern iparterület található. Az egykori nagyvállalatok telephelyén 

gyakran jöttek létre kisvállalkozói központok, ahol számos ipari, kereskedelmi vállalkozás működik a 

felújításra szoruló ingatlanokban. Ebben a szegmensben a kereslet viszonylag stabil volt az elmúlt években, 

az ingatlanárak 50-200 ezer Ft/m2 között mozognak. Modern ipari és logisztikai létesítmények a kerület déli 

részén jöttek létre az M0 autóút szomszédságában. Soroksáron a bérirodai szegmens kizárólag logisztikai 

fejlesztésekhez kapcsolódóan van jelen. A helyi logisztikai szektor az általános gazdasági környezet 

javulásával új, modern létesítményeknek kereshet helyet, melyet a kerületben elsősorban barnamezős 

területek előkészítésével, illetve a célra kijelölt zöldmezős területek bevonásával lehet biztosítani.  

Soroksáron a hagyományos kiskereskedelmi hálózat egységei a kerület központjában és főútvonalai mentén 

helyezkednek el. A kereskedelmi egységek minősége vegyesnek mondható, a Grassalkovich út mentén 

helyzetüket rontja a HÉV miatti korlátozott megközelíthetőség és átjárhatóság. A nagyméretű, modern 

kereskedelmi egységek a XXIII. Kerület északi szélén helyezkednek el, az M5 bevezető szakasza mentén. Az 
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utóbbi évtizedben a kereskedelmi célokra kijelölt terület nagyrészt beépítésre került, a fejlesztési 

lehetőségek korlátozottak (főleg az IKEA fejlesztést követően).  

A hosszú távú ingatlanpiaci trendeket illetően elmondható, hogy a válságot követően idővel várhatóan 

helyreáll a megszakadt fejlesztői aktivitás, és az egy egészséges szinten stabilizálódik, a válságot megelőző 

időszak ingatlanpiaca (a korlátlan hitelezés, ezen alapuló fejlesztői dinamika, lakásboom, stb.) azonban 

várhatóan nem tér vissza.  

 

  SWOT GAZDASÁG  
  

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

Előnyös közúti és vasúti megközelíthetőség,  

Országos jelentőségű logisztikai park, 

Erős, diverz profillal rendelkező ipar, 

Térségi jelentőségű kiskereskedelmi gócpont 

 

 

Hagyományos belvárosi kiskereskedelem alacsony 
versenyképessége 

Helyi szakképzési intézményrendszer hiánya 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

Számos potenciális befektetési helyszín 

Lakásépítési konjunktúra elősegíti a lakóterületek megújulást 

Helyi turisztikai potenciál kihasználása külső befektetők 
segítségével 

Megújuló energiaforrások elérhetősége (szennyvíztisztító, 
Duna) 

 

 

Gazdasági és lakóterületek közelségének konfliktusai 

Erős térségi versenyhelyzet a befektetések/fejlesztések 
vonzásában, 

Bevásárlóparkok tovább erősödnek és a vásárlőerőt 
elszívják a belvárosi hagyományos hálózattól 

 

FEJLESZTÉSI KIHÍVÁSOK: 
● Helyi hagyományos kiskereskedelem erősítése városrehabilitáció folytatásával 

● Lakásépítési helyszínek kialakításának elősegítése 

● Duna part rekreációs potenciáljának jobb kihasználása 

● Új ipari és logisztikai beruházások kerületbe vonzása 
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1.6 AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE 

A gazdaságfejlesztés egyik alapfeltétele a kiszámítható, stabil pénzügyi háttér. Az önkormányzatok 

gazdálkodása elválaszthatatlan az államháztartástól, annak egyik alrendszerét jelenti. Az államigazgatás 

korszerűsítése során az ágazati jogszabályok változása, az adórendszer esetleges átalakítása az 

önkormányzat pénzügyi szabályozását is befolyásolhatják. Az elmúlt évtizedek azt mutatták, hogy az 

önkormányzatok költségvetési rendszerét gyakran érték jogszabályi változásból adódóan olyan külső 

hatások, mely kihívásokra a jövőben is felkészültnek kell lennie. 

1.6.1 Költségvetés 

Soroksár Önkormányzat bevételeinek rendszere az elmúlt időszakban az állam által átvállalt 

feladatfinanszírozás hatására megváltoztak. Az önkormányzat saját és intézményi bevételei a vizsgált 

időszakban növekvő arányt mutatott, míg a központi költségvetési források aránya lecsökkent az összes 

bevételhez viszonyítva. 

Jogcímek 
2013. év  

(m Ft) 

2014. évi tervezet 

(m Ft) 

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  77 177 190 160 

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása  352 775 350 293 

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 

feladatainak támogatása  
145 118 131 640 

Működési célú központosított előirányzatok  5  

Adósságkonszolidáció 203  

Belterületi utak szilárd útburkolattal ellátása 151  

Összesen 576 429 672 093 

A központi költségvetésből származó önkormányzati bevételek alakulása 2013-2014-ben 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Tekintettel arra, hogy a saját bevételek közül különösképpen a helyi adóból, illetve az önkormányzati 

tulajdonban levő ingatlanok eladásából származó bevételek növelésével teremthető meg a gazdálkodás 

szabad mozgástere, indokolt e két tételre különös figyelmet fordítani. E bevételek a 2013. év összesített 

adatai alapján átlagosan a költségvetés 44%-át tették ki. Soroksár helyi adózási alapelveit a következők 

szerint fogalmazza meg: 

 Az adóbevételek nagyságrendjét meghatározó rendeleti szabályozással ki kell alakítani az 
adóemelési tervet az adózói kör teherbíró képességének figyelembe vételével. 

 Évenként felül kell vizsgálni az adómentességeket az igazságos közteherviselés függvényében. 
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 Az adóhatósági feladatok végrehajtása során törekedni kell az adómentességben részesíthetők 
körének csökkentésére, a jogosultság körültekintőbb vizsgálatára, rászorulók ügyében a 
méltányosság gyakorlására, ugyanakkor élni kell az elutasítás lehetséges eszközeivel is.    

 Az adóbehajtási eszközök számának növelésével a lehető legkisebb mértékre kell szorítani a 
hátralékállományt. 

 Nagy gondot kell fordítani a cégek hátralékainak behajtására, amelyet csak állandó kontroll 
biztosításával lehet elérni. 

 

A helyi adóbevételek 2007 és 2013 között 34%-al növekedtek, nagyrészt az építmény- és telekadó bevétel 

növekedésének köszönhetően. A helyi iparűzési adó jelentős összegben járul hozzá az önkormányzati 

bevételekhez, a 2007 és 2013 közötti időszakban 1,1 milliárd forintról 1,3 milliárdra emelkedett,, aránya az 

építményadó növekvő összege miatt 45%-ról 39%-ra csökkent.  

Év 
Gépjármű 

adó 
Építményadó Telekadó 

Iparűzési 

adó 

Idegenforgalmi 

adó 

Talajterhelési 

díj 
Pótlék Bírság Összesen 

2007 623 197 609 855 137 105 1 157 710 25 996 3 973 10 932 2 568 768 

2010 493 179 863 920 200 040 1 412 564 21 523 5 663 12 114 3 426 3 012 429 

2013  185 960 1 279 918 616 581 1 357 107 706 13 865 8 135 2 746 3 465 018 

Helyi adóbevételek alakulása (ezer Ft) 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az állami feladatátvállalással párhuzamosan az önkormányzat összes kiadása, a működési kiadások és a 

felhalmozási kiadások is csökkentek az elmúlt időszakban. 2013-ban a költségvetés kiadásaiból 37%-ot 

működtetésére, 72%-ot a felhalmozási és felújítási kiadásokra fordított az önkormányzat. A 2013 év adatai 

azt mutatják, hogy a kiadások 12%-a a beruházások, felújítások finanszírozását szolgálta.  

2014 évi költségvetés kiadási előirányzata, millió forintban 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A kerület pénzügyi stabilitásának erősítése, valamint a tárgyévi költségvetések egyensúlyának a 

megteremtése érdekében a Képviselő-testületnek szakmailag megalapozott, ésszerű, felelősségteljes 

döntéseket kell hoznia. A költségvetési egyensúly megteremtése a döntéshozó számára nemcsak pillanatnyi 

pénzügyszakmai probléma, hanem a realitásokhoz igazított, bevételek és kiadások összhangjának 

megteremtését szem előtt tartó hosszútávra szóló stratégiai érdek. Olyan költségvetési politika folytatása 

szükséges, amely a reálisan tervezhető bevételekhez igazítja a működési, fejlesztési kiadásokat. A saját 

bevételek maximalizálása mellett törekedni kell a külső források bevonására, a pályázati lehetőségek 

kiaknázására. 

2014-től már az elmúlt lezajlott szervezeti változások, az állami és önkormányzati feladatmegosztás új 

rendje, a feladatfinanszírozás 2013. évben bevezetett szabályai határozzák meg az önkormányzat 

működését, a 2013-ban lezárult adósságkonszolidáció tartósan érezteti majd hatását. Összességében a 

Megnevezés 

Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények 

Kötelező  Önk. váll.  Összesen Kötelező  
Önk. 

váll. 

Államig. 

feladat 
Összesen Kötelező  

Önk. 

váll.  
Összesen 

Működési célú kiadások 3 139  1 274  4 413  766  110  7  883  1 168  155  1 323  

Felhalmozási célú kiadások 603  788  1 391  28    28  0,5  3,2  3,7  

KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 763 2 062 5 825 794 110 7 911 1 169 158 1 327 
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változások Soroksár számára biztonságos, tartósan fenntartható gazdálkodást tesznek lehetővé. Ehhez 

azonban szükséges a fegyelmezett, szigorú költségvetési gazdálkodás fenntartása, a működési szuficit 

megőrzése.  

1.6.2. Vagyongazdálkodás 

A vagyongazdálkodás szűken vett értelmezés szerint a nem önkormányzati alapfeladat ellátását szolgáló 

vagyonelemekkel kapcsolatos bevételszerző tevékenységet, illetve ezek értékesítését jelenti, a tágabb 

értelmezés szerint az önkormányzati gazdálkodás komplex, átfogó tevékenység, ami magában foglalja a 

teljes vagyonelemekkel való gazdálkodást is. Az Alaptörvény, a Nemzeti vagyonról szóló törvény, valamint 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény hatályba lépésével az önkormányzatok 

vagyongazdálkodásának jogszabályi alapja jelentősen átalakult.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közép –és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 

számba veszi az önkormányzat vagyonát, és Soroksár fejlesztési elképzeléseinek megfelelően 

megfogalmazza a hatékony vagyongazdálkodás legfontosabb célkitűzéseit és feladatait, valamint 

megalapozza azt, hogy a vagyonnal való gazdálkodás tervszerűen, átláthatóan az önkormányzat fő 

célkitűzéseivel összhangban, de a változó körülményekhez alkalmazkodva valósuljon meg. Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a 2013. évben fogadta el a 248/2013. (VI. 04.) 

önkormányzati határozattal Közép- és hosszú távú Vagyongazdálkodási Tervét. 

 

Az Önkormányzat vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. (Nvtv. 5.§. (1).) Az Önkormányzat 

törzsvagyonába azok a vagyonelemek tartoznak, amelyek az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 

nemzeti vagyon részei, illetve az Önkormányzat törvényben előírt vagy önként vállat közszolgáltatási 

feladatainak ellátására vagy önkormányzati hatáskör gyakorlására szolgálnak, és erre ténylegesen igénybe 

is veszik.  

 Forgalomképtelen törzsvagyon elemei: a kizárólagos tulajdonban lévő közutak és műtárgyaik, helyi 

önkormányzat tulajdonában lévő közterek, parkok, vizek.  

 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon a törzsvagyonnak azon része, mely az önkormányzat 

közszolgáltatási feladatainak (oktatás, egészségügy, szociálpolitika, művelődés, sport, stb.) 

ellátásához és az önkormányzati hatáskör- gyakorláshoz szükséges vagyonelemeket tartalmazza.  

 Az Önkormányzati üzleti vagyona a törzsvagyonon kívüli minden vagyonelem e főbb 

vagyoncsoportba tartozik, amely forgalomképes, és jellemzően az önkormányzati tulajdonú 

ingatlanvagyonban testesül meg. Az Önkormányzat üzleti ingatlanvagyonának elemei: telkek, 

földterületek, bérlakások, nem lakás célú helyiségek (üzletek, irodák, gazdasági célú építmények, 

polgárvédelmi helyiségek, stb.). Az önkormányzat a tulajdonában lévő üzleti ingatlanvagyonnal 

közvetlenül gazdálkodik. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata alapján 

a feladatot a Vagyonkezelési Osztály látja el. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az SZMSZ 3.3.4. pontja 

szerint dönt nettó 5.000.000.- forint értékhatárig forgalomképes önkormányzati ingatlan és ingó vagyon 

tekintetében a tulajdonost megillető jogok (a polgármester hatáskörébe utalt ügyek, és a vagyonkezelői jog 

ellenértékének meghatározása kivételével) gyakorlásáról, jelzáloggal vagy bármely más módon történő 

megterheléséről. 

Soroksár önkormányzati vagyona az elmúlt időszakban a következők szerint alakult (ezer forintban): 
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 2007  2008  2009  2010  

Vagyon 19 608 229 20 685 130 21 173 909 21 336 404 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, saját szerkesztés 

 

Az üzleti önkormányzati vagyon megoszlásában domináns szerepet kap a belterületi beépítetlen ingatlanok 

kategóriája (összesen 71 hektár), mely a teljes üzleti vagyon értékének 73%-át tették ki. A második 

legnagyobb érték szerinti vagyonkategória a külterületi termőföldek és zártkertek (összesen 25 hektár), 

melyek a teljes üzleti vagyon 10%-át alkotják. A két legnagyobb érték szerinti vagyonkategória igen jelentős 

vagyoni tartalékot jelent az önkormányzat számára, ugyanakkor forgalomképességét jelentősen 

befolyásolja a gazdasági (építkezési) konjunktúra. A jövőben ezen területek fejlesztése, hasznosítása, illetve 

a vagyonelemek diverzifikálása lehet a legfontosabb önkormányzati vagyonpolitikai feladat.  

 

 
Önkormányzati üzleti vagyon megoszlása 2014-ben 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, saját szerkesztés 

 

Az Önkormányzat vagyona a kötelező és az önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítását, az 

önkormányzati hatáskörök gyakorlását, a kerületben jelentkező társadalmi igények kielégítését, valamint a 

kerületben élő, dolgozó emberek életminőségének javítását szolgálja. Az Önkormányzat 

vagyongazdálkodása ezen célok valamelyikének vagy összességének teljesítésére, azaz – közvetlenül vagy 

közvetetten – kizárólag közösségi célok elérésére irányulhat. Az Önkormányzat a vagyongazdálkodása 

keretében meghatározza a vagyonával való gazdálkodás alapvető célkitűzéseit, rövid-, közép- és hosszú 

távú feladatait, valamint rendeleteiben és szabályzataiban megteremti a hatékony és eredményes 

vagyongazdálkodás jogszabályi, szervezeti és működési kereteit, továbbá kiépíti és működteti a 

vagyongazdálkodás ellenőrzési rendszerét, azaz a vagyonával tervszerűen és ellenőrzött módon 

gazdálkodik. 

  

9% 

2% 

73% 

10% 6% 

önkormányzati lakások

nem lakás céljára
szolgáló helyiségek

belterületi beépítetlen
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külterületi termőföldek
és zártkertek

szabadidős ingatlanok
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1.6.2.1. Lakásgazdálkodás 

Soroksár Önkormányzata tulajdonában álló bérlakások száma a vizsgált időszakban enyhén csökkent, 2014-

ben 55 egységből álló állományt képvisel, mely a kerületi lakásállomány 1%-át sem teszi ki. Az állomány 

65%-a összkomfortos és komfortos lakásokból áll, míg 29%-a komfort nélküli vagy szükséglakás. A 2014-es 

felmérés szerint az állományon belül 9 lakás nem volt lakott. 

 

Önkormányzati bérlakások 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

összkomfortos 4 db 4 db 4 db 4 db 4 db 4 db 

komfortos 38 db 40 db 40 db 39 db 32 db 32 db 

félkomfortos 3 db 4 db 4 db 3 db 3 db 3 db 

komfort nélküli 24 db 19 db 19 db 17 db 15 db 15 db 

szükséglakás 2 db 2 db 2 db 2 db 1 db 1 db 

Összes lakás 71 db 69 db 69 db 65 db 55 db 55 db 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, saját szerkesztés 

 

Az önkormányzati lakások többségére jellemző, hogy leromlott műszaki állapotban vannak.  Ennek egyik 

oka, hogy a bérlő sok esetben nem tartja rendben vagy anyagi helyzete miatt nem képes a bérlőt terhelő 

kötelezettségeknek eleget tenni. A másik oka, hogy az önkormányzati tulajdonos sem fordít megfelelő 

összeget a lakások főbb szerkezeti elemeinek karbantartására, cseréjére, pótlására. 

A lakbér komfortfokozat és terület alapján került meghatározásra. A jelenlegi lakbérekről - piaci lakbérek 

kivételével - elmondható, hogy azok nem képesek a lakás fenntartását biztosítani. Ahhoz, hogy a lakások 

"önmagukat fenntartsák" a jelenlegi lakbérek jelentős emelésére lenne szükség. A lakbérek többszörösére 

történő emelését a bérlők többsége - akik nyugdíjasok, munkanélküliek, több gyermekes családok - nem 

tudná megfizetni.  

Az önkormányzati bérlakások egy része bontásra javasolható, mert gazdaságosan felújítani nem lehet. A 

bontási tevékenységet meg kell hogy előzze, szociális bérlakások építése, melyek lakhatást biztosítanak a 

jelenleg önkormányzati lakásban élőknek. A lakások gazdaságtalan felújítása helyett önkormányzati 

tulajdonú telken - ahol erre lehetőség van - többlakásos épületet javasolt építeni. A lakások építésére 

fedezetet az önkormányzati tulajdonú telek, az értékesített lakásokból befolyó vételár, a korábbi törlesztő 

részletek, pályázati lehetőségek, illetve a gazdaságtalan felújításra fordított pénzeszközök megtakarítása 

biztosíthatná. 

Az Önkormányzat által meghatározott lakásgazdálkodási irányelvek és feladatok: 

 önkormányzati bérlakások értékesítése a bérlők részére a bérlők megvásárlásra való 

ösztönzésével, illetve lakások értékesítése a harmadik személy részére a bérlők 

hozzájárulásával, 

 új bérlakások építése önkormányzati tulajdonú telekingatlanon, megvizsgálandó a Fővárosi 

Önkormányzat és Soroksár Önkormányzat közös tulajdonát képezik a Szentlőrinci út 

mentén található ingatlanokon történő közös fejlesztés lehetősége és feltételei, 

 üressé vált, rossz állapotú, önkormányzati bérlakások bontása. 
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1.6.2.2. Helyiséggazdálkodás 

Soroksár önkormányzatának az elmúlt években 20 nem-lakás célú, bérbeadásra alkalmas ingatlan állt 

rendelkezésre, melyből 2-5 darab volt kiadatlan. Az üzlethelyiségek nagy része kielégítő, de felújítást 

igénylő műszaki állapotban van, illetve egy két ingatlan alkalmatlan a bérbeadásra és bontása javasolt. A 

helyiségek az önkormányzat vagyoni körébe tartozó olyan vagyonelemei, melyek kizárólag bevétel 

szerzését szolgálják, értékesítésük ezért nem javasolt. A jelenlegi gazdasági helyzetben a bérleti díjak 

emelése sem javasolt, mert az a helyiségek megüresedéséhez vezet, melyek a bevételek kiesése mellett 

további kiadást terhel az önkormányzatra. 

Helyiségek 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

bérbe adott 18 18 17 18 16 16 

üres 2 2 3 3 5 5 

Összesen 20 20 20 21 21 20 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, saját szerkesztés 

 

Az önkormányzat középtávú tervei között szerepel a helyiségek folyamatos felújítása és a felújított 

helyiségek bérbeadása, folyamatos üzemeltetése. A beruházások megvalósítására, a felújításokra a befolyó 

bérleti díj nyújthat fedezet. A tervekben szerepel továbbá a jelenlegi helyiség állomány bővítése, ami 

különösen a forgalmas helyeken városközpontban javasolt, mert ezek a folyamatos havi bevételt 

biztosítanak. 

1.6.2.3 Intézményfenntartás 

Soroksár Önkormányzata feladatait költségvetési intézmények, gazdálkodó szervezetek, oktatási és 

egészségügyi intézmények, sportlétesítmények, bölcsődék, szociális intézmények és természetesen a 

polgármesteri hivatal segítségével látja el. Az intézmények és szervezetek fenntartásukat részben önállóan, 

részben a Soroksári Intézményellátó Központ segítségével látják el.  

Az épületek, építmények felújítására az elmúlt években folyamatos, jelentős ráfordítás történt, így az 

állapotuk megfelelő, az Önkormányzat a nevelési, oktatási intézményeiben rendszeres karbantartással 

tudja biztosítani az ellátás feltételeit. Azonban a magas hő átbocsátási tényezőjű külső határoló felületek, a 

rossz hatásfokkal működő fűtési rendszerek, a magas villamos energia fogyasztás következtében az 

épületek túlnyomó többségének üzemeltetése nem gazdaságos.  

Az önkormányzat középtávú intézményfejlesztési tervében szerepel a racionálisabb és hatékonyabb 

működtetés megvalósítása, melynek érdekében az épületek energetika tárgyú felújításait szükséges 

előkészíteni, végrehajtani. Energetikai audit, valamint fejlesztési, korszerűsítési tanulmányterv készítésével 

kell meghatározni azon hosszú távú költségcsökkentő beruházásokat, mellyel a működtetés 

optimalizálható. Az energia hatékonyság tovább fokozható megújuló energia-források használatával, melyre 

uniós pályázati források érhetőek el. Fontos cél az önkormányzati feladatellátást szolgáló 

közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megvalósítása. A környezetet úgy kell kialakítani, hogy 

azt mindenki egyformán, azonos módon, a lehető legönállóbban használhassa.  

Összességében Soroksár intézményhálózata funkciójuknak megfelelően működik, műszaki állapota 

rendszeres karbantartással fenntartható. Az előzetes felmérések alapján további új általános iskola, óvoda 

létesítése nem szükséges. 
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1.6.3 Az önkormányzat település- és gazdaságfejlesztési tevékenysége, 

intézményrendszere 

Budapest Főváros XXIII. Kerület, Soroksár Önkormányzata 2011-ben fogadta el négy évre szóló Gazdasági 

Programját. A gazdasági program a kerület pillanatnyi gazdasági, társadalmi és környezeti állapota és a 

lehetséges fejlesztési potenciálok tanulmányozása után határozza meg a reálisan elérhetőnek tartott 

gazdaságfejlesztési alapcélokat és fejlesztési irányokat. A gazdaságfejlesztési irányvonalak 

meghatározásakor feltétlenül szükséges figyelembe venni a helyi erőforrások (akár anyagi, akár szellemi) 

mellett a regionális és országos fejlődési tendenciákat. A kerület fejlődését biztosító gazdasági programban 

a legfontosabb célok a következők: 

 Az önkormányzat célja a közszolgáltatás színvonalának emelése. Ennek érdekében 

tervezzük egy különálló ügyfélszolgálati iroda kialakítását, működtetését a szociális 

területen. A szociális ügyfélszolgálati iroda kialakításával a rászorultak diszkrétebb, 

nyugodtabb, személyesebb környezetben intézhetnék ügyeiket. 

 Integrált Városfejlesztési Stratégia és azon belül három akcióterület elfogadása: Molnár-

sziget és környéke terület, Újtelep akcióterület, Hősök tere és környéke városközpont 

akcióterület. 

 A Fővárosi önkormányzat és a Soroksári önkormányzat között az ingatlan tulajdoni 

viszonyok rendezése, elsősorban Újtelep beépítetlen területeinek vonatkozásában. 

 Az önkormányzat támogatná a MÁV elővárosi vasút projekt előkészítését, megvalósítását.  

 Soroksár közlekedési helyzetének javítása a Fővárosi Önkormányzattal együttműködve. 

 Soroksár városközpont parkolási gondjainak a megoldása az itt működő vállalkozások 

bevonásával. 

Az önkormányzat által 2007-2014 között benyújtott és végrehajtott településfejlesztési és 
gazdaságfejlesztési pályázatok. 

Kiíró Pályázat címe 
elszámolható 

(Ft) 

Önrész összege 

(Ft) 
Megjegyzés állapot 

NFÜ / KEOP - 2009 - 

2.2.1.  

"Szennyező anyagok 

kivezetése a parti sávból" 

5.064.166.132,- 

Ft 

1.316.919.800,

- Ft 

Bp. Főv. XXIII. ker. 

Soroksár Önk., mint 

tagönk-ra eső önrész: 

29.487.000,- Ft 

fentartási 

időszakban 

TÁMOP-3.1.4/08/1. 

KMR -  

"Kompetencia alapú oktatás 

bevezetése Soroksár 

közoktatási intézményeiben" 

75.985.380,- Ft 0 Ft Átadva a KIK-nek. 
fentartási 

időszakban 

ÁROP-3.A.1/B-2008 

-  

"Komplex szervezetfejlesztés 

Soroksár Polgármesteri 

Hivatalában" 

48.252.000,- Ft 4.825.200,- Ft   
fentartási 

időszakban 

KMOP-2009-4.5.3.- 

"A XXIII. Kerületi Grassalkovich 

A. Ált. Iskola Teljes Körű 

Komplex Akadálymentesítése" 

35.667.768,- Ft 5.667.768,- Ft   
fentartási 

időszakban 

TÁMOP - 6.1.2/ 

AKMR /09 / 1 

"Egészséges táplálkozás otthon 

és az iskoládban"  
3.599.090,- Ft 0 Ft 

Megvalósítási helyszín: 

Grassalkovich Antal 

Általános Iskola 

fentartási 

időszakban 

http://www.nfu.hu/
http://www.nfu.hu/doc/1260
http://www.nfu.hu/doc/1260
http://www.nfu.hu/
http://www.nfu.hu/
http://www.nfu.hu/
http://www.nfu.hu/
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Magyarország - 

Szlovákia 

Határmenti 

Együttműk. 

Program 2007 - 

2013 

"Duna kincsei az általános 

iskolákban a jövő 

generációért" 

134.401 EUR 2.662,30 EUR Átadva a KIK-nek. 
fentartási 

időszakban 

KMOP-2008-3.3.4-

A/B  

Kerékpártárolók korszerűsítése 

az közoktatási intézmények 

területén, a kerékpározás 

népszerűsítésére 

mintamegoldások bevezetése 

21.814.186,- Ft 1.090.710,- Ft   
fentartási 

időszakban 

KMOP-2011-

3.3.3.11 - Megújuló 

energiaforrások 

hasznosítása 

A soroksári Kulturális- 

Szabadidő- és Sportcentrum 

energetikai fejlesztése 

21.387.500 3.208.125   
fentartási 

időszakban 

Fővárosi 

Városrehabilitációs 

Keret 

Bp., XXIII. ker. Molnár-szigeti 

volt napközis tábor és 

környezetének kompl. rehab. 

174.148.065 65.798.065  
fentartási 

időszakban 

Forrás: Soroksár Önkormányzata, saját szerkesztés 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 481/2013.(X.08.) 

önkormányzati  határozata rendelkezik a kerületi Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) végrehajtására 

létrehozott hivatalon belüli projektcsoport kialakításával kapcsolatos döntéséről. A határozat a kerületi 

Integrált Városfejlesztési Stratégia végrehajtására létrehozott hivatalon belüli projektcsoport összetételét 

és feladatát az alábbiak szerint határozza meg: 

A Kerület és Ingatlanfejlesztési Koordinációs Kabinet fő feladata a fejlesztések politikai felügyelése, a 

Képviselő-testületi döntések előkészítése, koordinálása. Tagjai a polgármester és/vagy alpolgármester, a 

jegyző, a főépítész, a Vagyonkezelési Osztály vezetője/vagy munkatársa, az Építési és Beruházási osztály 

vezetője vagy munkatársa, a Pénzügyi Osztály vezetője, az illetékes területi képviselő tanácskozási joggal, 

illetve a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke. 

A Fejlesztési biztos fő feladata a Kabinet részére előkészíti a döntéseket, a Képviselő-testület, a 

polgármester folyamatos tájékoztatása, elvégzendő feladatokra javaslatokat tesz, vagyonkataszter 

karbantartása, pályázatok előkészítésében szakmai előkészítő szerep, illetve a külső szakértőkkel, 

partnerekkel kapcsolattartás, tárgyalás. 

Tervező menedzsmentcsoport fő feladata, hogy javaslatot dolgoz ki a fejlesztés pénzügyi és időbeli 

ütemtervére, továbbá döntési alternatívák kidolgozása, a fejlesztési biztosnak előkészíti az anyagokat, 

szervező, moderáló munkát végez, ellenőrzi a célok elérését, kerületi kommunikációs és marketing 

feladatok ellátása. 

A fenti hivatalon belüli projektcsoportból a Kerület és Ingatlanfejlesztési Koordinációs Kabinet végez 

rendszeres, de eseti munkát, míg a Fejlesztési biztos és a tervező menedzsmentcsoport intézménye még 

nem állt fel. A jövőben javasoljuk, hogy a hivatal jelenlegi kapacitásainak túlterheltségét elkerülendő, a 

jövőben tervezett jelentősebb önkormányzati fejlesztések hatékony megvalósítása érdekében az 

önkormányzat hozza létre a fenti határozatban szereplő projektcsoport még nem működő részeit is. 

http://www.nfu.hu/
http://www.nfu.hu/
http://www.nfu.hu/
http://www.nfu.hu/
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1.6.4 Önkormányzati foglalkoztatáspolitika 

Az önkormányzati foglalkoztatás-politika feladatának tekinti elősegíteni a munkaerőpiacra belépő kínálat 

nagyságának és szakmai/képzettségi struktúrájának olyan kialakítását, amely megfelel a kereslet 

igényeinek, a munkaerő-kínálatnak a kereslethez való minél tökéletesebb folyamatos igazodását, illetve a 

társadalmi gondoskodás és szolidaritás elve alapján azok megélhetésének biztosítását, akik önhibájukon 

kívül kerültek ki a munkaerőpiacról. 

Stratégiai szintű célkitűzés Soroksár foglalkoztatási szintjének emelése az elsődleges munkapiacon; illetve a 

kerületben élő munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűek, munkaképességének megőrzése, illetve 

az elsődleges munkaerő-piacra történő be-, illetve visszajutásához szükséges helyzetbe hozása és 

foglalkoztatásuk elősegítése.  

Soroksár Önkormányzata foglakoztatás-politikájában az alábbi eszközöket tudja igénybe venni: 

 A kínálat szakmai-képzettségi struktúrájának a kereslethez igazításának segítése, 

 A térbeli mobilitás lehetőségének, feltételeinek javítása, 

 Az információ-ellátottság javítása, 

 A munkavállalási készség javítása, az érdekeltség erősítése. 

 

A versenyképesség növelése érdekében: 

 A vállalkozások versenyképességének, fejlődésének támogatása, 

 Munkahely teremtő beruházások támogatása megfelelő környezet megteremtésével, 

 Innováció, műszaki fejlesztés támogatása, 

 Az infrastrukturális feltételek javítása, 

 Fellépés a fekete piaccal szemben. 

 

A munkahelyek megtartása érdekében: 

 A munkahelyteremtés elősegítése, ösztönzése, támogatása, 

 A gazdaságfejlesztési programok, területfejlesztési lehetőségek kihasználása (EU-s pályázatok 

kihasználása, 

 Az önkormányzat foglalkoztatási szerepe, közcélú munka program. 

 

A közfoglalkoztatás elsődleges céljának a régóta munkanélküli, hátrányos helyzetű munkavállalók 

foglalkoztatása tekinthető, azonban az azonnali munkába állás is fontos szempont. A közfoglalkoztatásnak 

több fontos értékteremtő területe van Soroksáron, például a városüzemeltetési feladatok közül elsősorban 

a zöldterületek tisztántartása, gondozása.  

1.6.5 Energiagazdálkodás 

A kerületet érintő klímaváltozásra való felkészülés és energiagazdálkodás területén Soroksár 

Önkormányzatának kétféle eszköz áll a rendelkezésére, a közvetlen beavatkozás és a közvetett irányítás, 

befolyásolás módszere. A két eszköz együttes alkalmazása hozhat hatékony megoldásokat a környezeti 

kérdések megoldásában. Ezen belül a közvetlen beavatkozás szükséges mindazon esetekben, amikor az 

adott kérdés kizárólag a önkormányzat hatáskörébe tartozik (pl. saját épületei fűtési rendszerének 

korszerűsítése), ide értve azokat az eseteket is, amikor az önkormányzat nem egymagában, hanem a 
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nagyobb hatékonyság, eredményesség érdekében más partnerekkel együtt (pl. állami szervezetekkel, vagy 

civil szervezetekkel, illetve magáncégekkel) végez el egy beavatkozást. 

 

A közvetett irányítás módszereinek keretén belül az önkormányzat felhívja a figyelmet, kedvező helyzetet 

teremt más szereplőknek a kerület számára szükségesnek tartott, de nem közvetlenül az önkormányzat 

hatáskörébe tartozó egyes feladatok elvégzésére. 

A hatékony energiagazdálkodás és a klímavédelem érdekében tett lépések közül a közvetlen beavatkozást 

igénylő feladatok közé tartozik: 

 a mindenkori önkormányzati intézmények és lakások épületeinek korszerűsítése; 

 az energiatudatos közvilágítás biztosítása; 

 az önkormányzati járműpark környezetbarát alakításának és fenntartásának biztosítása; 

 a hatékony tudatosságnövelés saját aktív és interaktív eszközhálózatának széles körű, kreatív 

igénybe vételével. 

 
A közvetett befolyásolás módszerét kell alkalmazni a következő célok elősegítése érdekében: 

 a magántulajdonú szolgáltató, termelő és lakóépületek korszerűsítése; 

 a városrészi szintű – több épületre, egy vagy több épülettömbre kiterjedő – energiahatékony fűtési 

módszerek terjesztése, ilyen rendszerek létrehozása; 

 az ipari tevékenység energiatudatos továbbfejlesztése; 

 az energiatudatos közlekedési módok megválasztásának népszerűsítése, tudatosságnövelés 

közlekedési kérdésekben; 

 lakossági információs iroda létrehozása, működtetése a folyamatos tudatosságnövelés érdekében. 

 
Soroksár Önkormányzata számos energetikai felújítást illetve felújítás előkészítést hajtott végre az elmúlt 

időszakban: 

 Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott 

„A soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai fejlesztése” projekt keretében 

18.179.375,- Ft összegű támogatást kapott t a közüzemi villamos hálózatra visszatápláló napelemes 

rendszer, 

 Rendelő Intézet épület energetikai felújításának előkészítéseként építészeti-, épületszerkezeti- 

valamint épületgépészeti felmérési dokumentáció elkészítése. 

 Rézöntő u. 22-26. szám alatti Bölcsőde épületének energetikai felülvizsgálata, a felújításhoz szakmai 

javaslat kidolgozása,  

 III. számú Összevont Óvoda állapotfelmérése, teljes körű felújításának műszaki előkészítése, 

ütemezése. 

 Páneurópa Általános Iskola energetikai felújítása (nyílászáró csere, utólagos hőszigetelés, gázkazán 

rekonstrukció…). Az energetikai felújításhoz szakmai javaslat kidolgozása, munkaközi egyeztetés, a 

felújítási terv felvázolása és ütemezése indoklással, épületgépészeti-, gáz- és kémény tervezés és 

engedélyezés. 

 Fekete István Általános Iskola energetikai felújítása (nyílászáró csere, utólagos hőszigetelés, 

gázkazán rekonstrukció…). Az energetikai felújításhoz szakmai javaslat kidolgozása, munkaközi 

egyeztetés, a felújítási terv felvázolása és ütemezése indoklással, épületgépészeti-, gáz- és kémény 

tervezés és engedélyezés. 
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A kerületi önkormányzat az elmúlt időszakban több, csoportos energia beszerzési megállapodást kötött, 

mellyel jelentősen csökkenteni tudta energiaköltségeit. 

1.6.6 Településüzemeltetési szolgáltatások 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata illetékességi területén az önkormányzat Építési és 

Beruházási Osztálya látja el a városgondnoksági, városüzemeltetéssel, zöldterület fenntartással, 

parkgondozással kapcsolatos feladatokat. Az Osztály tevékenysége a következőkre terjed ki: 

 Üzemeltetési, működtetési feladatok ellátása 

 Közutak üzemeltetése (Az önkormányzati kezelésű utak, úttartozékok, járdák, gyalogutak, 

kerékpárutak, lépcsők tisztántartásáról és karbantartásáról való gondoskodás, útfelügyelői szolgálat 

működtetése, a közút forgalmi rendjének kialakításában való közreműködés) 

 Önkormányzati kezelésű csapadékvíz elvezető rendszerek tisztántartásáról és karbantartásáról való 

gondoskodás 

 Zöldfelületek fenntartása (a zöldfelületek tisztántartásáról és fenntartásáról való gondoskodás) 

 Közterületek fenntartása (gondoskodás a közterületek tisztántartásáról, karbantartásáról, a 

csapadékvizek közterületekről való elvezetéséről, közkutak karbantartásáról, játszószerek 

karbantartásáról) 

 Önkormányzati tulajdonú épületekkel, létesítményekkel kapcsolatos feladatok (gondoskodás 

önkormányzati tulajdonú épületekkel, létesítményekkel kapcsolatos felmérések, tervek 

készíttetése, kezelése, a javítási, karbantartási feladatok elvégzéséről, közegészségügyi, 

érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi, füstelvezetési biztonsági felülvizsgálatról, a 

létesítmények energia rendszereinek és füstelvezető rendszereinek rendszeres karbantartásáról, 

játszószerek karbantartásáról) 

 Kapcsolattartás a közműszolgáltatókkal 

 Az önkormányzati fenntartású tömegközlekedés üzemeltetéséről való gondoskodás, és javaslattétel 

a Főváros által működtetett tömegközlekedéssel kapcsolatosan 

 Az önkormányzati vagyon és felelősségbiztosításról való gondoskodás, az önkormányzati vagyon és 

felelősségbiztosítás körébe tartozó károk kezelése 

 Fejlesztési feladatok ellátása (a megvalósítandó beruházások terveztetése, megvalósítása, 

javaslattétel a meglévő energetikai rendszerek fejlesztésére, korszerűsítésére 

 Településfejlesztési tervek véleményezése 

 Közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok 

 
A térfigyelő rendszer üzemeltetéséről a Rendészeti osztály gondoskodik. 
 
A kerületben a közüzemi szolgáltatásokat az országos és fővárosi közüzemi cégek végzik.  
  



MaHill Kft.                                                                                 
Urbanitas-Ecorys-Vár-Kert-Közlekedés-KÉSZ Közmű 

Budapest Főváros XXIII. kerület 
Soroksár TFK 

 

 89 

 

  SWOT ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS 
  

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 

Növekvő helyi adó bevételek 

Jelentős önkormányzati telekvagyon 

Sikeres pályázatok az elmúlt időszakban 

 

Önkormányzati bérlakás állomány 29%-a komfort nélküli 
vagy szükséglakás 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

Számos önkormányzati tulajdonú potenciális befektetési 
helyszín 

Energetikai beruházásokkal hatékonyabb fenntartás 

 

Kiszámíthatatlan szabályozórendszer, 

Szociális ellátórendszer leterheltsége 

FEJLESZTÉSI KIHÍVÁSOK 

● Önkormányzati fejlesztési területekre reális fejlesztési programok kidolgozása 

● Önkormányzati bérlakás állomány minőségi fejlesztése 

● Megújuló energia kihasználását elősegítő projektek  
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1.7. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 

Soroksár Budapest pesti oldalának legnagyobb területű, a Főváros déli szélén fekvő kerülete. Területe 40,77 

km2, lakónépessége mindössze 20 400 fő, így az 1 km2-re jutó lakosszám csupán 500 fő. Soroksár tehát 

Budapest legritkábban lakott kerülete.  

Ennek megfelelően a természeti környezet kiterjedtsége fajlagosan itt a legnagyobb Budapest pesti oldalán, 

azaz Soroksár táji értékekben igen gazdag. 

1.7.1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK, TÁJHASZNÁLAT 

Földtan-domborzat 

A táj túlnyomó része sík, Balti tenger feletti magasságai 99 és 110 m között változnak. A terep lejtési 

irányának alap tendenciája a Duna felé mutat, ennek megfelelően a területet szabdaló kisvízfolyások a 

Soroksári Duna, mint befogadó felé tartanak. 

A talajadottságokat jellemzően a homoktalajok és a lösziszap változatos foltjainak keveredése jellemzi. A 

felszínt kisvízfolyások, a Gyáli patak mára már jórészt rendezett medrei tagolják. A gyáli patak fő ága a 

kerület déli beépített területén, a Vecsési út torkolatánál ömlik a kerületet nyugatról határoló Soroksári-

Ráckevei Dunába. 

 

Éghajlati adottságok 

A kerület éghajlata a Főváros egészéhez hasonlóan mérsékelt övi kontinentális. Az évi átlagos 

középhőmérséklet 11 C fok, az évi csapadék mennyisége 400-600 mm között ingadozik. Az éves napsütéses 

órák száma meghaladja a 2000 órát. Az uralkodó szélirány K-DK-i, illetve NY-ÉNY-i. 

 

Vízrajzi adottságok 

A kerület egyik legnagyobb tájképi értéke, hogy beépített területei is kapcsolódnak közvetlenül a Ráckevei-

Soroksári Duna keleti partjához. Mivel a Duna-ág zsilipekkel szabályozott, az árvízveszély nem számottevő, 

ugyanakkor a lassú vízáramlás következtében a feliszapolódás veszélye nagy, a víz öntisztuló képessége 

pedig kicsi. A kerület keleti szélén futó, bel és külterületeket egyaránt érintő folyópart szakasz csaknem 6 

km hosszú. A Kis Duna egyik legszebb szigete, a Molnár sziget is a kerület értékes üdülőterülete. A folyóág 

vízminősége a Dél-Pesti Víztisztító mű korszerűsítése óta javuló. 

A kerület külső, túlnyomóan mezőgazdasági hasznosítású területeit a Gyáli patak két szabályozott ága osztja 

három részre. A Gyáli patak a Fővároson kívüli beépítetlen területek és Soroksár csapadékvizeit vezeti a 

Soroksári Dunába. 

Az egykor szabadon futó, változó medreket alkotó vízfolyás rendszer mára szabályozott árkok hálózataként 

tölti be vízlevezető szerepét. A szabályozott patak ágak között szántók, rétek és mocsaras maradvány 

területek hálózata, valamint telepített erdők találhatók.  

 

Tájtörténet 

Soroksár mai területe a török időkben, mint a hadak útjába eső országrészek általában, elnéptelenedett. 

A patakokkal, mocsarakkal szabdalt puszta magasabban fekvő részei csak a XVIII. században kezdtek újra 

benépesedni, kis, különálló település foltokat alkotva. A ma fellelhető leginkább eredeti településmag a 

Hősök tere és a Grassalkovich út találkozó zónájában jött létre. 
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A kertvárosias, kisvárosias és falusias területek mozaikjából álló, korábban gazdaságilag önellátó, a 

mezőgazdasági háttérre támaszkodó Soroksár 1950-ben kényszerűen csatlakozott a Fővároshoz, 

Pesterzsébettel egy kerületet alkotva. 

 

A rendszerváltás után, 1992-ben vált Soroksár ismét részben önállóvá, mint a Főváros egyik legkisebb lakos 

számú kerülete. Az 1990-es években egészült ki a kerület a BILK Logisztikai terminállal (Ócsai út-Európa út) 

és a nagy kiterjedésű bevásárló központokkal, nagybani zöldségpiaccal és nemzetközi kamion terminállal a 

Nagykőrösi út és az M5 autópálya térségében. Ezek a beruházások nagy kiterjedésű, beépítetlen táji 

területek igénybevételével jöttek létre. 

 

   
                    Első katonai felmérés (1763-1787)                               Második katonai felmérés (1806-1869) 

 

Tájhasználat értékelése 

 

Soroksár egykor kiterjedt összefüggő, szabad mező és erdőgazdasági táji területeit döntően az 

infrastruktúra fejlesztése szabdalta fel. A vasútvonalak, a HÉV vonal, az M5 és az MO autópályák Soroksár 

erdő és mezőgazdasági területeit részekre szabdalták. A beruházások megszüntették a felszíni vizek szabad 

folyását, új, mesterséges árokrendszerekbe kényszeríthették a patakokat, lecsapolva a természetes 

mocsarak egy részét is. Ezáltal felszámolásra kerültek természetes vizes élőhelyek. A természetes őshonos 

erdők helyén és a kevésbé jó talajú mezőgazdasági területeken telepített mesterséges erdők létesültek. 

 

Soroksár a főváros egyik legnagyobb termőterületével rendelkezik.  Budapest Településszerkezeti terve 

kijelöl jelenleg még művelés alatt álló területek. Ezek igénybe vételénél az átlagosnál gyengébb minőségű 

területek kell ilyen célra felhasználni. A kerületben átlagosnál gyengébb minőségű a szántó 4-5-6-7-8, a 

szőlő 6, a kert 6-7, a gyümölcsös 6-6-7, a rét 6-7, a legelő 4-5-6, a fásított terület 4-5-6. 

 

Az Országos Erdészeti Adattár szerint az erdők elsődleges rendeltetés szerint Soroksáron az alábbiak: 

(A térképen zöld kontúr Budapest közigazgatási határa, rózsaszín vonal jelzi a kerület közigazgatási határát.) 

 



MaHill Kft.                                                                                 
Urbanitas-Ecorys-Vár-Kert-Közlekedés-KÉSZ Közmű 

Budapest Főváros XXIII. kerület 
Soroksár TFK 

 

 92 

 
Zöld – védelmi erdő (a sárga kontúrral ellátott keskeny erdősávok is ebbe  a kategóriába tartoznak) 

Kék – gazdasági erdő 

Lila – közjóléti erdő 

1.7.2. VÉDETT, VÉDENDŐ TÁJI-, TERMÉSZETI TERÜLETEK 

Nemzeti Ökológiai Hálózat területe 

A Gyáli patak mesterségesen létrehozott ágai által felszabdalt, helyenként még mocsaras, mezőgazdasági 

erdészeti használatú területek részei a Nemzeti Ökológiai hálózatnak. Ezen belül ex lege lápok is találhatók 

a kerületben az M5-ös és M0-ás autópályák mentén a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 

23.§ (2) bekezdés alapján: Imre major, Gubacsi puszta, Bab-hegy, Bitó-halom, Farkas-turján. 

 



MaHill Kft.                                                                                 
Urbanitas-Ecorys-Vár-Kert-Közlekedés-KÉSZ Közmű 

Budapest Főváros XXIII. kerület 
Soroksár TFK 

 

 93 

 

A Soroksári Duna part menti zónája része a Natura 2000 védettségi kategóriába tartozó természeti 

területeknek a 275/2004.(X.8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekről szóló 14/2010.(V.11.) KvVM rendelet szerinti HUDI20042 jelű Ráckevei (Soroksári) 

– Duna-ág jóváhagyott, kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területnek. A védelem alatt álló területek 

helyrajzi számai a következők: 184 122, 189 936, 184 284, 184 249, 185 004, 186 004, 186 688/1, 186 

688/2, 186 689, 186 690, 186 691, 184 283 (Az alábbi térképen vízszintes piros és kék – Gyáli-patak- 

csíkozású területek.)  

 
A térkép a Nemzeti Ökológiai Hálózat elemeit mutatja be:  (Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer) 

barna – magterület 

lila – ökológiai folyosó 

világos lila – puffer övezet 

Fővárosi jelentőségű védett természeti terület a volt Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Soroksári 
Botanikus Kertje. A védetté nyilvánítás korábban a 912/a 1977 VB határozattal és a 32/1999 (VII.22) 
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Önkormányzati rendelettel történt, jelenleg a 25/2013.(IV.18.) Főv. Kgy. rendelet Budapest helyi 
jelentőségű természetvédelmi területeiről c. jogszabály a védelem alapja. A „Soroksári Botanikus Kert 
természetvédelmi terület” védetté nyilvánításának célja a fennmaradt természetes, vízhez kötődő 
növénytársulások védelme mellett a kutatásban, oktatásban és környezeti nevelésben fontos szerepet 
betöltő gyűjtemény megőrzése. A védett terület 638.653 m2, helyrajzi számai a következők: 0196059/1, 
0196059/2, 0196059/3, 0196059/4, 0196059/5, 0196059/6, 0196059/7, 0196059/8, (0196059/9), 
továbbá az EOV szerint meghatározott töréspontok által határolt ingatlanrészekből, a 0196063/1 ingatlan-
nyilvántartási helyrajzi számú területből 85 541 m2 nagyságú területrész: (E658718-N228277, E658724-
N228290, E658541-N228536, E658618-N228577, E658646-N228603, E658407-N228851, E658327-
N228956, E658257-N229035, E658179-N229088, E658248-N229027, E658215-N228990, E658247-
N228947, E658342-N228703, E658418-N228574, E658647-N228358).  

A védett terület térképi vázlata: 
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Városszerkezeti jelentőségű ökológiailag érzékeny terület a Molnár sziget, melynek déli része védelemre 

javasolt zöldfelületi intézménykert. 

SWOT   
  

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 Folyópart (Soroksári Duna) 

 Kiterjedt erdők, rétek, mocsarak, patakok 

 Soroksári Botanikus Kert 

 Feltáratlanság 

 Feldaraboltság 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 Séta- és turistautak 

 Kerékpáros és vízi turizmus 

 Illegális hulladéklerakás 

 Forráshiányos tájgazdálkodás 
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1.8. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 

A zöldfelületi rendszer a település sajátos felépítésű, biológiai folyamatokkal és ökológiai 

törvényszerűségekkel jellemezhető alrendszere. A növényzettel borított zöldfelületeken túl biológiailag 

aktívnak számítanak a vízfelületek is. A településszerkezetet átszövő, tagoló városi szabadterek rendszere 

foglalja magába a területi és lineáris zöldfelületi elemeket. Ez a hálózat különböző jellegű és funkciójú, 

változatos zöldfelületi elemekből épül fel. A zöldfelületi elemek tipologizálhatók kiterjedésük, eltérő 

ökológiai jellemzőik, és rekreációs használatuk alapján. 

1.8.1. SZERKEZETI-, KONDICIONÁLÓ SZEMPONTBÓL LÉNYEGES VALAMINT 

A ZÖLDFELÜLETI KARAKTERT MEGHATÁROZÓ ELEMEK 

Zöldfelületi rendszer 

Budapest XXIII. kerületében nem csak egy a fővárosi kerületekhez illő szolgáltatási színvonalat és 

választékot biztosító kerületi központ, hanem a zöldfelületi elemekben gazdag, jó ellátási színvonalat és 

humán komfort közérzetet létrehozó belterületi zöldfelületi rendszer is hiányzik. 

 

  

forrás: Fővárosi Szabályozási Keretterv 

http://terkep.budapest.hu/website/fszkt/viewer.htm 
 

A települési zöldfelületi rendszer elemei 
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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. 

Hiányos viszont a harmonikus, kertvárosias településképet eredményező fasori hálózat. Érezhető ilyen 

irányú törekvés a település utcaképein, mert ahol kicsit szélesebb az utca keresztmetszete, ott már 

megjelennek a házak előtt az út menti fák, bokrok, de sok esetben ezek nem eredményeznek összefüggő út 

menti fasorokat, amelyek telepíthetőségét néhol a keskeny utcahálózat távlatban is korlátozza. 

Nincsenek komplex szabadidős funkciókkal kitölthető nagy közparkok sem. Mind ez a település 

történetéből, szerkezetének kialakulásából levezethető adottság, mely a kerületet jelentősen 

megkülönbözteti a többi budapesti kerülettől. 

A belterületi zöldfelületi rendszer szűkösségét a táji adottságok elemzésével foglalkozó tanulmányrészben 

ismertetett külső táji adottságok részben ellensúlyozzák. 

 

A rendelkezésre álló közhasználatú belterületi zöldfelületek a következők: 

 A Soroksári-Ráckevei Dunát kísérő belterületi parti sáv 

 A jórészt hétvégi telkekkel betöltött Molnár sziget még beépítetlen déli negyede 

 A Soroksár Újtelepi lakótelep közkertjei és játszóterületei 

 A Hősök tere intézményközpont közparkja és főtere 

 A Templom utcai védett fasor 

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. 

 

A korlátlan közhasználatú zöldfelületi ellátottság értékelése 

Az egy lakosra jutó zöldterület budapesti átlagban alacsony (9 m2/fő), az egy lakosra jutó közpark terület 

ugyancsak nagyon alacsony (2m2/lakos). A hátrányokat némileg ellensúlyozza a lakókertek fásítottsága a 

kertvárosias és családi házas lakóterületeken. 

 

Zöldfelületi ellátottság kerületrészenként 

SOROKSÁR KÖZPONT 

Ez a kerületrész Soroksár legvárosiasabb, legattraktívabb része. Itt található a Hősök tere köztér és közpark 

funkciót egyaránt betöltő, korszerűen átépítetett, rendezett, dekoratív zöldfelülete. A központhoz 

közvetlenül kapcsolódik a Soroksári Duna Molnár sziget melletti kis folyóága, melyet mintegy 1,2 km hosszú 

part menti sétány kísér. 

Ugyancsak a kerületközpontban van a kerület legértékesebb fasora a Templom utcai védett fasor is. 

 

SOROKSÁR DÉL KERÜLETRÉSZ 

Az Orbán hegyi és Millenium telepi kertes-családiházas területek zöldfelületeit jellemzően a fásított, ápolt 

dísz és termesztési célú magánkertek alkotják. 

 

ÚJTELEP KERÜLETRÉSZ 

Az Újtelep kerületrész Soroksárnak részben lakótelep jelleggel, szabadon álló, 4 szintes sávházakkal 

beépített, illetve kertes-családi házas, azaz magánkertes lakóterülete.  
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Ebben a városrészben találhatók a kerület lakótelepi közkertjei és játszótereinek legnagyobb része is. 

Az újtelepi lakóterületekhez közvetlenül csatlakozóan, a Szentlőrinci út, a Temető utca , az Erzsébeti temető 

déli kerítése és az Ugarszél út között belterületi erdő található, melynek területe mintegy 28,0 ha. A 

mozaikosan fásított terület közpakká fejlesztésre alkalmas. 

 

1.8.2. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER KONFLIKTUSAI ÉS PROBLÉMÁI 

SWOT   
  

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 Vízpart közelsége 

 Magánkertek fásítottsága 

 Közparkok, közkertek hiánya 

 A kertvárosias területek egy részén, a szűk 
utcakeresztmetszet miatt hiányos út menti 
fasorok 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 Soroksári Duna part és Molnár sziget fejlesztése 

 Meglévő zöldfelületek karbantartási, felszereltségi 
színvonalának emelése 

 Beépítésre szánt területek terjeszkedése a 
zöldfelületek rovására 

 Külterületi zöldfelületek elszennyezése, 
természetkárosítás 
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1.9. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 

A település szerkezetének, védett értékeinek, helyi sajátosságoknak, valamint a 

kerület jelenlegi, tényleges területfelhasználásának az összefoglaló vizsgálata.  

1.9.1. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI 

1.9.1.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

Okleveles emlékeink 1067-ben említik először a falut, mégpedig az Aba nemzetségbeli Péter comesnek, a 

századi monostornak adott egyik adománylevelében „Suruk”néven. A mai településsel való azonosságot 

alátámasztja az a körülmény, hogy ugyanott olvasható, mint a szomszédos helységekről, Gubacsról, 

Nyiregről, Szalda nevű birtokrészekről, melyek ma is szomszédai Soroksárnak. 

1390-ben találkozunk ismét a falu nevével, amikor a helység nevét viselő Soroksári család kezén van. 

Családi örökség, majd pedig egyezség folytán, 1429 körül az Adonyiak birtokába került. 

1431-ben Soroksár már pusztaként szerepel, így szerzi meg ekkor, a Harasztiban lakó Uras Gergely. A század 

közepén Gubacs tartozékaként hallunk róla, így szerezték meg egyik részét a Rozgonyiak. 

A Duna jobb parti településein a XIV. század végén, a XV. Század elején szintén kimutatható a pusztásodás 

ténye. A falvak jobbágyai szőlőket telepítettek szántóföldjeik helyére, ezeket pedig eladták a városi 

polgároknak. A falvak egy részének pusztulása nyomán a lakosság kisebb része a városokba költözött, a 

nagyobb rész pedig vagy ott maradt, vagy a körzeten kívüli falvak népességét növelte. 

Bakócz Tamás esztergomi érsek pápai bullával keresztes hadjáratot hirdetett a török ellen, melynek 

vezéréül Dózsa György végvári vitézt jelölte ki. A háború okozta pusztulás következtében a falvak többsége 

végleg eltűnt. A török uralom 145 éve alatt e területen nem volt lakott település. 

Soroksárt 1635 körül, puszta jellege mellett a Röthy család birtokában találjuk Gubacs-, Szentlőrinc-

pusztákkal együtt. Családi kapcsolat révén 1667-ben Vattay Pál birtokába jutott Soroksár, Gubacs-, 

Szentlőrinc-, Péteri- és Csömörpusztákkal együtt, mint összefüggő birtoktest. 

Gróf Grassalkovich Antal udvari kamarai tanácsos és később Mária Terézia bizalmasa, a „Neoacquistica 

Comissio” (Újszerzemény Bizottság) elnöke a töröktől felszabadított területeken egymás után tett szert 

birtokokra, köztük Soroksár mai területére. A felszabadító háborúk után az ország szomorú helyzetben volt, 

mindenfelé elpusztult falvak, ezért Grassalkovich telepítési szerződést kötött a már Soroksáron lakó Forster 

János Jakab gazdával, akinek teljhatalmat adott a betelepítésre vonatkozóan. Grassalkovich Soroksárt 

piaccá akarta tenni, s igyekezett különféle kedvezményeket adni. Ezek után Soroksár lakosságának száma 

rohamosan növekedett. 

 
Soroksár az I. Katonai felmérésen (1782-85)  
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Soroksár lakosságának folytonos növekedése jelentős korlátokat állított a később letelepülők kibontakozási 

lehetőségei elé, a mezőgazdaságban és az iparban egyaránt. A szabad jobbágysorba való felemelkedésre 

csekély kilátás mutatkozott, s így az elvándorlásra kész soroksáriak új otthont kerestek a Grassakovich-

uradalom más településein, Vecsésen, Hartyánon, Katymáron és Regőczén. 

Az 1848-49-es szabadságharc alatt a német ajkú, de magyar érzelmű soroksári lakosság szép tanújelét adta 

magyar hazája iránti hűségének. A Hatvan-Pécel környéki csatában 130-an vettek részt. 1848. május 1-jén 

hatalmas tűzvész pusztított, amelyben 178 ház, a templom, a plébánia és az iskolaépület vált a tűz 

martalékává. 1853-ban – újabb tűzvész alkalmával – érte hatalmas kár Soroksárt. 

A Grassalkovich család kihalta után báró Sina Ignác, a híres bécsi pénzember vette meg a gödöllői 

uradalommal együtt Soroksárt is. Sina Simon, mint örökös, a belga Banque de Credit Fonciere et 

Industrielle-nek adta le, melyből nagyobb birtoktestet parcellázott. 

 
Fent: Soroksár a II. Katonai felmérésen (1819-69)                                          Lent: Soroksár külterület (1854) 

Ezt követően Soroksárból előbb mezőváros, majd 1872-ben 

nagyközség lett. 1882-ben teherpályaudvart létesítettek 

Soroksáron, mivel megnyílt a Budapest-Kelebia vasútvonal. 

1887-ben megindult a gőzmozdony vontatta első helyiérdekű 

vasút Budapest-Soroksár-Dunaharaszti között. A millennium 

évében elkészült az új városháza s öt évvel később kigyulladt a 

villanyfény, mely a XX. század gazdasági és társadalmi 

fejlődéséhez óriási mértékben hozzájárult. 

 

A főváros, a környék ipara gyors fejlődésének hatására újabb és 

újabb területek kerülnek parcellázásra. Soroksáron 

megkezdődik a Millenniumtelep kialakulása. 1890-ben 

valamennyi soroksári utca magyar elnevezést kapott. 1909-ben 

új, kétemeletes iskola épült a Grassalkovich úton. Még 

ugyanebben az évben megjelent a „Soroksári Hírlap” c. hetilap 

első száma. 

 

Az első világháborúban 267 soroksári esett el a harcmezőkön. Emlékükre 1927. október 30-án emlékművet 

állítottak a régi piactéren (ma Hősök tere). 
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A két világháború közti időben a világot sújtó gazdasági válság Soroksáron is érződött. A második 

világháború összes megpróbáltatása és szenvedése mély nyomot hagyott a község életében. Stratégiai 

okokból 1944 novemberében kiürítették a községet. 

 
Soroksár a III. Katonai felmérésen – 1926-27. 

1945-ben megkezdődött a munkaképes nők és férfiak deportálása a Szovjetunióba. 1945 májusában 

Soroksár német származású lakosai ellen indult hadjárat. A dráma következő felvonása 1946. május 2-án 

kezdődött. 12 nap alatt több, mint 5000 soroksári svábot vagoníroztak be a soroksári pályaudvaron, s 5 

szerelvénnyel indították útnak Németország felé kollektív bűnösséggel vádolva. 230 németországi település 

fogadta be a kitelepítetteket. Az óhazával hosszú ideig megszűnt mindenféle kapcsolat. Az 1960-asévek 

vége felé látogattak először Soroksárra a falu szülöttei. 

 

1950. január 1-jén Pesterzsébet megyei jogú város és Soroksár nagyközség, 

Budapest XX. kerületeként kezdte meg közös életét a fővárosban. 

Az 1956-os forradalom véres eseményei távol zajlottak le Soroksár szívétől. 

A délről bevonuló szovjet alakulatok Soroksáron keresztül vonultak a harcok 

színhelyére, jelentősebb ellenállásba nem ütközve. 

 

A két kerületrész „házassága” több, mint 40 esztendőn át tartott. 1992. 

szeptember 27-én sikeres népszavazást tartottak, ahol a soroksári polgárok 

szavazataikkal, az újra önálló Soroksár mellett álltak ki. Az 1994. december 

11-én tartott helyhatósági választásokkal megalakult Soroksár 

képviselőtestülete. 1995. január 1-jétől Soroksár Budapest XXIII. 

kerületeként levált Pesterzsébetről. 

 

Soroksár közigazgatás területének térképe (1953)  
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1.9.1.2.Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

A régészeti örökség leírása a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. § (1) bekezdése 

szerinti, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által vezetett közhiteles 

hatósági nyilvántartásban található adatokon, alapul. 

 

A mai Soroksár – Budapest XXIII. kerületének- a kezdetektől 1711-ig tartó történetét a középkori igencsak 

hiányos okleveles adatokon kívül a néhány útépítéshez, illetve zöldmezős beruházáshoz kapcsolódó 

régészeti feltárás eredményein kívül a szórványos, és igencsak esetleges leletbejelentések, illetve az ezt 

követő leletmentések adatai alapján lehet vázlatosan megrajzolni. A kerület történetének kutatásában az 

1980-as évek hoztak változást, amikor az M0 autópálya építéséhez kapcsolódó megelőző feltárások a 

nyomvonalon sorra hozták felszínre a bronzkortól a középkorig terjedő településmaradványokat. 

 

Régészeti védettségek: területi és egyedi 

Soroksár területén a régészeti 

lelőhelyekről elmondható, hogy a 

kerület nagy részét lefedik. A 

beépített területek közül Soroksár – 

Újtelep és az M5 melletti 

bevásárlóközpont területe marad ki a 

lehatárolásokból.  

 

A kerületet összesen 39 lelőhely 

érinti, amelyek közül egy átnyúlik 

Gyál közigazgatási területére is. 

 

A területek védettségi szintjét 

vizsgálva, egy kiemelten védett 

lelőhely található a kerületben. Ez a 

15727 azonosító számú, fizikailag a 

Haraszti út 40-42. szám alatt található 

terület (186855 hrsz.), amely az MKM 

59025/1991. számú határozat alapján 

egyedi régészeti védelem alatt áll. 

 

A lelőhelyeket tartalmazó részletes táblázat a mellékletben olvasható. 

 

1.9.1.3. Világörökségi és világörökségi várományos terület 

Ilyen terület nem érinti a kerületet. 
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1.9.1.4. Műemlékek, műemlék együttesek 

Soroksár területén jelenleg 5 műemléket tartanak 

nyílván: 

 Római Katolikus Kápolna 

 Római Katolikus Templom 

 Nepomuki Szent János-szobor 

 Szent Flórián-szobor 

 Szent Sebestyén-szobor 
 

A Római Katolikus Segítő Mária Kápolna 1776-

ban, a korábban a helyén álló faépület helyén, copf 

stílusban épült 1780-ban. Később 1878-ban 

eklektikus átalakításon esett át. A kápolna szépen 

rendben tartott, a belseje egy rácson keresztül 

látható. Környezete kicsit elhanyagolt, mivel egy 

igen elhagyatott helyen, a vasútvonal és a 

szennyvíztisztító között fekszik. A kápolna a 

Meddőhányó utca felől közelíthető meg. A Segítő 

Szűz Mária képet a Józsefvárosi templomba vitték. 

Soroksáron a letelepedés éveiben (1720 körül) 

nem volt önálló lelkészség. 1743-ig Dunaharaszti 

plébániája látta el a lelkipásztori feladatokat. A 

Dunahegy utcában (mai Láva utca) állt a kápolna. 

Grassalkovich Antal sürgetésére a pesti ferencesek lelkipásztori hivatalt állítottak fel. A Római Katolikus 

Templom alapkövét 1758-ban tette le Szikorai Miklós kecskeméti kerületi főesperes. A barokk templom 

1759–61 között épült (1159 m2). 1781 és 1872 között több alkalommal tűzvész pusztította el. 1848. május 

1-jén a torony teljesen leégett, a harangok megolvadtak. A templomot és a kiégett tornyot felújították, és 

1883-ban szentelték fel. A tiroli faragású főoltárt 1906-ban állították be. 1956-ban egy földrengés erősen 

megrongálta a templomot és a plébánia épületét egyaránt. Belső festése és a freskóképek Takács István 

festőművész művei. A templom orgonája 1970-ben épült.  

Nepomuki Szent János copf stílusú szoborát eredetileg, 1785-ben mai helyén állították fel. Később 

áthelyezték a Római Katolikus templom mögé, majd 1973-ban felújítva visszahozták mai helyére. A szobor 

170cm-es kő talpazaton áll, rajta a szobor vízbe dobását ábrázoló dombormű. A talapzaton két angyal, és 

egy kb. 200cm.-es férfialak található. A szobor mészkőből készült. 1969-1970 között Kovács Ernő 

restaurálta. Az érdekessége a szobornak az, hogy a Szent történetét hasonló szobroknál ritkán ábrázolják. 

A Szent Flórián-szobor jelenleg a Római Katolikus Templom előtt áll. Barokk stílusban készült el 1760 körül. 

A mészkő szobor egy 170cm-es kő talpazaton áll és egy kb. 200cm-es férfialakot ábrázol. 1980-ban 

Szomolányi Péter restaurálta. 

A Táncsics Mihály utcában álló szobor érdekes és ritka ábrázolása Szent Sebestyénnek. Egy kb. 180cm-es 

talapzaton egy kb. 200cm-es férfialakot ábrázol nyílvesszőkkel átszúrva. A szobor klasszicista stílusú az 1830 

körüli időből. 

A műemlékek listája mellékletben megtalálható.  
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1.9.1.5. Műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és 

temetkezési emlékhely 

A XXIII. kerületet nem érintik a műemlékvédelem sajátos tárgyai. 

 

1.9.1.6. Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, 

műemléki környezet 

A XXIII. kerületet nem érintik a műemléki területek. 

 

1.9.1.7. Nemzeti emlékhely 

A XXIII. kerületben nem található nemzeti emlékhely. 

 

1.9.1.8. Helyi védelem 

Fővárosi helyi védelem  

Budapest Főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő 

értékű - műemléki védettség alatt nem álló - elemeinek védelme érdekében Budapest Főváros 

Önkormányzata Közgyűlése a 37/2013. (V.10.) Főv. Kgy. rendeletében határozza meg a helyi védettséggel 

kapcsolatos szabályokat. 

A fővárosi védelem alatt álló épületek túlnyomó része a 

Grassalkovich út mentén, a Hősök tere környékén 

koncentrálódik. Az épületek jellemzően a 19. század 

végéről, 20. század elejéről valók. 

A védett épületek jellemzően lakó, intézményi, vagy 

szolgáltató funkciót töltöttek/töltenek be. Egy védett 

építmény lóg ki ebből a sorból, ez pedig a Péteri major 

területén található 1950-es években épült víztorony. 

A fővárosi nyilvántartást nem régiben frissítették, így a 

korábbi hrsz.-elírások az egyedi védelmek tekintetében 

(Grassalkovich út 209., víztorony) kikerültek belőle, de 

most a védett épületegyüttesek is hrsz. szerint azonosítva 

kerültek bele, ahol viszont találtunk hibákat. Soroksár 

területén fővárosi védett épületegyüttes a Templom utca 

teljes hosszában a Rézöntő utcától Templom utca 159.-ig, 

illetve a páros oldalon a 154.-ig. Az érintett hrsz.-ok közül 

három szerepel a nyilvántartásban hibásan: 185132 hrsz. helyett 185133 hrsz., 185828 hrsz. helyett 185829 

hrsz. és a 186068 hrsz. helyett 186066 hrsz. szerepel. 

A XXIII. kerületben 11 építmény és 1 épületegyüttes áll fővárosi helyi védettség alatt, helyüket a térkép 

mutatja, részletes táblázat pedig a mellékletben található.  
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1.9.2. TERÜLETFELHASZNÁLÁS VIZSGÁLATA 

A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

A kerület a Duna bal partján fekszik, területe 4077 ha. Természettáji szempontból a Pesti-síkság része, a 

Ráckevei- (Soroksári)-Duna-ág mellett, a Csepel-szigettel átellenben. Közigazgatásilag nyugatról a XXI. 

kerülettel, északról a XX. kerülettel, északkeletről a XVIII. kerülettel, délről pedig a Dunaharaszti, 

Alsónémedi és Gyál településekkel határos. 

A fővárosi zónarendszerben a XXIII. kerület két zónában (Duna menti, és az elővárosi zóna) helyezkedik el. 

(Lásd. 1.2.6. fejezet - Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) pontjánál a térképi 

lehatárolást.) 

A Duna menti zóna a főváros egyre értékesebb területsávjává válik, ugyanakkor a XXIII. kerületen belül ez a 

potenciál még nem kellően kiaknázott. A kerület többi része az elővárosi zónában fekszik. 

Soroksárt érinti az M5 autópálya, az M51-es és M0-ás gyorsforgalmi út, keresztülhalad rajta az 51. sz. 

országos főút. Az RSD menti településekkel a Haraszti út irányában van közvetlen kapcsolat (510.sz. út). A 

közúti fővonalak, a HÉV és a vasút által meghatározott területek szerkezetileg tagolják a kerületet. 

Napjainkban a lakófunkció domináns a kerületben, kertvárosias és kisvárosias családi házas területekkel. Ez 

alól az Ócsai út mentén található logisztikai területek jelentenek kivételt. A kerület központja 

(városközpont) és a jelentősebb intézmények a Hősök tere környékén kaptak helyet. A rekreációs területek 

a kerület nyugati, Duna-parti, Molnár-szigeti részén, az erdő, mezőgazdasági és gazdasági területek a 

kerület dél-keleti részén, valamint a kiemelt utak M5-M0-M51 közti területen koncentrálódnak. 

A kerület jelenlegi, tényleges területfelhasználása 

A XXIII. kerület jelenlegi, tényleges területfelhasználására összességében a vegyesség jellemző. 

 

A beépítésre szánt területeket két részre érdemes osztani. Az RSD és a Budapest-Kelebia vasútvonal közti 

területen - amely kiegészül még Soroksár újtelepi részével - a lakóterületek dominanciája jellemző, de itt is 

megtalálhatóak a gazdasági, a vegyes és a különleges területek is, csak kisebb léptékben. 

A másik jellemző rész az Ócsai út és M51-M0 melletti területek, ahol egyértelműen a gazdasági területek és 

a logisztikai (különleges) területek vannak túlsúlyban. 

Szerkezeti szempontból a Péteri major területe zárványként különül el Soroksár többi beépített területétől, 

illetve adottság, hogy az újtelepi kerületrész kapcsolata sem igazán szoros Soroksár központjával. 

A lakóterületek nagy részét a kertvárosias lakóterületek adják. Ezt a Grassalkovich út mentén az intenzívebb 

kerületközponti területen kisvárosias lakóterületek egészítik ki, amelyek megjelennek az újtelepi részen is.  

Vegyes területek a kerületben elszórtan, illetve a Hősök tere környékén kicsit koncentráltabban jelennek 

meg. A kerület ez által elég egyközpontú, mivel a kerületben fellelhető egyéb elszórt intézményi 

területeken létrejött lokális központok jellemzően csak kis méretűek és jelentőségűek. 

A gazdasági kereskedelmi, szolgáltató területek a kerület északi részén, a Helsinki út mellett, az M5 

autópálya bevezető szakasza mentén és a kerület déli részén az Ócsai út és az M51-M0 mellett kaptak 

helyet. A Grassalkovich út déli szakaszán és a Haraszti út mentén is található néhány kisebb kereskedelmi, 

szolgáltató terület, amelyek szorosan illeszkednek a lakóterületekhez, ami nem kedvező.  
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A különleges területek közül a szabadidős, sport és rekreációs területek a Haraszti út mentén és a Molnár-

sziget déli csúcsában találhatóak. Ezek mellett a legnagyobb különleges terület az Ócsai út menti logisztikai 

központ (BILK) területe. 

A beépítésre nem szánt területek közül kiemelhető a kerület szerkezetét is befolyásoló közlekedési 

területek (fő útvonalak, HÉV, vasút), valamint a kerület keleti és dél-keleti részén található nagy kiterjedésű, 

összefüggő erdők és mezőgazdasági területek. 

A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatalának ingatlan-nyilvántartási adatai alapján 1-3. minőségi 

osztályba tartozó termőföld is található a kerületben, ennek megfelelően az OTRT nagy kiterjedésű kiváló 

termőhelyi adottságú szántóterületet, kiváló és jó termőhelyi adottságú erdőterületeket jelöl a kerület 

területén. 

 

A tényleges területfelhasználás kapcsán megvizsgáltuk azokat a területeket, amelyeket az új TSZT 2015 

fejlesztési területként jelöl. Ilyen területek Soroksáron: 

 A szennyvíztisztítótól délre eső különleges terület, amely a telep bővítésére kijelölt fejlesztési 

terület. 

 A Molnár-sziget középső része, amely üdülőterületként kijelölt, de jelenleg kertes mezőgazdasági 

területfelhasználással rendelkezik. 

 Újtelep melletti hasznosítatlan területen új kisvárosias lakóterület tervezett. A területtől nyugatra 

eső, jelenleg lakó és mezőgazdasági tömbben szintén kisvárosias lakóterület kialakítása a cél. 

 A vasútállomás térségében jelenleg lakó és mezőgazdasági tevékenység vegyesen jellemző. 

Távlatban a terület kertvárosias lakóterületi és intézményi fejlesztése tervezett. 

 A Milleniumtelep melletti mai mezőgazdasági területen, hosszabb távon lakóterületi fejlesztés 

előirányzott. 

 Az Ócsai úttól északra lévő gazdasági területek terjeszkedése a mai mezőgazdasági hasznosítású 

területek irányában várható. 

 Az új M0 mellett kijelölésre kerültek fejlesztési elemként gazdasági területek. Ezek már korábban is 

e célra lettek előirányozva (a területük most valamivel csökkent), de egyelőre jellemzően 

mezőgazdasági területként, vagy egyáltalán nem hasznosítottak. 

 A Péteri major területén kisebb léptékű gazdasági-, és lakóterületi fejlesztés tervezett a mai 

mezőgazdasági hasznosítású területen. 
 

A kerületben 10 városrész található, tényleges 

területfelhasználásuk az alábbi: 

11. 1. Soroksár központ 

12. A kerület Grassalkovich út menti, intenzívebb 

beépítésű területe, gyakorlatilag a kerület 

„magja”. Jellemzően kisvárosias és kertvárosias 

lakóterületek alkotják. A Hősök tere környékén 

vegyes településközponti területek és egy városi 

közpark ékelődik a lakóterületek közé. Az északi 

részén a Helsinki út mellett gazdasági és 

mezőgazdasági területek zárják le a kerületrészt. A 

kerületi intézmények is ezen a területen 

koncentrálódnak, ezzel is erősítve a kerületrész 
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központi szerepét. A kerületrész szélén, az RSD mentén parti sétány és kerékpárút került 

kiépítésre.  
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13.  

14. 2. Soroksár dél 

15. A kerületrész a Gyáli-pataktól délre a MÁV vasútvonal és az RSD közti területen fekszik. Kettévágja 

a Haraszti út, amelynek mentén vegyes, gazdasági és különleges területek is találhatók. A 

kerületrész többi részén jellemzően kertvárosias beépítés tapasztalható. Az RSD mentén nyaraló 

jellegű lakóházak sorakoznak, amelyek előtt egy parti sétány húzódik.  

16. A kerületrész elég nagy tartalékterülettel is rendelkezik a Milleniumtelep mellett, ahol lakóterületi 

fejlesztést irányoz elő a TSZT. 

17.  

18. 3. Újtelep 

19. A kerület központjától fizikailag távolabb eső kerületrész, amelynek közvetlen kapcsolata van a 

szomszédos XX. kerület kertvárosi részével is (Alsóhatár út), de Soroksár központi területeivel is 

közvetlen tömegközlekedési és közúti kapcsolatai vannak. Itt jellemzően lakó funkciójú 

(kisvárosias, telepszerű és kertvárosias) területeket találunk. A lakótelep központja a kerület egy 

kisebb alközpontjaként értelmezhető. A városrész komoly lakóterületi fejlesztési tartalékkal 

rendelkezik. A tartalékterületektől nyugatra erdőterületek találhatóak. 

20.  

21. 4. Molnár-sziget 

22. A Molnár-sziget különleges pozíciójú része a kerületnek. Az RSD szigete, amely közúti híddal 

kapcsolódik Soroksár központi részéhez, Csepel felé pedig jelenleg komp biztosítja az átjárást. A 

sziget nagyobb része üdülőterület, vagy üdülőterületnek előirányzott kertes mezőgazdasági 

terület. Északi, déli területein és a keleti parti sávjában zöldterületek találhatók, míg a déli 

szigetcsúcs jelenleg hasznosítatlan, de rekreációs célra előirányzott. 

23. Az ifjúsági tábor területén a főváros TÉR_KÖZ pályázatának keretében elkezdődött a megújulás, új 

szabadidős tevékenységekre alkalmas terület kialakításával (Tündérkert). A teljes megújulás 

várhatóan pár éven belül ér majd véget. 

24.  

25. 5. Péteri major és térsége 

26. A Péteri major zárványterületként, Soroksár központi területeitől elkülönülve, azoktól erdő- és 

mezőgazdasági területekkel elválasztva fekszik az M5 autópálya kivezető szakaszától nyugatra. 

Kertvárosias lakóterületek, gazdasági területek, különleges területek és kertes mezőgazdasági 

területek alkotják. Térségében jellemzően mezőgazdasági-, és erdőterületek találhatóak. A 

kerületrészen átfolyik a Gyáli-patak, amely mellett egy tó is található. A tó körül üdülőházak 

sorakoznak a major beépített részeitől délre. Tömegközlekedési kapcsolatát a kerület 

központjával a 166-os busz látja el. 

27.  

28. 6. Nagybani Piac és térsége 

29. A kerületrész kizárólag gazdasági területekből áll. A terület nagy része már beépült, a kerületrész 

déli csücskében az M5 autópálya mellett van még egy kisebb beépítetlen terület. A gazdasági 

területeket erdősáv választja el az autópályától. A beépült részeken kereskedelmi, szolgáltató 

funkciók, valamint a Budapesti Nagybani Piac Zrt. működnek. 

30.  

31. 7. Logisztikai és gazdasági térség 

32. Ebben a déli kerületrészben, Soroksár fő közlekedési hálózati elemeivel tagolt területen 

összpontosulnak a kerület jelentősebb gazdasági és logisztikai funkciói. A kerületrész a meglévő 
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gazdasági funkciók mellett komoly fejlesztési tartalékkal is rendelkezik e téren. A TSZT-ben nagy 

területek lettek gazdasági területfelhasználásba sorolva, de ezek egy részén jelenleg vagy 

mezőgazdasági tevékenység folyik, vagy hasznosítatlanok. Az egyes gazdasági területeket erdő-, 

és mezőgazdasági területek, valamint közlekedési területek tagolják. 

33.  

34. 8. Vízisport utca és térsége 

35. A kerületrész meghatározó eleme a Dél-pesti Szennyvíztisztító területe és az ahhoz kapcsolódó 

különleges területek, illetve véderdők. A Meddőhányó utcától északra gazdasági és kereskedelmi, 

szolgáltató területek találhatóak. Ugyanitt a TSZT-ben kijelölt erdőterületek nagy részén a 

valóságban kertes mezőgazdasági területek sorakoznak. A Vízisport utca és az RSD között 

üdülőterület található, ahol részben üdülők, részben csónakházak, sportpályák találhatók. 

36.  

37. 9. Szamaránszki dűlő és Sósmocsár térsége 

38. A kerületrész nagyobb része erdő-, és mezőgazdasági terület. A mezőgazdasági területekhez néhol 

mezőgazdasági üzemi különleges területek kapcsolódnak. 

39. A kerületrész izgalmasabb, fejlesztési lehetőségekkel érintett része a soroksári vasútállomás körüli 

térség. A TSZT itt kertvárosias, intézményi és gazdasági területeket jelöl ki, de ezek többségén 

jelenleg lakó, vagy mezőgazdasági területfelhasználás jellemző. A térség minden bizonnyal 

átalakulás előtt áll, az átalakulás időtávja viszont kérdéses. 

40.  

10. EGYÉB TERÜLETEK 
A kerületrészt jellemzően beépítésre nem szánt természetközeli-, erdő, és mezőgazdasági 
területfelhasználási kategóriák alkotják. A mezőgazdasági területekhez itt is néhol mezőgazdasági üzemi 
különleges területek kapcsolódnak. 

A kerület területfelhasználásának konfliktusai 

Az alábbiakban bemutatásra kerülnek azon területek a XXIII. kerület városrészeiből, amelyeknek a TSZT 

szerinti tervezett területfelhasználása és a valóságban meglévő, tényleges területfelhasználás között 

eltérés, konfliktus mutatkozik, vagyis melyek azok a területek, ahol városszerkezetileg más típusú 

területfelhasználás megjelenése indokolt (megjegyzendő, hogy csak léptékében nagyobb, mértékadó 

konfliktusok kerülnek bemutatásra, pontszerű problémák nem): 

 

1. Soroksár központ 

 A Helsinki út mentén a Nap és a Hold utca között a gazdasági területek közé zárványként beékelődik 

egy lakó funkciójú tömb. 

 A Grassalkovich út mentén a kijelölt lakóterületek között több helyen gazdasági tevékenység folyik, 

különböző volumenben. 

 

5. Péteri major és térsége 

 A Péteri majortól délre eső tó mellett üdülők sorakoznak, miközben a terület egésze a TSZT-n 

vízgazdálkodási területként jelölt. 

 

8. Vízisport utca és térsége 
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 A Vízisport utca térségében, a Meddőhányó utcától északra jellemzően védelmi-, és közjóléti erdők 

kerültek kijelölésre. Ezen a területen azonban erdő csak az Öböl utcától délre eső kisebb sávban 

található. Az erdő helyett kertes mezőgazdasági területfelhasználás jellemző.  
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1.9.3. TELEKSTRUKTÚRA 

Egy településen belül a telekszerkezet, a telkek morfológiája alapvetően meghatározza annak szerkezetét 

és egyben a településképet. A történetileg kialakult utcahálózat, a telekosztások akár évszázadokra 

visszamenőleg is lekövethetők, a múlt lenyomataként szolgálnak. A telekstruktúra, a területi és szélességi-

mélységi jellemzők meghatározzák a beépítés jellegét, vizsgálata ezért kulcsfontosságú. 

 

Soroksár sajátosságát nehéz meghatározni. Változatos morfológiai és topológiai adottságai miatt a kerület 

nem tekinthető homogénnek. Vizek, folyóág és patak, dombok, lankák és síkvidék váltják egymást. Több 

fajta, különböző korú és típusú beépítés található itt. A városrészek egymástól tagoltan helyezkednek el, 

szerkezetileg élesen elválnak egymástól. Ez az utcaszerkezeti sajátosság a vasút, illetőleg a HÉV 

következménye. 

1.9.3.1. Telekmorfológia és telekméret 

Soroksár hagyományos kisvárosias, 

kertvárosias és néhol falusias beépítésre 

szolgáló területei jellemzően a történetileg 

kialakult „városmag” területén, az újtelepi 

részen és a Péteri majorban találhatóak. 

A városmag telekállománya jellemzően 

1000m2 körüli, de 1500m2-nél általában 

nem nagyobb, elsősorban lakó funkciójú 

telkekből áll. Az intézmények telkei is ebbe 

a környezetbe ékelődnek. 

Újtelep területén ennél jelentősen kisebb, 

akár 400m2 alatti telkeket is nagy számban 

találunk. Ennek eredményeként ez a terület 

sokkal intenzívebben beépített, mint a 

városmag területe. 

A Péteri major teljesen elkülönülve 

Soroksár belső területeitől sokkal inkább 

falusias jellegű beépítést mutat. 

 

A gazdasági funkcióknak helyet adó 

nagyméretű telkek a lakott területeken 

kívül helyezkednek el. Ezeken a területeken 

a telkek mérete meghaladja az egy hektárt, 

sőt valahol ennél jóval nagyobb telkek is 

találhatók. 

A kerület legnagyobb telkei mégis inkább mezőgazdasági, vagy erdő 

területfelhasználásúak, csak úgy, mint a kerület legnagyobb telke, ami 677 

601m2, vagyis 67,76 ha.  
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1.9.3.2. Önkormányzati tulajdon kataszter 

Soroksár nagy számban rendelkezik önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal. Ezek egy részét a 

forgalomképtelen ingatlanok adják, amelyek leginkább a közterületek, utcák, terek, vízfolyások telkeit 

jelentik. Másik része a forgalomképes ingatlanok, amelyekkel az önkormányzat gazdálkodhat. Ezen felül az 

önkormányzat rendelkezik még 60 forgalomképes lakással, 22 egyéb helyiséggel és 29 intézménnyel. 

 

Az önkormányzati adatszolgáltatás szerint az egyes tulajdon típusokat az alábbi táblázatban elemezzük: 

Önkormányzati tulajdonok 

 Darabszám Átlagos méret Összes terület 

Forgalomképes ingatlanok: 486 telek 2736m2 
1 329 782m2 

(132,98ha) 

Forgalomképes lakások: 60 lakás 41m2 2442m2 

Forgalomképes és korlátozottan 

forgalomképes egyéb helyiségek: 
22 helyiség 65m2 1421m2 

Intézmények: 29 intézmény n.a. n.a. 

Forgalomképtelen ingatlanok: 809 telek 2044m2 
1 653 979m2 

(165,4ha) 

Összes önkormányzati tulajdon: 
1406 ingatlan 

tulajdon 
- 

298,38ha telek és 

3863m2 egyéb ingatlan 

(az intézmények nélkül) 
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1.9.4. AZ ÉPÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA 

Az építmények vizsgálata folyamán az egyes funkciók, kapacitások, a meghatározó beépítési jellemzők, 

jellemző magassági viszonyok kerülnek feltárásra. Ezek segítségével és a további helyi sajátosságaik alapján 

lehet meghatározni a kerületben jellegzetesen elváló karakterű területeket. 

1.9.4.1. Funkciók, kapacitások 

Az épületek általános funkcionális jellemzői  

Az épületállomány és a területhasználat összefüggései 

A területfelhasználás vizsgálata bemutatja azokat a területeket, ahol funkcionálisan hasonló rendeltetésű 

épületek– pl. lakóépületek, intézmények (egészségügyi, oktatási) találhatók, vagy az adott helyszín épületei 

különböző típusú gazdasági célt szolgálnak (kereskedelem, ipar, raktár). A homogénként jelölt lakó- vagy 

központi területeken mozaikszerűen beékelődve egyéb rendeltetések is megjelennek - pl. a lakosság 

ellátását szolgáló funkciók -, befolyásolva a település egyes részeinek működését. A nagyságrend, a fő 

rendeltetés, a településrész életében betöltött szerep alapján indokolt az ellátást biztosító, vagy a 

közcélokat szolgáló létesítmények megkülönböztetése, különösen az intézmények körében, annak ellenére, 

hogy részletes épületenkénti funkcióvizsgálat nem történik. Az intézmények térbeli elhelyezkedése jelzi az 

egyes területek ellátottságát, sűrűsödésük kijelöli a központibb helyeket, de mutatja azt is, hogyan erősítik 

a különböző ellátórendszerek egymást. 

Az intézmények jellemzői 

Soroksár területén lévő intézmények többnyire a helyi alapellátását biztosítják. Az intézmények adatait a 

melléklet tartalmazza. 

Közigazgatás 

A közigazgatás azon szervezetek összessége, amelyek közhatalmat gyakorolva, az állam vagy az 

önkormányzat nevében közfeladatokat látnak el, és jogszabályokat hajtanak végre. 

A kerület legfontosabb közintézményei: Polgármesteri Hivatal és Okmányiroda, Rendőrörs (A kapitányság a 

XX. kerületben működik), Soroksári Polgárőr Egyesület, Közjegyzői iroda. A kerületi bíróság, ügyészég más 

kerületben működik. Tűzoltóság és mentőállomás szintén a szomszédos XX. kerületben található. Országos 

hatáskörű önálló közigazgatási létesítmény a kerületben nincs. 

Nevelési oktatási intézmények 

A kerületi óvodai ellátást 3 összevont óvoda, 9 óvodaegységében (tagóvodájában) biztosítja az 

Önkormányzat. 2000 szeptembere óta működik egy magánóvoda is (a Ficánka Óvoda), melynek maximális 

felvevőképessége alacsony, ezért a 700 fő körüli kerületi óvodás létszámot figyelembe véve, kerületi 

ellátásra gyakorolt hatása nem számottevő. 

Az alapfokú (általános iskolai) oktatást-nevelést a kerületben öt általános iskola látja el: a Fekete István 

Általános Iskola, a Grassalkovich Antal Általános Iskola, a Mikszáth Kálmán Általános Iskola, a Páneurópa 

Általános Iskola és a Török Flóris Általános Iskola. Az általános iskolák mellett működik még a kerületben 



MaHill Kft.                                                                                 
Urbanitas-Ecorys-Vár-Kert-Közlekedés-KÉSZ Közmű 

Budapest Főváros XXIII. kerület 
Soroksár TFK 

 

 116 

egy zenei iskola is, a Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Nem önkormányzati fenntartású 

(egyházi, alapítványi) általános iskola a kerületben nem működik. 

Önkormányzati fenntartású középiskola a kerületben nincs. Egy alapítványi fenntartású középfokú 

intézmény viszont működik (Qualitás Gimnázium) Soroksáron. 

Felsőfokú oktatási intézmény nincs a kerületben, a Péteri-major térségében lévő Kísérleti Üzem és 

Tangazdaság a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar kihelyezett létesítményeként szolgálja 

a gyakorlati kertészképzést. 

Egészségügyi intézmények 

Országos és fővárosi szempontból is kiemelkedő egészségügyi létesítmények nem találhatóak Soroksáron. A 

Táncsics Mihály úti rendelőben a 2008-ban született megállapodás alapján szakellátási tevékenység 

átvétele, bővítése megtörtént a következő szakrendelések tekintetében: mozgásszervi szakrendelés, 

nőgyógyászati szakrendelés, szemészet, tüdőgyógyászat, gyógytorna, fizikoterápia. 

Soroksáron 5 gyermek házi orvosi, 9 felnőtt háziorvosi praxis és 5 felnőtt fogászati praxis önálló OEP 

finanszírozással működik. 
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Egyházi intézmények 

A kerületben fizikailag is jelen levő egyházak a Római Katolikus Egyház, a Református egyház és az 

Evangélikus egyház.  

A kerületben található egyházi intézmények: 

 Nagyboldogasszony Plébánia (rk.) 

 Szent István Plébánia, Fatimai Szűzanya plébániatemplom (rk.) 

 Segítő Mária kápolna (rk.) 

 Budapest-Soroksári Református Egyházközség temploma (ref.) 

 Katolikus Otthon közösségi Ház (ev.) 

Szociális intézmények 

A kerületi intézményrendszer az alábbi egységekből áll: 

 Humán-közszolgáltatási osztály 

 Egészségügyi és Szociális Intézmény Gondozó Szolgálat, Bölcsőde, Védőnői szolgálat 

 Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ, Soroksári Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

Az önkormányzat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladat ellátására határozatlan időre 

szóló ellátási szerződést kötött a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel. A Szolgálat fő célkitűzése 

hogy támogatást nyújtson a XXIII. kerületben élőknek problémáik megoldásához, segítse a szociális, 

egészségügyi, vagy bármely egyéb okokból adódóan hátrányt szenvedő egyének és családok 

integritásának megőrzését. 

 Soroksári Szenvedélybetegek Nappali Intézménye és Addiktológiai Centrum 

A Központ célja, hogy programjai révén elősegítse az ellátást igénybe vevők droghasználatból eredő 

veszélyeztetettségének megelőzését, ill. csökkentését, minimalizálását, kialakult addikció esetén komplex 

szakmai segítségnyújtás. 

 Ygen Humánerőforrás Központ 

Az Ygen Humánerőforrás Központ álláskeresők, munkavállalók és munkáltatók számára kínál 

humánerőforrás- és szervezetfejlesztési megoldásokat. 

Kulturális intézmények 

A helyi kulturális élet legfontosabb szereplője az önkormányzat a meghatározó események és folyamatok 

többsége saját intézményeihez kötődik. A kerület kulturális intézményrendszere kiépült és alkalmas az 

alapfunkciók ellátására. Soroksár legjelentősebb kulturális létesítménye a Táncsics Mihály Művelődési Ház. 

Az intézmény Budapest XXIII. kerület Önkormányzatának felügyelete alatt működő közművelődési 

létesítmény. 

A kerületben két galéria illetve kiállító terem található, az egyik a Galéria’13 a másik pedig a Soroksári 

Helytörténeti Gyűjtemény. 

A könyvtár városi szintű szolgáltatásaival, mintegy 36900 könyvtári egységével kielégíti a könyvtárhasználók 

információs és dokumentum ellátási igényét. 

A kerület kulturális nagy rendezvénye a Soroksári napok évente szeptemberben kerül megrendezésre több 

kerületi intézmény közreműködésével.  
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Rekreáció, sport 

Soroksáron összesen 18 sportegyesület működik, melyek közül a Soroksár Sport Club Kft. a legjelentősebb. 

A klub önkormányzati tulajdonú és 2012 óta működteti a Haraszti út 26. szám alatti Szamosi Mihály 

sportpályát. 

Az egyesületek viszonylag széles skálán képviselik a sportágakat a küzdősportoktól kezdve a labdarúgáson 

és vízi sportokon át egészen a fitnesz-testépítésig. Sportlétesítmények tekintetében rossz helyzetben volt a 

kerület a kisebb létesítményeken és egy sportpályán kívül nem volt Soroksáron nagyobb 

befogadóképességű és komolyabb sportesemény lebonyolítására alkalmas létesítmény, illetve csarnok. Erre 

részben megoldást jelent, hogy 2010-ben átadásra került Soroksár-Újtelepen a soroksári Szabadidő, 

Kulturális és Sportcentrum. 

Turizmus intézményei 

Soroksár fővárosi viszonylatban nem rendelkezik kiemelkedő turisztikai vonzerővel, de helyi szintű 

turizmust vonzó és erősítő elemekkel igen. 

A hagyományos városmag épített környezete, a Molnár-sziget hangulata, a RSD menti kerékpárút, a 

Helytörténeti Múzeum, vagy a kerület kulturális nagy rendezvénye a Soroksári napok, amely évente 

szeptemberben kerül megrendezésre több kerületi intézmény közreműködésével már lehetnek turizmust 

generáló elemek. 

A turizmus fejlesztése a vendéglátásban is minőségi és számossági fejlődést eredményezhet. 

Kereskedelem - szolgáltatás 

Soroksár területén a fő területhasználati funkciót a kisvárosias, illetve kertvárosias lakóterület jelenti. A 

lakóterületeken megtalálhatók a kereskedelem és szolgáltatás kisebb volumenű létesítményei is. A 

kereskedelmi-szolgáltató funkciók megerősödését a lakóterületeken nehezíti az M5-ös autópálya mellett 

létesült „bevásárlópark” elszívó hatása. A XVIII.-XIX.-XX.-XXIII. kerületek találkozásánál lévő térségben nagy 

volumenű forgalmat lebonyolító, kis- és nagykereskedelmi funkciókat ellátó cégek telepedtek meg. 

A Nagykőrösi út és az M5 bevezető szakasza között létesült, a Nagybani zöldségpiac térsége, amely fővárosi, 

sőt regionális szinten nyújt kereskedelmi szolgáltatásokat. 

1.9.4.2. Beépítési jellemzők 

Jellemző beépítési mérték 

A beépítési mérték a beépítés sűrűségének egyik fontos sajátossága. Az épülettel beépített terület és telek 

területének hányadosából adódó érték jól jellemzi az egyes területeket.  
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Jól látható, hogy a kerületen 

belül a legnagyobb arányban az 

5%, vagy annál kisebb 

beépítettséggel rendelkező, 

illetve a beépítetlen telkek 

vannak jelen. A 60% 

beépítettség feletti területek 

kerületi szinten nem 

jellemzőek. Az 5% és 60% közti 

beépítések nagyjából 

egyenletes eloszlásúak. 

 

A térképen látható, hogy a 

lakóterületek intenzívebben 

beépítettek, közülük is 

kiemelkedik a Hősök tere 

környékének és az Újtelep 

néhány sűrűbben csoportosuló 

sötétebb foltja. 

 

Észrevehető, hogy mind a déli, 

mind a Helsinki út menti 

gazdasági területek viszonylag 

intenzíven beépítettek.   
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A beépítés magassági jellemzői (szintszám, beépítési magasság) 

A beépítés magassága Soroksár esetében nem olyan meghatározó eleme a városképek, mint akár egy 

belvárosi kerületben, hiszen a kerület nagyobb része családi házas, földszintes, vagy egyemeletes, esetleg 

tetőtér-beépítéses területrészekből áll. Magasság szempontjából kiemelkedőnek tekinthető az újtelepi 3-4 

emeletes, magastetős kialakítású lakótelep területe, illetve az attól pár sarokra álló Nyír utcai lakóterület a 

2 emeletes, lapostetős házaival. 

A kerület központjában, a Hősök terén kisvárosias beépítés jellemző, egyszintes épületekkel, egyes 

esetekben tetőtér-beépítéssel. Vertikálisan a térből két kimagasló épület a Nagyboldogasszony templom és 

a tér szemközti oldalán álló egészségügyi szakrendelő. A téren áll a Grassalkovich Antal Általános Iskola is a 

maga modern F+3 szintes épületével. 

Soroksár külső részein a gazdasági és logisztikai területeken a modern csarnok épületek jellemzőek, a 

maguk nagyobb építménymagasságával. 

Az alábbi ábrák Soroksár két, magassági szempontból a kerületi átlagtól eltérő területét mutatják be: 

 
Hősök tere 

 
Újtelep 
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Jellemző beépítési sűrűség 

A beépítési sűrűség az épületek szintterületének és a lehatárolás közterületekkel együtt vett 

alapterületének hányadosa. A tömbméret, közterületi struktúra, annak a területi lehatároláshoz mért 

aránya alapvetően befolyásolja a 

beépítési sűrűség számítását. A 

beépítési sűrűség érzékeltetéséhez 

alkalmazott lehatárolások a közterület 

fő struktúrája (jellemzően fő és 

gyűjtőúthálózat), valamint az azokon 

belül funkcionálisan, vagy 

karakterében jelentősen elváló 

egységek figyelembevételével kerülnek 

meghatározásra. A szintterület 

megállapítása során az 

építményszintek összegzése a 

pinceszintet is tartalmazza. 

 

A kerület beépítési sűrűsége a városmag kisvárosias lakóterületein a legnagyobb, 1.0 körüli érték. A 

kertvárosias részeken és Újtelepen ennél valamivel alacsonyabb, 0,75 vagy az alatti értékek tapasztalhatók. 

A kevésbé frekventált déli és a külső lakóterületi részeken már csak 0.2 körüli, vagy az alatti értékek vannak. 

A gazdasági területek, a Helsinki út melletti területektől eltekintve, szintén egész alacsony szintterületi 

sűrűséggel rendelkeznek. Soroksár fővárosi viszonylatban kifejezetten alacsony beépítési sűrűségű kerület. 

Területi tartalék (fejlesztési potenciál) 

A kerületre vonatkozó tervezett területfelhasználási egységeket és a ténylegesen meglévő 

területfelhasználást, annak léptékét (beépítési intenzitás, funkciók köre) vizsgálva, több esetben is még 

jelentős tartalékkal rendelkeznek egyes területek. 

A területfelhasználási egységek intenzitását, vagyis a területek számszerűsített, tervezett beépítési sűrűség 

értékeit (határértékeket) az FRSZ 2. számú melléklete határozza meg. A határértékeket és a kerület 

területfelhasználási egységeinek tényleges beépítési sűrűség értékeit összevetve, a kerületre nézve 

jelentős tartalék mutatható ki. Az FRSZ-

ben rögzített határértékek kerületi szintre 

való leképzése (a határértékek 

kihasználása, megközelítése, vagy 

„visszafogása”) a kerületi terveszköznek a 

kiemelt feladata. Ezek alapján a kerületi 

rendezési tervnek (KÉSZ) szükséges 

meghatároznia, differenciálnia részletesen 

az egyes területek hosszabb távú 

fejlesztési, intenzitásbeli alakulását (pl.: 

szintterületi mutató értékek).  
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A lakóterületek esetében komolyabb tartalék az újtelepi részeken mutatható ki. A Hősök tere menti vegyes 

területek - egészen a vasútállomásig - szintén jelentős tartalékkal rendelkeznek. A gazdasági és logisztikai 

területek átlagosan közepes tartalékkal jelzettek, kivéve a nagybani piac területe, ahol jelentősebb 

tartalékok állnak még rendelkezésre. 

 

A kerületben a TSZT-ben kijelölt területfelhasználások, az azokhoz kötött sűrűségi paraméterek 

összhangban vannak a jelenlegi területhasználattal, és a főbb fejlesztési szándékokkal. A karakterükben 

kialakult, őrzendő területeken mértéktartó fejlődést biztosít, míg az alulhasznosított területek számára 

kellő lehetőséget nyújt a fejlődésre. 

1.9.4.3. Településkarakter, helyi sajátosságok 

A vizsgálat célja, hogy feltárja a település beépített területeinek azon legjellemzőbb vonásait, amelyek 

meghatározzák az adott épített környezet arculatát, jellegét, hangulatát. Területi bontásban 

meghatározhatóak azok a közös jellemzők (karakterjegyek), amelyek egy-egy területen hasonlóak, ezért 

ezek típusként leírhatóak, térképen körülhatárolhatóak. 

Önálló típust képviselnek az olyan sajátságos településkarakterrel bíró területek, amelyek közös jellemzői 

másutt is megtalálhatók, és az alább felsoroltak szerinti hasonló általános jellemzőkkel rendelkeznek: 

beépítés típusa, intenzitása, magassága, kora, környezethez való viszonya, térfal helyzetek, építészeti 

megjelenés, épülettípusok, domborzat, zöldbe ágyazottság. 

A helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők – Jellemző épülettípusok 

Az általános településkarakterbeli jellemzőket a vizsgált helyszín további sajátosságai kiegészítik vagy 

befolyásolják, ezért a területre jellemző további minőségek, mint a városszövetbe való illeszkedés, kedvező 

vagy kedvezőtlen megközelítés, más jellemző karakterű területen belüli szigetszerűség, zöldfelületek, 

látványelemek, természeti környezethez való viszony, használati jellemzők, alulhasznosítottság, stb. is 

vizsgálandó. 

 

Soroksár történelmi múltú részére a földszintes, oldalhatáron álló, az utca felől részben zártsorúan 

megjelenő földszintes épületállomány a jellemző. Az épületállomány többségében a 19. század végén, a 20. 

század elején épült. A telekosztások és utcahálózat a legrégebbi területen falusias jellegűek, amit a 19. 

század végén felvált a szabályos keskeny, hosszú telekalakítás és utcahálózat. 

Egy- egy utcakép meghatározó eleme az utcák találkozásánál kialakított nagyméretű saroktelek épülete. 

Nem egy esetben a többlakásos ház műhelye, vagy boltja helyezkedik el a sarokra nyílóan az épületben. Az 

udvar keretes beépítésű, az udvarra nyíló lakások homlokzati kialakítása szerényebb, mint az utcára néző 

házrészé. Az oldalhatárra telepített épületek főhomlokzata kisvárosias, a telek hosszában elnyúló 

lakószárny és gazdasági épületek még tornácos, inkább falusias megformálásúak. 

Korábbi épületek helyén, az utcák egyes telkein jelenik meg a részben oldalhatárra teleépített, részben 

szabadon álló családi ház. Építészeti karakterüket leginkább a sokrétű vakolat architektúra jellemzi. Az 

épületállomány nagy része még mindig földszintes kialakítású. A földszintes, magas tetős utcaképből 

leginkább a közintézmények épületegyüttesei emelkednek ki, a lakóházak közül csak elvétve találni 

kétszintes megjelenésűt. 

Fővárosi helyi védelem alatt áll a Templom utca, teljes hosszában a Rézöntő utcától a Grassalkovich útig. Ez 

Soroksár hagyományos beépítésű része, a korábbi „Schwaben Gasse”, ahol máig megőrződött a sváb falu 
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beépítési struktúrája és fellelhetők a hagyományos sváb falura jellemző épülettípusok, mint a „Sonntag-

tür”-ös tornácos házak vakolatdíszítéssel, esetleg apácarácsos farács-díszítéssel, vagy a zártsorú közép- vagy 

oldal átjárós vakolatarchitektúrás épületek. Néhány épületet savmarásos üvegajtók is díszítenek. 

A 20. század elején a Hősök tere környékén kisvárosias beépítés mellett több közintézmény létesült. Ezek az 

intézményi épületek a korra jellemző eklektikus stílusjegyeket hordoznak magukon, magasabb építészeti 

nívót képviselnek. 

Az újkori építési stílusok közül Újtelepen található házgyári, (panel) lakótelepi beépítés, igaz csak 

négyemeletes magassággal és a megjelenést jelentősen pozitív irányba befolyásoló magastetős 

kialakítással. 

 

Kerületi karaktertérkép: 
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1.9.5. ÉPÍTETT KÖRNYEZET KONFLIKTUSAI, PROBLÉMÁI 

Szlömösödött, leszakadó, leromló és degradálódott területek 

A lakóhely rossz fizikai körülményei olyanok, melyeken gyakran csak a városrehabilitációs beavatkozások 

segíthetnek. Az itt élőkre általában jellemző az alacsony iskolázottság és alacsony foglalkoztatási ráta, a 

lakhatási költségek megfizetésének mindennapos nehézsége, a rossz egészségi állapot, és az általános 

elszegényedés. Ilyen területek lehetnek többek között: 

● a szegregátumok és a szegregációval veszélyeztetett krízisterületek (mély strukturális és komplex 

szocio-kulturális problémák következtében spontán rehabilitációs folyamat nem lehetséges); 

● az erősen leromlott lakókörnyezetek; 

● a környezetükhöz képest erőteljesen leértékelődő lakóterületek, ahol az alacsony státuszú lakók 

nagyarányú beköltözésével, a leértékelődés tovagyűrűző hatásával számolni lehet; 

● a rozsdaövezetekbe ékelődő és/vagy azok mellett elhelyezkedő lakóterületek. 

A fentiek alapján a XXIII. kerületben a jellemzően leromló, avult épületállományú, szlömösödött, vagy 

szlömösödésre hajlamos területek kimutatására a KSH a 2011. évi népszámlálási adatok felhasználásával, a 

314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 10. melléklete szerint elvégezte a kerület szegregáció-szűrését. Az adatok 

elemzése és értékelése külön fejezetben kerül bemutatásra. Térképen az alábbi területi lehatárolások 

érintettek szegregációval: 

        

A 25% feletti, kiemelten kezelendő szegregációs területekből kettő található a kerületben. A térképen 2. 

számmal jelölt Alsó határ út – Hrivnák Pál u. – Tartsay u. – Szilágyi D. u. tömb megjelenésére nem tér el 

szignifikánsan a szomszédos lakó funkciójú tömböktől. Beépítését tekintve illeszkedik a környékbeli 

átlaghoz. Az 1. számmal jelölt terület ezzel szemben megjelenésére is olyan környéken található, ahol 

jellemzően a kerületi átlagtól rosszabb állagú épületek, kisebb méretű udvarok és burkolat nélküli lakóutcák 

találhatóak. 

Természetesen ezekben a tömbökben is megtalálhatóak a közepes és egyes esetekben a jó állagú épületek 

is, azonban számuk kevés és ezek a területek nem célterületei az új beépítések elhelyezéseinek. 
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A fővárosban a rossz helyzetű népességet koncentráló, leromlott épületállományú területek viszonylag 

szétszórtan helyezkednek el, ám egy-egy kerületben több kisebb terület is van, ahol a leromlott, rossz 

állapotú, alacsony komfortfokozatú, rossz minőségű (szubstandard, zsúfolt lakások) lakások aránya magas. 

A soroksári lakások között kevés substandard van. A lakások jelentős része összkomfortos vagy komfortos, 

ám 2011-ben a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya 4,5% volt a kerületben. 

Alulhasznosított, barnamezős és használaton kívüli területek 

Budapesten a használaton kívüli, illetve alulhasznosított 

területek jelentős hányada „klasszikus” barnamezős terület 

(azaz egykor ipari, közlekedési, vagy katonai funkcióval bíró 

terület). 

Az alulhasznosítottság a belső területi tartalék nem 

megfelelő kihasználását, vagy városszerkezetileg nem 

megfelelő funkciót jelenti. Ezeken a területeken sok esetben 

nem értékes az épületállomány. 

Soroksár elég sok tartalék területtel is rendelkezik. Ezek 

olyan területek, amelyek a TSZT-ben hosszabb távon 

fejlesztésre kijelölt területek, de jelenleg nagyrészt 

beépítetlenek. 

A használaton kívüli területek jelenleg még beépítetlenek, 

vagy a korábbi használat megszűnt, az értéktelen épületek 

vagy elbontásra kerültek, vagy üresen állnak. A használaton kívüli területeken a város számára jelentős 

fejlesztési lehetőség kínálkozik beépítésre és szabadterületek fejlesztésére egyaránt. 

Soroksár alulhasznosított, fejlesztésre kijelölt, de jelenleg be nem épített, illetve használaton kívüli 

területeit a fenti ábrán tűntettük fel. 

SWOT    
  

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 Soroksár történetének és identitásának őrzése az 
építészeti karakterben; 

 a kerületben több műemlék és fővárosi helyi védett 
épület/épületegyüttes is található 

 megfelelő alapellátást biztosító intézmények 

 egymástól fizikailag távolabb fekvő, kötött pályás 
közlekedési útvonalakkal elválasztott városrészek 
(Péteri major, Újtelep) 

 a hatályos tervekben szereplő területfelhasználástól 
eltérő valós területhasználat 

 alulhasznosított és hasznosítatlan területek 

 szegregációval érintett, szlömösödött területek 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 kerületi helyi védelemre javasolt épületek 
felkutatása 

 az új TSZT nagy fejlesztési tartalékterületeket jelöl a 
kerületben 

 a beépítési sűrűséget illetően is tartalékokkal 
rendelkezik a kerület 

 az alulhasznosított területek fejlesztése 

 az újonnan fejlesztésre váró területek jövőbeni 
beépülésével járó többlet terhelés felmérése 
(intézményi ellátottság, közlekedés, környezetvédelem, 
stb.) 

 leszakadóban lévő területrészek további degradációja 
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1.10. KÖZLEKEDÉS 

1.10.1. HÁLÓZATOK ÉS HÁLÓZATI KAPCSOLATOK 

A kerületet a gyorsforgalmi úthálózat több jelentős elemei érinti: 

- Az M5 autópálya 2x2 forgalmi sávos, külterületi jellegű, a kerület kapcsolatait két csomópont 

biztosítja: 

az M51 autóúti és a Szentlőrinci út – Auchan csomópontrendszer 

- Az M0 autópálya kerületen áthaladó szakasza az E60, E75 európai főúthálózat része, az országos 

gyorsforgalmi és főúthálózat minden irányához kapcsolódik. Az autópálya 2x3 sávos, a kerületben 

két csomópontja van: az 51. és 5. számú főutaknál 

- Az M51 autóút az M5 északi iránya és az M0 nyugati iránya közötti forgalmat bonyolítja le, 2x2 

forgalmi sávos. 

Az elsőrendű főutak közül az 5. sz. főút (Grassalkovich út) a kerület észak-déli irányú forgalmi tengelye, a 

Haraszti úttól északra 2x2, délre 2x1 forgalmi sávos. Kerület központi szakaszára a kapcsolatokat 

jelzőlámpás csomópontok biztosítják. 

A Haraszti út az 510 számú országos főút kerületi szakasza, 2x1 forgalmi sávos. 

 

A kerületen áthalad a Budapest/Ferencváros –Kelebia (150 számú) vasútvonal, egyvágányú törzshálózati 

vonal, a kerületi utasforgalmat Soroksár vasútállomás bonyolítja le. 

A Budapesti Intermodális Logisztikai Központ vasúti forgalma a vonal Soroksár-Terminál állomáson 

bonyolódik le. 

A kerület keleti határát érinti a 142. sz. Budapest – Lajosmizse vasútvonal. A vonal egyvágányú, 

mellékvonal. A kerületi utasforgalmi jelentősége nincs, csak Pestszentimre felső megálló határos a 

kerülettel. 

A Budapest – Ráckeve HÉV vonal a kerület központján halad át, a kerületben 4 megállója van. 

A XXI. kerület felé a Molnár szigeten, a Meder utcai révátkelés az egyetlen kapcsolat. 

1.10.2. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 

A helyi önkormányzati úthálózat hossza 145,7 km (2012), amelynek csak 42 %-a kiépített, ez a fővárosban a 

legkedvezőtlenebb arány. 

A kerület külső kapcsolatát 3 irányban másodrendű főutak biztosítják: 

- A XVIII. kerület Pestszentimre városrésze felé Soroksár központjából a Vecsés út – Tangazdasághoz 

vezető út – Dózsa György út irányban bonyolódik le a forgalom 

- A Szentlőrinci út a XIX. kerület és az M5 autópálya megközelítő útvonala, Soroksár központja felé a 

főút kategóriának nem megfelelő egyirányú útpárokon kapcsolódik (Wekerle Sándor u. – Zománc 

u./Könyves u. és Tisza u. – Rézöntő u./Tárcsás utca) 

- A XX. kerület felé a Köves út másodrendű főút az Alsó határút gyűjtőút funkciójú.  
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Soroksár központjának gyűjtőútjai: a Templom u., a Hősök tere – Arany János utca a főutak által határolt 

területeken belüli forgalom fontosabb útvonalai. 

A kerületben korlátozott forgalmú övezetek: 

- Alsó határút – Köves út – Tartsay utca – Szent László utca által határolt terület 

- Alsó határút – Külső Vörösmarty utca – Tartsay utca – Szent László utca által határolt terület 

- Alsó határút – Külső Vörösmarty utca – Tartsay utca – Temető sor 

- Tartsay utca – Szent László utca – Mezőlak utca – Temető sor 

- Köves út – Újtelepi út – Szent László utca – Tartsay utca 

- Köves út – Szentlőrinci út – Szent László utca – Újtelepi út 

- Török utca – MÁV Budapest – Kelebia vasútvonal – Rézöntő utca – Grassalkovich út 

- Tárcsás utca – Szabóky R. utca – Erzsébet utca – Templom utca 

- Erzsébet utca – Láng Endre utca – Hősök tere – Templom utca 

- Tárcsás utca - Grassalkovich út – Vecsés út – Felső Dunasor - Meder utca 

- Molnár-sziget 

- Zsellér dűlő – Sodronyos utca – Házikert utca - Karmazsin utca – Hunyadi utca 

- Millennium utca – Haraszti út – Dél utca – Gömbkötő utca 

 

Kedvezőtlen, hogy a Haraszti út menti iparterületek teherforgalma – az M0 – 510. sz. főút csomóponti 

kapcsolat hiányában – a lakóterületeken keresztül bonyolódik le. 

A kerületi hálózatok forgalombiztonsági szempontból kritikus pontjai a szintbeni közúti-vasúti 

keresztezések: 

- A kelebiai vasútvonalon Soroksár vasútállomás északi és déli végén a Tárcsás utcai és Vecsés úti 

átjáró fénysorompós biztosítású. 

- A Ráckevei HÉV vonal szintbeni közúti keresztezései (Rézöntő u., Hősök tere, Tájkép u., Orbánhegyi 

dűlő) a közúti csomóponttal közös szabályozással működnek. 

1.10.3. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

A kerület egyetlen kötöttpályás vonala a Budapest – Ráckeve HÉV vonal. Soroksár központját kedvezőtlen 

módon kettévágja, az átjárás csak két helyen lehetséges (Hősök tere, Rézöntő u.) a korszerűtlen HÉV 

üzemmód miatt. A legnagyobb forgalmú állomása: Soroksár Hősök tere. 

A BKK autóbuszvonal hálózata jó területi ellátottságot biztosít a kerület jelentős részén: 

- Soroksár központjának kapcsolatait a 66, 66E, 166 vonalcsoport biztosítja 

- A Szentlőrinci úti lakótelep utasforgalmát a 35, 36, 123, 123A járatok bonyolítják le 

- Soroksár központja és a Szentlőrinci úti lakótelep között a 135 autóbusz jelent kapcsolatot, amely 

nem a BKK finanszírozásából jár, hanem a kerület és az Auchan áruház fizet érte. 
 

A Volánbusz 5. sz. és 510. sz. főúton közlekedő járatainak is szerepe van a kerület közösségi 

közlekedésében, mivel a 630, 635, 655, 661, 626, 629, 654, 660 sz. járatoknak megállója van többek közt a 

Hősök terén, de ezen kívül is több helyen megállnak a kerületben. 

Hiányos viszont a kerület éjszakai közlekedése, amit mindössze a 966-os busz biztosít, ami egy lineáris 

nyomvonalon (nem körjáratként) halad és mindössze óránként jár.  
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1.10.4. KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

A kerületben kiépített kerékpárút az RSD mentén található. Ahol nincs kiépített kerékpárút, ott a Ráckevei 

(Soroksári) Duna menti kerékpáros útvonal kis forgalmú mellékutcákon halad. 

A kerület gyalogosforgalmi létesítményei közül Soroksár központjában a HÉV vonal keresztezési lehetőségei 

(jelzőlámpás csomópontok átjárói, Tárcsás utcai gyalogos aluljáró) 4-800 méteres távolságban vannak, nem 

felelnek meg az igényeknek. 

A kelebiai vasútvonal keresztezései, Soroksár vasútállomás gyalogos létesítményei alacsony színvonalúak. 

1.10.5. PARKOLÁS 

A kerületben P+R rendszerű parkolás nincs, sem a HÉV vonalhoz, sem a kelebiai vasútvonalhoz 

kapcsolódóan. Jelentős kapacitású parkoló a kereskedelmi központokhoz épült. 

Parkolási probléma első sorban a kerület központjában tapasztalható, ahol a parkolókat sokan P+R-ként 

használják, ezért a helyiek nappal nehezen tudnak parkolni a környéken. 

SWOT    
  

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 Jó kapcsolat a gyorsforgalmi úthálózattal 

 

 Soroksár központját elválasztó HÉV és Grassalkovich út 

 Eljutási idő hosszúsága a közösségi közlekedési 
vonalakon a kerülettől a városközpontig 

 Rossz az éjszakai tömegközlekedési ellátottság 

 Haraszti úti iparterület teherforgalmi terhelése 

 Vasúti infrastruktúra fejletlensége 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 HÉV üzemmód váltása (közúti gyorsvasút) 

 Csepel felé gyalogos-kerékpáros híd létesítése 

 Soroksár központját elkerülő út kiépítés  
Grassalkovich út forgalom csökkentése 

 A Haraszti út – M0 összekötés kiépítése a kerület 
déli szélén 

 Kelebia vasútvonal fejlesztése 

 Soroksár központját elkerülő út távlati megvalósítása 

 HÉV – vasút infrastruktúra rekonstrukció elmaradása 

 

FEJLESZTÉSI KIHÍVÁSOK 

● Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 

345/2012.(XII.6.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján várható a 2.25 szám alatt jelzett „A 150. 

számú vasútvonal, Budapest-Kelebia (oh.) szakasz fejlesztése. 
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1.11. KÖZMŰVESÍTÉS 

A XXIII. kerületben élők ellátását szolgáló közműhálózatok folyamatos fejlesztésével a közműellátottság is 

folyamatosan fejlődik, de az elvárható életkörülményekhez szükséges teljes közműellátás lehetősége a 

kerületben még ma sem áll mindenhol rendelkezésre.  

 

 

A statisztikai adatok alapján a kerület 

lakásállományának 81,1 %-a teljes 

közműellátással, 16,9 %-a részleges 

közműellátással és 3 %-a hiányos közműellátással 

rendelkezik. 

1.11.1. VÍZIKÖZMŰVEK 

1.11.1.1. Vízgazdálkodás és vízellátás 

Budapest területén, benne a XXIII. kerületben is az ivóvíz-ellátás biztosítása, a vízellátó hálózat, mint 

tulajdonos fenntartása és üzemeltetése Budapest Főváros Önkormányzatának feladata, amely feladatát a 

Fővárosi Vízművek Zrt. közreműködésével látja el.  

 

Jelenleg a kerület belterületén az ivóvízhálózat kiépítettsége alapján, a belterületen élők teljes mértékben 

ellátottnak tekinthetők. A statisztikai adatok szerint a kerület lakásállományának 97 %-a csatlakozik a 

közüzemű ivóvíz hálózatra, azaz mindössze 3 %-a, 258 lakásban élők, kb 620 fő nem rendelkezik egészséges 

vezetékes vízellátással. 

 

A vezetékes ivóvíz ellátásban nem részesülők vízellátásukat részben a közkifolyókról, részben házi kutakról 

elégíthetik ki. 

 

Vízellátás hálózati rendszere 

Budapest vízellátására, benne a XXIII. kerület, Soroksár ellátására is a szolgáltató Fővárosi Vízművek Zrt. 

egységes hálózati rendszert épített ki. A vízellátás alapbázisai, a Duna partjaira telepített kutak, melyek 

közül a térség ellátása szempontjából fontosak a Csepel-szigeti Vízmű telepek, amelyek a Nagy-Duna, illetve 

az RSD melletti kútsorokat fogják össze. A Csepel-szigeti vízmű kutakból nyert ivóvíz a fővárosi vízellátó 

rendszerbe, Soroksár irányába az RSD alatti átvezetéssel kerül át. A nagy átmérőjű, dn 1000-es GÖV anyagú 

átvezetés a Csepel-sziget felől, RSD alatt érkezik a kerületbe, majd az Apostolhegyi utcáig továbbhaladva, 

ott ketté ágazik. Az egyik ág dn 1200-as mérettel tovább halad a János apostol utca-Hunyadi utca-Elvira 

utcán, majd keresztezve az Ócsai utat dn 1000 mérettel halad tovább a Vecsési út mentén a Gilice téri 

tározó felé. A másik ág dn 1000 mérettel halad keresztül -egyes helyeken, magántelkeken is- az Apostol 

hegyen, majd tovább a Láva utca-Táncsics utca nyomvonalán az Erzsébet utcáig. Az Erzsébet utca-

Grassalkovich út keresztezésénél ketté ágazik, az egyik ág dn 500-as mérettel a Grassalkovich úton halad 

északi irányba tovább, a másik ág dn 1000, majd dn 700-as mérettel halad keleti irányba a Lőrinci út 

2279

5886

213
198 68

összkomfortos

komfortos

félkomfortos

komfort nélküli

szükség lakás
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nyomvonalán tovább, szintén a Glivice téri tározó felé. Még egy gerincvezeték érinti Soroksár területét, 

amely szintén Csepel felöl érkezik, keresztezve az RSD-t a szennyvíztisztító telep magasságában halad 

keresztül a kerületen dn 800-as mérettel. 

 

A kerület területén egyetlen gépház üzemel, az un Szentlőrinci úti gépház, amelynek bekötése dn 700-as 

mérettel épült ki a Vecsési út mentén haladó dn 1000-es vezetékről. Ezeknek a kerület területén áthaladó 

nagyobb átmérőjű, dn1000-es, 1200-as vezetékeknek a biztonsági övezete 7-7 m. A gerincvezetékek 

közvetlen a kerület fogyasztóinak az ellátásában nem vesznek részt, csak az azokról táplált kiépített 

elosztóhálózatok, de a gerinchálózatok jelenléte jelzi, hogy a növekvő igények kielégítésére a gerinchálózati 

csatlakozási lehetőségek biztosítottak. 

 

A főváros nagy kiterjedése és változatos topográfiai adottsága, valamint a változatos épített környezeti 

adottságaira tekintettel a fővárosi vízellátó rendszer nyomászónákra van felosztva. A főváros területét 

mindegy 60 ellátási zónára osztották, amelyben üzemelő mintegy 90 különböző méretű és kapacitású 

gépház segítségével biztosítják az ellátáshoz szükséges műszaki paramétereket. A XXIII. kerület ellátása 

döntően egy nyomás zónáról történik, a Szentlőrinci úti gépház ellátási körzetét kivéve, amelyből az 50-es 

számú zóna ellátása történik. A pesti oldal legnagyobb ellátó zónája, s ebbe tartozik Soroksár teljes területe 

is, a 20-as, az un. Pesti alapzóna. A zónákon belül a szükséges víznyomást a gépházak, illetve a medencék 

biztosítják.  

 

 

A kerület lakosságának közvetlen ivóvíz 

ellátására kiépített elosztóhálózat 

szinte valamennyi utcában dn 200-as, 

100-as, 150-es és 80-as paraméterrel, 

többnyire körvezetékes módon épült ki. 

A hálózaton több dn 80-as paraméterű 

szakasz található és több 

vezetékszakasz anyaga ac. A 80-as 

paraméter tüzivíz biztosító képessége 

már nem mindig megfelelő, az ac 

vezetékanyag ma már szintén nem 

javasolt, így ezeknek a 

vezetékszakaszoknak előbb, vagy utóbb 

az átépítési igényével majd kell 

számolni. Újabb vezetéket már dn 100-

asnál kisebbet nem szabad építeni, és 

lehetőleg műanyag csövek építése az 

előnyös. 

 

A kerületben kiépített ivóvíz elosztóhálózatról biztosított a tüzivíz ellátás is, amelynek érdekében a 

rendeletekben előírt sűrűségben a tűzcsapok beépítésre is kerültek, részben föld feletti, részben földalatti 

kivitelezésben. A kiépített hálózati rendszer részben a jelenlegi, részben a már tervezett fejlesztések 

várható igényeinek kielégítését szolgálja. 
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1.11.1.2. Szennyvízelvezetés 

Budapest területén, benne a XXIII. kerületben is az egyes ingatlanoknál keletkező szennyvizek közcsatorna 

hálózattal történő összegyűjtése és a tisztítótelepen történő kezelése Budapest Főváros Önkormányzatának 

feladata, amely feladatát a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. közreműködésével látja el.  

 

Jelenleg a kerület belterületén a szennyvíz közcsatorna hálózat kiépítettsége hiányos. A statisztikai adatok 

szerint a kerület lakásállományának 81,1 %-a csatlakozik a közcsatorna hálózatra, ami átlagosan jónak 

mondható, de nem teljes. A 2011-es adatok szerint a XXIII. kerületben a közműolló 15,96 % (közműves 

vízellátásba bekötött és a csatornahálózatra kötött lakosság arányának különbsége), ezzel a kerület fővárosi 

szinten a 2. legrosszabb helyen állt. Csak a XVIII. kerületet előzi meg közműolló vonatkozásában. A Budapest 

Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt keretében Soroksáron 10,9 km új csatorna épül 2013 

és 2015 között, mely jelentősen javítani fogja a kerület csatornázottsági helyzetét. A beruházás érinti 

Soroksár központ északi és déli részét, az Orbánhegy, Apostolhegy,Újtelep és Péterimajor városrészeket is.  

 

A közcsatorna hálózatra nem csatlakozó ingatlanok szennyvizeiket házi gyűjtőmedencékbe gyűjtik, 

amelynek döntő hányada szikkasztó medenceként működik, ami azt jelenti, hogy a szennyvizet a talajba 

szikkasztják. A kerület lakásállományának jelenleg 18,9 %-a, 1638 lakás nem csatlakozik a közhálózatra. 

Azokban keletkező szennyvíz döntő hányada, naponta kb 360 m3 szennyvíz szikkad a talajba, szennyezve a 

talajt, a talajvizet és közvetve veszélyeztetve az élő vizeket, azok befogadóját, a kerület nyugati oldalán 

végighaladó Ráckevei-Soroksári-Dunát (RSD). A szennyvíz okozta szennyező forrás felszámolása érdekében 

a közcsatornás szennyvízelvezetés kerületi szintű kiépítettségét mielőbb el kellene érni. 

 

  
 

A kerületben üzemelő elválasztott 

szennyvízcsatorna hálózat gravitációs 

rendszerű, amelynek a kerületi topográfiai 

adottságok alapján kialakult mélypontjaiból 

a szennyvíz továbbvezetését átemelő 

műtárgyak létesítésével és az átemelőktől 

nyomóvezetékkel oldották meg. A 

szennyvízgyűjtő hálózattal összegyűjtött 

vizek befogadója a Dél-Pesti Szennyvíztisztító 

Telep, amely a kerület területén üzemel és 

honnan a tisztított vizeket a Dunába vezetik.  
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A kiépített és a fejlesztés alatt álló hálózat méretezése a jelenlegi igényekhez alkalmazkodik. Újabb 

területek beépítésre szánt területi hasznosításához a területre készítendő szabályozási tervnek vizsgálnia 

kell a meglévő kapacitás alkalmasságát. Amennyiben a meglévő hálózat bővítése szükséges, arról a 

szabályozási terv rendelkezik. 

 

Szennyvízelvezető hálózati rendszere 

A fővárosban üzemelő szennyvízgyűjtő hálózat régebben épített csatornahálózati szakaszai még egyesített 

rendszerűen épültek, a később építettek már elválasztott rendszerűek. Soroksár területe a szolgáltató 

elválasztott rendszerű csatornahálózatához tartozik. 

 

A kiépített elválasztott rendszerű csatornahálózat befogadója a kerület területén, annak észak-nyugati 

szélén üzemelő Dél-Pesti Szennyvíztisztító telep. A szennyvíztisztító telep jelenléte a kerületben is okoz 

gondokat, mivel a jellemző szélirány mellett a kerület egyes részeit jelentős szagterhelés-bűzhatás éri. A 

szennyvíztisztító telepnél a szaghatás csökkentése érdekében és a tisztítási hatásfok javítására a 

közelmúltban jelentős fejlesztéseket valósítottak meg, de a környezet terhelésének csökkentése érdekében 

további fejlesztések megvalósítási igényével is kell számolni. 

 

A kerület csatornázottsága nem éri el a 82 %-ot, annak ellenére, hogy a kerületben üzemel tisztító telep. A 

kerületi szennyvízellátottság növelési lehetőségét fékezi a szennyvizek továbbvezetési lehetőségét biztosító 

főgyűjtő hálózat hiányossága, illetve csak korlátozott szállítókapacitással való rendelkezésre állása. A 

kerületen belüli fejlesztés megvalósítását pedig nemcsak a továbbszállítás problémája lassítja, hanem a már 

beépített és még nem csatornázott településrészek beépítésére a családi házas beépítés a jellemző, amely 

területen a csatornázás gazdasági hatékonysága lényegesen kisebb, mivel ugyanakkora hosszúságú 

építendő csatornaszakaszra kevesebb fogyasztói csatlakozás várható, mint intenzívebb beépítésű 

városrészeken. Ezeken a területeken a csatornázás megoldása húzódik, pedig hiányában a talajba szikkadó 

szennyvíz továbbra is a kerület egyik kiemelkedő szennyező forrása maradna. A kerületben kiépített 

gyűjtőhálózat a kerülethez kapcsolódó szomszédos települések felöl is fogad be szennyvizeket, ezzel is 

korlátozódik a kerületi szennyvízbefogadó képessége. 

 

A kerület csatornahálózatának fejlesztési lehetőségét az is fékezi, hogy a kerület topográfiai adottsága 

mellett több átemelő építési igénnyel jár a hálózatfejlesztés, s a kerületre, illetve annak egye részeire 

jellemző a magasabb talajvízállás, ami miatt a gravitációs csatornahálózat építése költségigényesebb. 

 

A szennyvízhálózatra rá nem kötött lakásokban, ingatlanokban termelődött szennyvizet, bár az érvényes 

előírások szerint vízzáró medencékbe kellene összegyűjteni, azok azonban többnyire szikkasztóként 

üzemelnek, s ezzel jelentős környezetszennyezést okoznak. A közcsatorna hálózat fejlesztésével ezt a 

szennyező forrást mielőbb fel kell számolni.  

 

Azoknál az ingatlanoknál, ahol a szennyvizet valóban vízzáró medencékbe gyűjtik és tárolják, az abban tárolt 

szennyvíz folyékony hulladéknak minősül, elszállítása szintén a Fővárosi Önkormányzat feladata. A főváros 

vezetése 2012. január 1-jétől a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-t bízta meg a 

lakossági, települési folyékony hulladék begyűjtésével, szállításával, ártalommentes elhelyezésével, mint a 

főváros területén működő, kizárólagos jogosultsággal rendelkező közszolgáltatót.   
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1.11.1.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

Kerületben, a többi fővárosi külső 

kerülethez hasonlóan, elválasztott 

rendszerben működik a csatornahálózat, 

azaz a szennyvíz és csapadékvíz 

összegyűjtése és elszállítása külön 

történik.  

 

A kerületben kiépített csapadékvíz 

elvezető hálózat és a befogadó élővizek 

tulajdonosa, kezelője, üzemeltetője a 

Fővárosi Önkormányzat, aki saját 

szervezetei (pl.: BKK Közút Zrt.), illetve 

szerződéses partnerek, gazdálkodó 

szervezetek (pl.: Fővárosi Csatornázási 

Művek Zrt.) révén látja el a feladatát. 

Ugyanez a szervezet gondoskodik a 

fővárosi tulajdonú és kezelésű utak mellett 

lévő árkok, csatornák karbantartásáról. A 

kerületi tulajdonú utak vízelvezetése helyi 

önkormányzati, a Soroksári 

Önkormányzatának feladata.  

  

A kerület topográfiai adottsága miatt csapadékvíz elvezetés szempontjából három elkülöníthető 

részvízgyűjtő területre osztható. A három részvízgyűjtő végbefogadója a kerület nyugati határát alkotó RSD. 

A három részvízgyűjtőből az egyik részvízgyűjtő közvetlen befogadója a végbefogadó RSD, a másik két 

részvízgyűjtőről a Gyáli patak, illetve annak mellékágai gyűjtik össze a vizet és szállítják a befogadó RSD-be.  

 

Csapadékvíz elvezetés hálózati rendszere 

A kerület közműveket érintő legnagyobb hiánya a felszíni vízrendezés területén jelentkezik. A kerületben a 

vízelvezetést szolgáló befogadó-szállító vízfolyások, csatornák korlátozott szállítókapacitással bírnak, ezek 

ugyanis kiemelten a Gyáli patak és annak mellékágai-csatornái, többnyire a kerülettel határos, jellemzően 

befogadó-hiányos szomszédos kerületből, az agglomerációs településekről már túlterhelten érkeznek a 

kerület területére. Ezeknek fejlesztése revitalizációja sokat javíthatna a kerület környezeti állapotán.  

 

A kerületben a csapadékvíz összegyűjtésére részben zárt csapadékcsatorna hálózatot építettek, részben 

nyílt árkokat alakítottak ki, de egyes utcákban, út-szakaszokon nincs kiépített, kialakított vízelvezetés. Az 

egész kerületben csapadékvíz elvezetés vonatkozásában a legnagyobb problémát a csapadékvíz-elvezető 

hálózat hiányosságai, a ki nem épített csatorna, vagy nyílt árok szakaszok hiányai, illetve a nyílt árkos 

rendszer hidraulikai rendezettségének hiányai okozzák.  
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A csapadékvíz elvezetés rendszerének fejlesztése évtizedeken keresztül az újonnan létrejött lakótelepekre, 

beépítésre kerülő területekre korlátozódott, a régi településrészeken a csapadékvíz-elvezető rendszerek 

kiépítése, korszerűsítése a központi támogatások és egyéb gazdasági háttér hiányában elmaradt. Ezzel az 

elmúlt évtizedekben a legnagyobb lemaradás a csapadékvíz-elvezetés terén tapasztalható.  

 

A korrekt csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítésének hiánya miatt a kerületet az elégtelen vízelvezetés 

jellemzi. A kerület csapadékvíz elvezetést érintő problémákat tovább növelte az utóbbi időkben előforduló 

szélsőségesebb csapadékesemények zavartalan elvezetésének megoldási igénye. A csapadékelvezető 

rendszerek elégtelen állapota, illetve hiánya okozza a szélsőséges csapadékesemények idején előforduló 

elöntéseket, vízkárokat. Ilyen esetekben néha az is előfordul, hogy a Dél-pesti Szennyvíztisztítóból a 

túlfolyás miatt a csapadékvíz a tisztítatlan szennyvízzel együtt folyik az RSD-be. 

 

A kerület csapadékvizeit befogadó patakok általánosan túlterheltek. Az utóbbi 20 évben létesült 

gyűjtőcsatornák, kialakított árkok állapota ugyan jónak tekinthető, a hiányzó főgyűjtők, mellékgyűjtők 

megépítése, a régebben épített szakaszok felújítása, illetve azon főgyűjtők, melyek karbantartás jellegű 

munkával már nem hozhatók megfelelő állapotba, teljes átépítése mielőbb szükséges. A túlterhelt 

befogadók tehermentesítését szolgáló víz visszatartást, vízlefolyást fékező beruházások megvalósítási 

igényével is kell számolni. 

 

Összefoglalva megállapítható, hogy a vizek kártételeinek, amelyek jellemzően helyi káresemények 

csökkentése érdekében szükségessé vált a meglévő elvezető rendszerek rekonstrukciója (felújítás, átépítés 

esetleges átalakítás) új elvezető rendszerek (burkolt árkok, zárt csapadék csatornák, stb.) építése a 

végbefogadóig. Meg kell építeni mindazon gyűjtő csatornát, vízelvezető rendszert, ami a közterületek vizeit 

fogadni képes és el tudja vezetni a befogadóig. 

 

A földutak szilárd burkolattal történő ellátása esetén minden esetben szükséges megvizsgálni a vízelvezetés 

lehetőségét és azt, hogy szükség van-e kiegészítő tervezésre annak érdekében, hogy a csapadékvizet el 

lehessen vinni a befogadóig. Amennyiben szükséges, ezeket a vízelvezető rendszereket meg kell terveztetni 

és építtetni. 

 

A közelmúltban megvalósított nagyobb beruházások sokat javítottak a kerület felszíni vízrendezésében. 

Soroksár csapadékvizeinek egyik főbefogadó csatornájának, a Gyáli 1. főcsatornának Főváros területén 

kívüli a KDVVIZIG a Regionális Operatív Program keretében 2011-2012-ben rendezte. A csatorna kiépítése a 

Q10%-os 12m3/s vízhozam elvezetését biztosítja. A Gyáli 1. főcsatorna Főváros területen áthaladó 

szakaszát az FCSM Zrt. kezeli. 2012 évvégén pedig elkészült a Gyáli-patak 7. ágának mederrendezése. 

 

A felszíni vizek végbefogadója a kerület határán haladó Ráckevei-Soroksári Duna-ág, amelynek vízminőség 

védelme szükségessé tenné, a bevezetésre kerülő vizek megfelelő kezelését (hordalékfogás, stb), különös 

tekintettel a folyó lassú vízmozgására. 

 

A kerület mentén haladó Ráckevei-Soroksári-Duna-ág zsilipekkel lezárt, szabályozott vízmozgású és 

vízállású, így közvetlen árvízi veszélyt nem jelentő folyó. De nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a 

Nagy-Duna ág a vízgyűjtő területéről változó mennyiségű vizet szállít. A változó vízszállítási igény szerint 

változik a Nagy-Duna vízszintje. A változó vízszint árhullámokat okoz, amely ellen a szárazföld védelmét 
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biztosítani kell. A Duna árhullámai ellen a védelmet az elsőrendű védvonal biztosítja, amely jelen esetben a 

Csepel szigeten halad végig. Az RSD zsilipekkel lezárt a Nagy-Duna felöl, de zsilipszakadás esetén a 

vízátfolyás előfordulása nem zárható ki. A főváros így a Molnár-sziget és a Gyáli pataktól északra eső parti 

sávot, mint árvízi öblözet is szerepeltetett a korábbi árvízvédelmi térképeken.  

 

Ma az érvényes előírások szerint Soroksár területét már árvízvédelmi feladatok nem terhelik. Az érvényes 

előírások viszont a vízpartok fokozottabb karbantartását igénylik. Az RSD mentén 10 m-es sávot kell 

szabadon hagyni a karbantartás számára, a Gyáli patak és mellékágai mentén 6-6 m-es sávot, egyéb árkok-

csatornák-vízfolyások mentén 3-3 m-es sáv hagyandó szabadon. Ezeket lehetőleg közterületként kellene 

kiszabályozni, amennyiben erre nincs mód, akkor szolgalmi jog bejegyzéssel kell a karbantartás lehetőségét 

biztosítani a karbantartó számára. 

 

A kerület legnagyobb természeti kincse lehetne az RSD-ág. Annak lassú vízmozgása, kisebb vízutánpótlása 

iszap lerakódást eredményez, bár jelenleg folyamatban van egy kotrási terv megvalósítása, amely a 

jelenlegi állapoton segítene, de a vízutánpótlás mértékének kérdését is meg kellene oldani. A kerületnek ezt 

a természeti adottságát jelenleg nem, illetve csak szűk kör számára hasznosítják. A vízi sport lehetőségének 

tágabb nyitásával a kerület lakosság szélesebb körének az egészségesebb életmód iránti igényét lehetne 

fejleszteni. Ezt az igényt az RSD menti sáv ennek megfelelő területfelhasználási javaslatával lehet 

biztosítani. Természetesen jelenleg az RSD vízminősége a fövenystrand létesítési lehetőségét kizárja, de 

remélhető, hogy a főváros szennyvízelvezetési-tisztítási kérdésének közelmúltban megvalósított 

beruházásával a Duna vízminősége javulni fog. Bár a feltisztulási folyamat várhatóan hosszabb idejű lesz, a 

területfejlesztésnél a lehetőség távlati fenntartására gondolni kell.  

 

Az RSD idegenforgalomba való hatékonyabb bevonásának érdekében fontos feladat a zsiliprendszer 

korszerűsítése a rugalmasabb használat és a nagyobb átjárás lehetőségének biztosítására, s ezzel a 

nemzetközi vízi-turizmus felé nyitás elősegítésére. A korszerűbb zsiliprendszerrel a főváros közlekedési 

nehézségeinek is lehetne enyhíteni, ha a vízi közlekedés is megindulhatna az RSD-ágában is. 

1.11.2. ENERGIAKÖZMŰVEK 

1.11.2.1. Energiagazdálkodás és energiaellátás 

A kerület energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a földgáz és a villamos energia áll 

rendelkezésre. 

 

Villamosenergia ellátás 

A főváros, benne a XXIII. kerület villamosenergia-ellátását az ELMŰ-ÉMÁSZ Elosztóhálózati Kft biztosítja. A 

kerületben üzemelő közvilágítást 2001. szeptember 1-jétől a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. üzemelteti 

a Fővárosi Önkormányzattal kötött szerződés alapján.  

 

Az ELMŰ Elosztóhálózati Kft, az általa szolgáltatott villamosenergiát a MAVIR Zrt által üzemeltetett 

együttműködő országos nagyfeszültségű átviteli hálózati rendszerről az iparági alállomásoknál vételezi. Az 

iparági alállomásoktól indul az elosztás gerince, a 132 kV-os főelosztó hálózat. A 132 kV-os főelosztó hálózat 
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tápbázisai északon a Gödi 400/220/132 alállomás, keleten a Zugló 220/132 alállomás, a Mátrai erőmű, 

délen a Dunamenti Hőerőmű 220 kV-os hálózatáról táplált Albertfalvai 220/132 és a Soroksári 220/132 

alállomás. Az iparági alállomásokról induló 132 kV-os főelosztó hálózat táplálja a szolgáltatás hálózati 

rendszerének bázisainak tekinthető alállomásokat. 

 

A kerület villamosenergia ellátó rendszere 

A XXIII. kerület villamosenergia ellátása a főváros egységes hálózati rendszeréről biztosított. A kerület 

villamosenergia ellátásának alapbázisa a Soroksár 220/132/22 kV-os ipari alállomás. Az ipari alállomás 

betáplálása a Dunamenti Hőerőmű felöl kiépített 220 kV-os nagyfeszültségű hálózattal történik. Az ipari 

alállomásban 132 kV-ra történő transzformálás is történik és innen indul az a kétrendszerű 132 kV-os 

vezeték nyomvonal, amely Soroksár-Kőbánya és Soroksár-Dunamenti Hőerőmű között üzemel. Soroksár 

alállomásból indul egy 132 kV-os földkábel nyomvonal, amely Soroksár Vasöntöde és Csepel között 2003-

ban épült, valamint Soroksár alállomásról indul 132 kV-os hálózat oszlopokra fektetve egy Pestlőrinci, másik 

Monor, valamint harmadik Felsőbabád irányában a nyomvonalra telepített 132/22 kV-os alállomásainak 

betáplálására.  

 

A kerület területén így oszlopokra fektetve egyrészt északi irányba, Kőbánya és Pestlőrinc felé, másrészt déli 

irányba, Szigethalom, Felsőbabád, valamint keleti irányba Monor felé kétrendszerű, illetve egyrendszerű 

132 kV-os hálózat nyomvonala halad. A hálózat és a biztonsági övezete részben meghatározó látványával 

rontja a környezetének látványát, részben, a nyomvonala mentén korlátozza a területfejlesztés lehetőségét. 

Ma már a 132 kV-os hálózat földalatti elhelyezésére a műszaki lehetőség rendelkezésre áll, ezért gazdasági 

mérlegeléssel, igényes területfejlesztés érdekében a kiváltásukat meg lehet oldani. A felszabaduló terület 

hasznosítóinak kell a kiváltás finanszírozását biztosítani. Újabb 132 kV-os vezetéket építeni a kerület 

területén, ahogy ma már azt az ágazati törvény a VET is előírja, már csak föld alatti elhelyezéssel szabad. 

 

A kerület fogyasztóinak ellátására a kerületben üzemelő alállomásból, illetve a szomszédos kerületekből 

induló jellemzően 22 kV-os, a szomszédos kerülettel határos sávban, a szomszédos kerületből érkező 10 kV-

os középfeszültségű hálózatok állnak rendelkezésre, amelyek felfűzik a fogyasztói transzformátor 

állomásokat. Az alállomásokról induló középfeszültségű hálózatok jellemzően oszlopokra fektetve haladnak, 

de a lakótelepek és a településközpont területén vannak földalatti elhelyezésű kábelkörök is, amelyek a 

járdákba fektetve haladnak. A fogyasztói transzformátor állomások vagy szabadon (épített házas, vagy 

lemezházas kivitelben) állnak, vagy épületen belül nyertek elhelyezést. 

 

A transzformátorokról táplált kisfeszültségű elosztóhálózatról elégítik ki közvetlen a fogyasztói igényeket. A 

kisfeszültségű elosztóhálózat csak a kerület kisebb részén került földkábelbe fektetve kivitelezésre. 

Jellemzőbben, általánosan a családi házas beépítésű területen, de a kertvárosi beépítésű területrészen is 

jellemző a kisfeszültségű elosztóhálózat föld feletti elhelyezése. A föld feletti vezetés önmagában is 

látványrontó, de kiváltképpen rontják a látványt az úttestet keresztező átkötések. Ezek a föld feletti 

vezetékek a látványrontáson kívül az utcák fásítását korlátozzák, amelynek a mikroklíma alakításában 

nagyon jelentős szerepük lenne. Ezért törekedni kellene a föld feletti vezetés felszámolására, amelyre 

természetesen csak fokozatosan és nagyobb távlatban kerülhet sor, mivel az egyes ingatlan bekötések is 

föld feletti csatlakozással épültek, így a változtatásokat az ingatlanok bekötésénél is meg kellene oldani, 

amihez az ingatlan tulajdonosoknak egyrészt tulajdonosi, másrészt anyagi hozzájárulása is kellene. Ennek a 

közeljövőben realitása nincs. Először az új fejlesztési területeken kell előírni, hogy már csak föld alatti 
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elhelyezéssel szabad villamosenergia hálózatot építeni, a többi területen pedig ha új ingatlan bekötést 

kérnek azt már föld alatti csatlakozással kell kiépíteni, akkor is, ha az elosztóhálózat föld felett halad. A föld 

alá történő átépítést egyes kiemelt területeken kerületi érdekből is meg lehet valósítani, ha annak 

gazdasági és végrehajtási feltételeit biztosítani tudják.  

 

A kerület közvilágítása a főbb utcák, a lakótelepek területén közvilágítási lámpatestekkel megoldott. A 

kerület területének azonban nagyobb hányadán a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejek 

biztosítják a minimális mértékű, csak a közlekedésbiztonsági előírásokat kielégítő közvilágítást. A kerület 

igényesebb megjelenését igényes közvilágítás létesítésével lehet növelni. A környezetbe illő lámpatestek 

kiválasztásával, a közlekedési, vagyoni- és személyi biztonságot szolgáló megvilágítás (fényerő, fénypont 

magasság, stb.) biztosításával a kerület sajátos 

arculata, hangulata teremthető meg. Ennek a 

megvalósítását a föld feletti kisfeszültségű hálózat 

javasolt felszámolásához kell kapcsolni, ezzel reálisan 

távlatra fokozatosan a megújulás, a korszerű 

közvilágítás kialakítása megoldható lesz. A 

közvilágítási hálózat korszerűsítésével egyidejűleg a 

betáplálását biztosító hálózatot is földkábelként kell 

kivitelezni.  

 

A rendelkezésre álló statisztikai adatok szerint a 

kerületben, az utóbbi években a kisfeszültségű 

villamosenergia-elosztóhálózat hossza szignifikánsan 

nem változott, jelenlegi hossza 173,5 km. A kizárólag 

közvilágítási célú villamosenergia hálózatok hossza 

59,7 km. A kerület közvilágítására jelenleg 3613 

fényforrás üzemel. Kerületi átlagban közel 50 m a 

fényforrások közötti távolság becsülhető, amely jelzi, 

hogy nagyon egyenlőtlen a kerületben a közvilágítás 

kiépítettsége. 

 

Földgázellátás 

A rendelkezésre álló energiahordozók közül a szénhidrogének és azok közül a földgáz használata a 

legelőnyösebb a termikus célú energiaigények kielégítésére. A főváros földgázellátásának üzemeltetője a 

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.  

 

A XXIII. kerület gázellátása a fővárosi egységes hálózati rendszer része. Az országos nagynyomású 

szállítórendszerrel (kezelője FGSZ Földgázszállító Zrt) juttatják el a földgázt Budapest körzetébe. A kerület 

gázellátásának bázisa a kerület területén, az Ócsai út mellett üzemelő gázátadó állomás, amelynek 

betáplálása a Vecsés felöl kiépített nagynyomású gázszállító vezetékről kiépített bekötővezetéken keresztül 

történik. A Vecsés felöl érkező nagynyomású szállítóvezetéket a MOL társasághoz tartozó FGSZ 

Földgázszállító Zrt üzemelteti és keresztülhalad a kerület területén Csepel felé, a Rózsa utca mentén 

üzemelő átadóállomásig. Ezzel a Vecsés-Csepel nagynyomású szállítóvezetékkel párhuzamosan még egy 
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nagynyomású szállítóvezeték is halad, amely a Csepeli Erőmű ellátására épült. Ezeknek a nagynyomású 

szállítóvezetékeknek a nyomvonalát és biztonsági övezetét, mint területfelhasználást korlátozó adottságot 

kell kezelni. 

Az átadóállomás mellé telepített nyomáscsökkentőnél veszi át a földgázt a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.  

A kerület nagyközép-nyomású gázellátó rendszere 

A kerület ellátásának gerincét az átadótól induló nagy-

középnyomású gerincvezeték képezi, amely dn 700-as 

mérettel halad az Ócsai út mentén északi irányba, Ócsai 

út-Grassalkovich út-Templom utca-Rézöntő utca-Könyves 

utca-Alsó Határút-Vágóhíd utca nyomvonalon hagyja el a 

kerületet és halad dn 700-as mérettel északi irányba 

tovább. Erre a gerincvezetékre telepített, vagy 

gerincvezetékről leágazó nagy-középnyomású vezetékre 

telepített körzeti, vagy egyedi nyomásszabályozók 

alkotják egyes területek ellátásának a közvetlen bázisát. 

 

A kerület területén a beruházói szándékok alapján 

megvalósításra kerülő új beruházások ellátására a 

bázisközelség, az áthaladó nagy-középnyomású 

gerincvezeték kedvező adottságként áll rendelkezésre. 

 

A körzeti nyomásszabályozókon keresztül jut a földgáz a kerületben részben növelt kisnyomású, részben 

kisnyomású elosztóhálózatba, amelyről közvetlen elégítik 

ki a fogyasztói igényeket. 

 

A gázfogyasztók, a háztartási gázfogyasztók és a fűtési 

fogyasztók számának alakulása 2010-ig növekvő 

tendenciát mutatott, majd a 2011. évet követő kicsit 

hullámzóan, de stagnálónak tekinthető.  

 

Távhőellátás 
 

A kerületben jelenleg távhőszolgáltatás nem üzemel. De 

meg kell említeni, hogy a fővárosi és korábbi kerületi 

rendezési tervekben is szerepel az Ócsai út mellett 

hulladékhasznosító mű létesítési szándék. A hulladékhő 

hasznosítóban termelt termikus energiát a 

környezetében távhőszolgáltatás keretében tervezik 

hasznosítani.  
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Egyéb energiaellátás 
 

A termikus energiaellátás egy részének kielégítése az ún. nem vezetékes energiahordozókkal történik. A 

nem vezetékes energiahordozók közé tartozik a szén, fa, olaj, PB. 

 

A nem vezetékes energiahordozók szerepe korábban, a lakosság komfort igényének növekedésével, az 

automatikus üzemvitelű hőellátás kialakításával csökkent. Automatikus ellátás lehetőségét nyújtotta a 

vezetékes földgázellátás, amely kiépítettségével a kerület energiaellátásában meghatározó lett. Azonban az 

utóbbi években a lakosság gazdasági nehézségeinek növekedésével, ahol az ingatlanok ezt lehetővé teszik, 

az energiaellátás költségeinek csökkentésére törekszenek.  

 

A korábban gázzal fűtők közül voltak, akik a költségeik csökkentésére visszatértek a hagyományos 

tüzelőanyag hasznosításra, vagy ahol a műszaki feltételek biztosítottak egymás mellett használnak földgázt 

és hagyományos nem vezetékes energiahordozót. Kandallók, cserépkályhák alkalmazásával a cirkotüzelés, 

vagy konvektoros hőellátás mellett. 

 

Ezzel prognosztizálható, hogy a hagyományos nem vezetékes energiahordozóknak jelenleg tapasztalható 

növekvő hasznosítása, várhatóan még hosszabb távon is fennmarad. 

 

A hagyományos nem vezetékes tüzelőanyagok beszerezhetők a helyi TÜZÉP telepről, illetve egyéb 

tüzelőanyagot is forgalmazó kereskedelmi létesítményekről, gázcseretelepről. 

1.11.2.2. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos 

energiagazdálkodás lehetőségei 

Az energiatermelésre alkalmas megújuló energiaforrások hasznosítása nem újszerű, csak időközben 

háttérbe szorult. Újra előtérbe kerülését a hagyományos energiahordozók fogyó készlete és 

hasznosításának környezetszennyező hatása indította el és az a felismerés, hogy a megújuló 

energiahordozók különösebb ráfordítási igény nélkül rendelkezésre állnak, használatuk nem okoz 

halmozódó káros hatásokat, környezeti terhelést. Ezekkel az adottságokkal a fenntartható fejlődés 

lehetőségét szolgálják. 

A hazánkban is, s benne XXIII. kerületben is elérhető megújuló energiaforrás a szélenergia, a napenergia, a 

vízenergia, a biomassza-biogáz és a geotermikus energia. Ezek előfordulása az ország területén nem 

egyenletes és általános, befolyásolja a földrajzi elhelyezkedés, a topográfiai és a légköri viszonyok, valamint 

a felszín alatti geológiai adottságok. 

Szélenergia 

A topográfiai és légköri, meteorológiai viszonyok alapján kialakuló 

szélenergiát a szélkerék alkalmazásával közvetlen mechanikai 

erőátvitelre lehetett hasznosítani. Az ősi hasznosítású elvek alapján 

kialakított „szélkerék”-ből fejlesztett szélturbinával, amivel, mint 

szélerőművel közvetlen villamosenergia termelhető.  

Bartholy – Radics – Bohoczky (2003) 
A szél energiája Magyarországon 

Forrás: Dr. Tar Károly Debreceni Egyetem 
Meteorológiai Tanszék & Magyar Szélenergia Társaság 
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Mivel a szélenergia előfordulási mértékét a topográfiai és légköri viszonyok befolyásolják, eltérő az ország 

területén a szélenergia hasznosíthatóság mértéke. A meteorológiai adatok és mérések alapján rögzítették a 

hasznosítás lehetőségének területi vetületét. 

 

 

A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben 

lehet hatékonyabban hasznosítani a szél energiáját. A 

térképről is leolvasható, hogy XXIII. kerület és térsége nem 

fekszik a szélenergiát nagyon kedvezően hasznosítható 

területen, de hasznosítási lehetősége nem zárható ki. 

Szélerőmű létesítési szándékot azonban a kerület számára 

meghatározóbb szempontok alá kell vetni. 

 

Az évi átlagos szélsebességek [m/s] 
és az uralkodó szélirányok 

Magyarországon (2000-2009) 
Forrás: www.met.hu 

 

A szélerőmű telepítés igényének felmerülése esetén a kerület megjelenését, arculatát, látványát nem 

ronthatja, a kerület fejlődését biztosító távlati céljait nem korlátozhatja. 

Napenergia 

 

A meteorológiai és topográfiai viszonyok alapján 

rendelkezésre álló napenergia, mint megújuló 

energiaforrás, az ősi „fekete hordó” elvén kifejlesztett 

napkollektorok segítségével termikus célú energiaellátásra, 

elsődlegesen használati melegvíz termelésre, kisebb 

mértékben fűtésre alkalmas. A továbbfejlesztéssel 

kialakított napelemek közvetlen villamosenergia 

előállítására alkalmasak. 

A globálsugárzás (MJ/m2) átlagos évi 
összege  

Magyarországon (2000-2009)  
Forrás: www.met.hu 

 

 

A hasznosítható napenergia mértékét befolyásolják a földrajzi 

és meteorológiai adottságok, így ezek változóak az ország 

területén. A meteorológiai adatok és mérések alapján, a 

szélenergia hasznosítási lehetőségéhez hasonlóan a 

napenergia hasznosítás lehetőségének területi vetülete is 

rögzíthető.  
 

Az évi átlagos napfénytartam (óra)  
Magyarországon az 1971-2000 közötti 

időszakalapján 
Forrás: www.met.hu 

 

A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban hasznosítani a nap energiáját. 

XXIII. kerület területén 2000 a maximálisan hasznosítható éves napos órák száma, amelynek 

hasznosíthatóságát célszerű igénybe venni. Hasznosítás lehetősége napkollektorokkal termikus célú 

energiaellátásra, naperőművel, napelemmel villamosenergia termelésre biztosított, de a hasznosításhoz 

szükséges beruházás megtérülését gyorsan nem lehet várni. 
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A vizsgálatok szerint a napenergia hasznosítása helyi jelentőséggel, intézményi szinten és házi 

hasznosítással alkalmazásuk egyre növekszik. Nyilvántartás nem áll rendelkezésre az elhelyezett 

napkollektorokról, napelemekről.  

 

Ez az a megújuló energiahordozó, amelynek szélesebb, energiagazdálkodást is érintő hasznosítása várható 

XXIII. kerületben. A fotovoltarikus energiahasznosító berendezések tömeges gyártásának az elindulása által 

elért ár-eséssel a megtérülésében már javulás tapasztalható, így a hasznosításának intenzív terjedése 

várható. Hasznosítása továbbra is célorientált lesz, így helyi jelentőségű marad.  

 

Vízenergia 

 

 

A vízfolyások esésével mint megújuló 

energiaforrással lehet energiát termelni, amelynek 

hasznosításához vízikerék telepítése szükséges, 

majd annak továbbfejlesztésével kialakították a 

vízturbinát, amely már közvetlen villamosenergia 

termelésre alkalmas. Vízenergia termelésre a 

nagyobb vízszint-változású vízfolyások, alkalmasak, 

így előfordulásuk Magyarország térképéről 

leolvashatók. 
 

 
 

Kogutowicz K. 
Vízimunkálatok Magyarország területén, 1921 
(Kogutowicz két ábrája alapján szerk. Hajdú 

Zoltán) 
Forrás: Magyar Tudomány A Magyar Tudományos 

Akadémia lapja 
1999. augusztus Tudomány és politika a magyar 

századokban/ 
A magyarországi vízi energia hasznosításának 

száz éve 

A térkép jelzi, hogy közüzemű szintű 

energiatermelésre alkalmas vízerőmű létesítésére 

XXIII. kerületben nincs lehetőség. 
 

Biomassza-biogáz 

A növényi termésből, növényi, állati hulladékokból, melléktermékekből, erdőgazdasági hulladékokból, 

energiaültetvényekből előállítható energiahordozó a biomassza, amely közvetlen elégetésével fűtési és 

használati melegvíz termelési energiaigények elégíthetők ki, biogázzá alakítva hő- és villamosenergia 

termelésre egyaránt alkalmas, bioetanollá alakítva üzemanyagként hasznosítható. 

 
Megújuló energiaforrások hasznosítására 

javasolt területek 

Forrás: Pylon Kft. 

Biomassza-biogáz előállítására az ország területén mindenhol, így 

XXIII. kerület területén is van lehetőség. 

 

 



MaHill Kft.                                                                                 
Urbanitas-Ecorys-Vár-Kert-Közlekedés-KÉSZ Közmű 

Budapest Főváros XXIII. kerület 
Soroksár TFK 

 

 144 

 

Az elégetése során keletkező CO2 miatt, ma már nem tekintik annyira környezetbarátnak, mert bár az 

elégetése előtti oxigén termelése és az elégetése során keletkező CO2 közel egyensúlyban van, csak amíg az 

oxigén termelése a beépített környezettől távolabbra esik, a környezet terhelő kibocsátás az beépített 

területen jelentkezik. 

 

Természetesen a biomassza hasznosítás lehetőségét XXIII. kerületben kizárni nem lehet, de megfontolandó, 

hogy az általa az épített környezetben jelentkező környezetterhelés növekedés felvállalható-e. 

Hasznosításra egyébként ideális lehetőséget kínál a tervezett hulladékhasznosító mű. Energetikai 

hasznossága azonban csak akkor realizálható, ha a tervezett hulladékhő hasznosító mű környezetébe olyan 

energiafogyasztó telepszik, amely a keletkező termikus hőt is hasznosítani tudja. 

Geotermikus energia 

A föld belső hőjéből hasznosítható a geotermikus energia. Geológiai adottságok befolyásolják 

előfordulásának mértékét. Hasznosítására részben a termálvíz kitermelésével, részben a földfő 

hőszivattyúval történő alkalmazásával nyílik lehetőség.  

 

A földhőből hőszivattyúval kitermelt hőenergia közvetlenül fűtésre, használati melegvíz előállítására 

hasznosítható, geoerőmű segítségével villamosenergia termelésre is alkalmas. 

 

 

A geológiai adottságok alapján a geológusok 

elkészítették a termikus energia várhatóan 

rendelkezésre állását bemutató térképet. 

A térkép jelzi, hogy az ország területén hol lehet 

a termikus energia hasznosítását kedvezőbben 

megvalósítani. A földhő hasznosítására XXIII. 

kerület területén is van lehetőség. A hőszivattyú 

használata telken belül realizálható, 

energiagazdálkodási szinten ma még nem 

érzékelhető hagyományos energiahordozó 

megtakarító hatása. 

 

Magyarország 50 C-nál melegebb hévíz feltárására 
alkalmas területe 

Összeállította: Bélteky Lajos, Dr. Kőrössy László 
Felsőpannon alapján, 1962  

Forrás: dr. Barótfi István  
Környezettechnika (Mezőgazda Kiadó) 

 Geotermikus energia –  
Magyarország 50 °C-nál melegebb hévíz feltárásának 

területei 

 

A térkép jelzi, hogy a termálvíz kivételére csak az alacsonyabb hőfoktartományú 40-60 oC-os vízkészletből 

van reálisan lehetőség, amely termálvíz esetleges fürdési célú hasznosítását ugyan biztosítja, de 

energetikailag komplexebb hasznosításra lehetőséget nem ad. 

 

Soroksár és tágabb környezetére készült egy Hévízföldtani Tanulmány, melyet a BME Épületenergetikai és 

Épületgépészeti tanszéke (Dr. Árpási Miklós, Dr. Kontra Jenő) készített el. Eszerint Soroksár közigazgatási 

területén potenciálisan hévíztároló triász korú kiemelkedés (sasbérc) nem várható, Soroksár közigazgatási 

területén sem termálvíz termelő kút, sem kitűzött termálvíz termelő fúrás nincs. 
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A vízföldtani viszonyok elemzésébe vont kutak Soroksáron és tágabb környezetében: 

A kút neve 

Hévízkút 

kataszteri 

szám 

A kút helye 

Mért hőmérsékletek Geotermikus 

gradiens 

gg. oC 
oC 

mélység 

m 

Csepel-I, 

Strand-1 
20-27 XXI. ker. Hollandi út 

45 felszín 

- 
31,9 

Csepel-II, 

Strand-2 
20-28 XXI. ker. Hollandi út 

45 

48 

felszín 

1128 
33,2 

Pesterzsébet 

Strand 
20-35 

XX. ker. 

Pesterzsébeti Strand 

45,5 

46,5 

felszín 

550 
65,4 

IX. ker. 

Közraktár u. 
20-38 

IX. ker. 

Közraktár u. füdő 

44 

51 

felszín 

650 
- 

IX. ker. VITUKI 20-39 
IX. ker. 

Kvassay J. u. 1. 

48 

53 

felszín 

559,5 
76 

Dugattyúgyűrű 

gyár 

B-141 

(lezárt kút) 
- 

24 

46 

felszín 

1201 
- 

Tököl-1 fúrás 
T-1 

(kutató fúrás) 
- 

41 

min. 126 

498 

1500 
- 

 

A részletező, új korszerű geofizikai mérések (3D, magnetotellorikus, vibroszeiz) elvégzése után, két 

lehetőség nyílik hévíznyerésre Soroksár közigazgatási területén: 

 Az egyik, max.50°C kifolyó hőmérsékletű hévízkút létesítési lehetőség Soroksár számára egy, max. 

600 m végmélységű fúrás lemélyítése a Soroksári Duna partjához legközelebb (Molnár sziget), majd 

a termálvíz elvezetése szigetelt csővezetéken a mintegy 2800 m légvonali távolságban lévő 

célterületre (Újtelep), majd ott létesített vízforgatós medencéjű termálfürdőben való felhasználása, 

ill. az újtelepi lakások számára használati melegvíz (HMV) készítése mintegy DT=15°C hőlépcső 

mellett, azaz a fürdészeti + energetikai (hőcserélő+hőszivattyú) termálvíz hasznosítás 

megvalósítása. 

 A másik lehetőség az -1800-2000 m mélységben települt triász alaphegység (mészkő, dolomit) 

elérése, majd az abból történő mélységi víz termelése céljából egy, kb. 2000 m-es végmélységű kút 

lefúrása, ill. kiképzése Újtelep közvetlen közelében (területén), majd a fentiekben vázolt, kapcsolt 

rendszerű termálhő hasznosító rendszer (termálfürdő+lakásfűtés+HMV készítés) működtetése. 

 

A második változat előnye a szigetelt csővezeték elmaradása (kb. 10 MFt/km), ill. a várhatóan 80°C kifolyó 

termálvíz lakásfűtési célú hasznosításának lehetősége. Hátránya a megnövekedett kútlétesítési költségek, 

ill. a fúrási kockázat. 

1.11.2.3. Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

Az önkormányzati intézmények energiaellátása vezetékes energiahordozók hasznosításával jelenleg 

megoldott. A villamosenergia ellátással az intézmények világítási és technológiai igényeit elégítik ki, a 

termikus célú energia ellátásuk pedig földgáz hasznosításával biztosított, helyi hőbázis segítségével. 
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Energiahatékonyság javítására, energiatakarékos fogyasztást eredményező beruházások, a szigetelések, 

homlokfali hőleadást csökkentő (falszigetelések, nyílászáró cserék, javítások) beruházások, épületgépészeti 

felújítások előfordultak, de az energiahatékonyság jelentősebb javítását szolgáló megújuló energiaforrás 

hasznosításáról csak korlátozottan áll információ a rendelkezésre. Erről kerületszintű nyilvántartás nincs. 

 

Az energiahatékonyság növelésének, a környezettudatos energiagazdálkodásnak feltétele a környezetet 

károsító kibocsátások csökkentése, amely a megújuló energiaforrások alkalmazásával lenne elérhető. A 

XXIII. kerületben a megújuló energiahordozók közül gazdasági szempontból is vállalhatóan csak a 

napenergia hasznosításának van realitása. A kerületben a napenergia magáncélú, egyedi hasznosítására van 

és várhatóan lesz is igény. 

1.11.3. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

1.11.3.1. Vezetékes elektronikus hírközlés 

A XXIII. kerület vezetékes távközlési 

ellátását a Magyar Távközlési Nyrt. 

jogelődje építette ki és üzemeltette, 

jelenleg az Magyar Telekom Nyrt. Az 1-es 

szekunder központhoz tartozó 1-es 

körzetszámú Budapesti primer központ 

XXIII. kerület vezetékes távközlési 

hálózatának bázisa. A primerközponthoz 

tartozó települések 1-es hívószámon 

csatlakoznak az országos, illetve nemzetközi 

távhívó hálózathoz.  

 

 

 

 

2014. január 1.-én a kerületben 5190 egyéni analóg távbeszélő lakásfővonal üzemelt (KSH), ez az akkori 

lakásállomány figyelembe vételével 59,8 %-os ellátottságot jelent. Az ellátottság teljes körűnek tekinthető, 

mivel valamennyi vezetékes távközlési igény kielégített.  

 

Meg kell jegyezni, hogy a vezetékes távközlés iránti igény korábban jelentősebb volt, a mobiltelefon 

használatának elterjedésének hatására a vezetékes távközlési igények száma csökkent.  
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Ugyanez volt tapasztalható a nyilvános távbeszélő helyeknél is. Korábban több távbeszélő helyre volt igény. 

A statisztikai nyilvántartás szerint a kerületben 2014. január 1.-én már mindössze 40 db nyilvános 

távbeszélő állomás üzemelt és ez az igényeket teljes mértékben kielégítette. 

 

A kerületen belül a vezetékes távközlési hálózat jellemzően föld feletti elhelyezésű és többnyire külön 

oszlopokra szerelten épült. Az újabb építésű területrészeken és a városközpontban jellemző a hálózat 

földalatti elhelyezése.  

 

Meg kell említeni, hogy több szolgáltató kért szolgáltatási engedélyt a kerületre is. Az ágazati nyilvántartása 

szerint az NMHH a kerületre 60 vezetékes távközlési szolgáltató számára adott szolgáltatási jogot, amelyek 

a kiépített hálózati rendszeren keresztül szolgáltathatnának. Ezek közül, hogy hány gyakorolja ténylegesen a 

szolgáltatási jogát, arról nincs információ, de feltételezhető, hogy legfeljebb néhány vállalna közülük 

tényleges szolgáltatást. 

 

Az igényesebb minőségi műsorelosztásra kábeltelevízió hálózatot létesítettek. A kábeltelevízió hálózatot a 

Magyar Telekom Nyrt., a UPC Magyarország Kft., valamint a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. működteti. A 

hálózatot a fent megjelölt három cégen felül több szolgáltató is igénybe veszi (Antenna Hungaria, GTS 

Datanet, Invitel, Novotron és a Nokia-Siemens (BKK hálózata)). 

 

A távközléshez hasonlóan műsorelosztásra is több szolgáltató áll rendelkezésre. Az ágazat 8 vezetékes 

műsorelosztónak adott szolgáltatási jogot. Természetesen közülük is van olyan, amelyik bár rendelkezésre 

áll, tényleges szolgáltatást nem végez. 

1.11.3.2. Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 

Soroksár a vezeték nélküli elektronikus hírközlés szempontjából megfelelő beltéri lefedettséggel 

rendelkezik. A kerületben mindhárom mobilszolgáltató és több vezeték nélküli internetszolgáltató is jelen 

van. A kellő lefedettség hatására elterjedt mobiltelefonok használatával a vezetékes távközlési vonalakat 

érintő előfizetések csökkenő tendenciát mutatnak. 

 

Az országban jelenleg működő három vezeték nélküli elektronikus távközlési cég mindegyike rendelkezik 

bázisállomással a kerületben. 

 

A vezetékes hírközlésnél leírtakhoz hasonlóan a hírközlési hatóság vezeték nélküli szolgáltatásra is több 

igénylőnek adott szolgáltatási jogosultságot. Jelenleg az ágazat által vezeték nélküli elektronikus hírközlési 

szolgáltatóként a térségben 7 szolgáltatót tartanak nyilván. Természetesen ezek bár rendelkezésre állnak, 

nem biztos, hogy igénybe veszik szolgáltatásukat. Ezek szolgáltatásukat a meglévő antennákon keresztül 

biztosítják. 
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SWOT    
  

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 közmű bázislétesítmények kerületen belüli 
elhelyezkedése (iparági és szolgáltatói 
villamosenergia alállomás, szennyvíztisztító telep, 
iparági gázátadó és szolgáltatói gázfogadó, RSD, 
mint végbefogadó) 

 közművek bázis és gerinclétesítményeiben 
rendelkezésre álló kapacitások 

 elektronikus hírközlés kiépítettsége 

 RSD jelenléte 

 

 a közművek kiépítettsége bizonyos területeken 
hiányos, ami az M0-on kívül eső területek esetében a 
fejlesztés komoly korlátja 

 kerület területén áthaladó gerincvezetékek 
(nagynyomású földgázszállító vezeték, nagyfeszültségű 
átviteli hálózat nyomvonala) helyfoglalása 

 szennyvíztisztító telep környezete rendezést igényel 

 a szennyvíztisztító telep környezetében meg nem 
engedhető területhasznosítás előfordulása 

 szennyvízhálózatra nem csatlakozó ingatlanok okozta 
környezet-terhelés 

 csapadékvíz, felszíni vízelvezetések kiépítettségi 
hiányosságai 

 nagyobb esőzésekkor a szennyvíztisztítóból a 
csapadékvízzel együtt tisztítatlan szennyvíz is az RSD-be 
kerül 

 a villamosenergia elosztás és a vezetékes elektronikus 
hírközlési hálózatok jellemző föld feletti helyfoglalása 
(rendezetlen utcakép, fa-sor telepítés korlátozása) 

 a villamosenergia elosztóhálózat tartóoszlopaira szerelt 
lámpafejekkel megoldott közvilágítású területek 
közvilágításának energetikai, mennyiségi és minőségi 
hiányosságai 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 RSD jelenléte, annak kedvező befogadóként történő 
figyelembe vételi lehetősége 

 Közműbázisok és hálózatok szabad kapacitással 
állnak rendelkezésre 

 megújuló energiahordozók közül a napenergia és a 
geotermikus energia hasznosítási lehetősége 

 elektronikus hírközlési hálózatok széleskörű 
szolgáltatási lehetősége 

 megfelelő támogatási rendszer nélkül az 
energiahatékonysági és klímavédelmi törekvések által 
generált projektek beruházás gazdaságosság miatt nem 
indulnak el 

 megfelelő támogatás biztosítása nélkül a felszíni 
vízrendezés, csapadékvíz elvezetés fejlesztése nem 
valósítható meg 

 megfelelő támogatás nélkül a klímaváltozás hatásaira 
való felkészülés lehetőségét (fasor-telepítés 
napárnyékolásra) gátolják a felszín feletti közművek 
jelenléte és helyfoglalása 
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1.12. KÖRNYEZETVÉDELEM 

1.12.1. TALAJ 

Környezetvédelmi szempontból a talajvédelem legfontosabb feladata a szennyezettség feltárása, a 

szennyezettség felszámolása és a talaj jó ökológiai állapotának a megőrzése. 

Az emberi tevékenység természetes tájat átalakító munkája során a termett eredeti talajok állapotát 

jelentőse4n megváltoztatja. A településeken és hatásterületükön ezért antropogén (ember által átalakított) 

talajok keletkeznek az évszázadok során. 

A Fővárosnak és kerületeinek talajállapotát az 1992-ben létrehozott Talajvédelmi Információs és Monitoring 

Rendszer mérőállomásai mérik. Budapesten ilyen 4 db található, de a XXIII. kerületben ilyen nem létesült, 

ezért specifikus talajszennyezettség értékek nem állnak 

rendelkezésünkre. 

A kerület természetes talajai a következők: Homok, humuszos 

homok, futóhomok, réti talaj 

 

A természetes talajok helyszínrajza Szűcs László talajtani térképe 

alapján jobbra látható: 

 

A Pest megyei Kormányhivatal Természetvédelmi Főosztály 

előzetes tájékoztatása alapján a kerületben talaj- és 

talajvízszennyezések miatt az alábbi kármentesítési eljárások 

vannak folyamatban: 

 Grassalkovich út 4., 184347 hrsz., TRILAK Festékgyártó Kft. 

telephelye; 

 Helsinki út 121-123., 184005/3 hrsz., 184005/4 hrsz., 

Fővárosi Ásványvíz és Üdítőipari Zrt. telephelye; 

 Helsinki út 138., 184340 hrsz., Első Vegyi Industria Zrt. telephelye; 

 Grassalkovich út 3., (Ékes utca 11.) 184400 hrsz. 

 

Fentieken kívül ismert még, hogy a külterületi zöldfelületek (erdő és mezőgazdasági területek) 

megközelítését lehetővé tevő alacsonyabb rendű úthálózat mellett gyakorta látni illegális hulladéklerakás 

nyomait. Ezen spontán keletkezett lerakók területén feltételezhető, hogy a talajok ismeretlen eredetű és 

összetételű anyagokkal szennyezettek. 

1.12.2. FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK 

Soroksári-Ráckevei Duna 

 

Soroksár a Duna-ág bal partján fekszik. A Ráckevei-Soroksári Duna-ág zsilipekkel szabályozott, így árvízi 

szempontból nem hordoz kockázatokat. A Duna-ág a kerület felszíni vízfolyásainak, árkainak és a 

csapadékvizeket összegyűjtő csatorna és árokrendszernek a befogadója. A Duna-ág vízminőségét 
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befolyásolja a Nagy-Duna vízminősége, továbbá a Dél-Pesti szennyvíztisztító telep elfolyó vizének a 

minősége (extrém csapadékviszonyok mellett különösen), mivel ennek befogadója ugyancsak a Soroksári 

Duna. Mivel a közelmúlt beruházásai következtében jelentősen korszerűsödtek mind a Központi 

Szennyvíztisztító, mind a Dél-Pesti Szennyvíztisztító, így a kis-Duna vízminősége is javult. Vízminőség 

szempontjából hátrányos ugyanakkor a folyóág lassú vízfolyása, mely a víz öntisztulását kevéssé támogatja. 

Ezért szükséges lehet a vízminőséget rontó feliszapolódásnak időszakos kotrással történő visszaszorítása. 

 

Gyáli-patak 

 

A Gyáli patak forrásai keleten a Rákoskert-Maglód-Gyömrő-Monor 

környékén fakadnak. Valamennyien a pannon agyag felszínén, mint 

talajvíz források látnak napvilágot. A vízgyűjtő terjedelmes, 180 

km2, csupa laza üledék, fiatal öntésterület, homokos-löszös 

képződmény. A lefolyási tényező alacsony, 10%. Az évi csapadék 

560-600 mm, a fajlagos lefolyás a legkevesebb, 100 l/mp/km2. 

Különösen száraz években a patak teljesen kiszárad. A külterületi 

csatlakozó vízfolyások egy része a vízállásos helyekről vizet 

levezető mesterséges csatorna. 

 

 

Soroksár területe érinti a Gyáli 1., és 2.-főcsatorna és a Szilassy-

csatorna (AEP530) és a Ráckevei-Soroksári Dunaág (AIQ014) felszíni víztesteket, ezért az itt tervezett 

beavatkozásoknak összhangban kell lenniük a „Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 

1042/2012. (II. 23.) Kormányhatározat mellékletében szereplő, ezekre a víztestekre vonatkozó intézkedési 

programokkal, melyek az Európai Unió Víz Keretirányelvében (2000/60/EK) megfogalmazott célkitűzések 

elérését teszik lehetővé.  

 

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása alapján Budapest XXIII. kerületét „Magyarország 

vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről” szóló 1042/2012.(II.23.) Korm. határozat alapján az alábbi felszín alatti 

víztestek érintik: 

Víztest Minősítések 

Mennyiségi állapot Minőségi állapot 

sp.1.13.1. Duna bal parti vízgyűjtő – Vác - Budapest jó gyenge 

sp.1.14.2. Duna-Tisza köze – Duna-völgy északi rész jó, de bizonytalan jó 

p.1.14.2. Duna-Tisza köze – Duna-völgy északi rész jó, de bizonytalan jó 

p.1.14.2. Duna-Tisza közi hátság– Duna vízgyűjtő északi rész jó, de bizonytalan jó 

kt.1.3. Budapest környéki termálkarszt gyenge jó 

pt.1.2 Nyugat- Alföld gyenge jó 

 

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervben a víztestekre meghatározott célkitűzés a „jó” állapot elérése, illetve 

fenntartása, amely akkor érhető el, ha a szennyezőanyagok talajba és felszíni alatti vizekbe való bejutását 

megakadályozzák. Ennek érdekében a beépítésre szánt, jelenleg nem beépített területek beépítésére csak a 

terület közüzemi ivóvízellátásának és a közüzemi szennyvízelvetésnek biztosítása mellett kerülhet sor. 
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A kerület egy része magas talajvízállású terület, melyet a fejlesztések során figyelembe kell venni. 

A kerület déli részét érintik a COCA-COLA Magyarország Kft, dunaharaszti telephelyén lévő termelőkutak 

KTVF: 13096-1/2012. számon módosított KTVF_ 192-3/2010. számú határozattal kijelölt védőidomai. A 

vízbázis védőövezetein folytatható tevékenységekre, az ott elhelyezhető létesítményekre vonatkozóan a 

kijelölő határozatban, valamint a 123/1997.(VII.18.) Korm. rendeletben foglalt előírások betartása kötelező. 

(Kiterjedését sem a fővárosi TSZT vonatkozó tervlapja, sem Dunaharaszti szabályozási terve nem 

tartalmazza.) 

1.12.3. LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELME 

A települési légszennyezettség népegészség károsító hatásai a beépített területek lakosságának egészét 

érintik. Az emisszió fajtája és mennyisége több forrásból táplálkozhat. Ezek lehetnek az 

energiatermeléshez, fűtéshez használt tüzelőanyagok, az ipari termelés korszerűsége, a gépjárművek 

száma és műszaki állapota. Az egészséget károsító hatás függ az expozíciós időtől és a szennyező anyagok 

koncentrációjától. 

 

A legfontosabb légszennyező anyagok, forrásaik, hatásuk 

 

Szén-monoxid: elsősorban a közlekedésből került a légkörbe, csökkent koncentrálóképességet okozhat, 

illetve halálhoz vezethet. 

Kén-dioxid: fosszilis energiahordozók elégetéséből, valamint ipari tevékenység által jut a levegőbe. 

Elsősorban légzőszervi megbetegedéseket okoz, krónikus kitettség esetén bronchitiszhez vezethet. 

Nitrogén-oxidok: műtrágya gyártás során, valamint közlekedés és energiatermelés a primer forrása. 

Oxidatív stressz révén károsíthatják az élő szervezeteket. 

A különböző részecskeméretű porok (elsősorban iparból, valamint tüzelőanyagok elégetésekor keletkezik) 

a légzőszervi és rákos megbetegedések okozói. Különösen veszélyesek a 0,25-10 mm átmérőjű részecskék. 

A XXIII. kerületben az elsődleges légszennyező anyag kibocsátó forrás a gépjármű forgalomból adódó 

emisszió, valamint a fűtési szezonban intenzívvé váló lakossági kibocsátás. 

Egyes légszennyező anyagok kibocsátási értékei (kg) 2012 és 2013 évben: 
 

Budapest XXIII. 

kerület 

Szennyezőanyag kibocsátás (kg/év) 

év Szén-monoxid Szilárd anyag Kén-oxidok (SO2 

és SO3) mint SO2 

Nitrogén oxidok 

(NO és NO2) mint 

NO2 

2012 27804660 1023238 107951 33970842 

2013 23479936 773344 115595 35777479 

http://okir.kvvm.hu/sse/?group=LAIR 

 

Az elsősorban gépjárműforgalomból és a lakossági földgázfogyasztásból adódó nitrogén-oxid és nitrogén-

dioxid kibocsátás emelkedett a kerületben. Ugyancsak emelkedő tendenciát mutat a szén-monoxid 

emisszió, mely szintén a gépjármű forgalomból adódik. Ezzel szemben a kisméretű részecskéket 

tartalmazó szilárd anyag kibocsátás visszaesett.  

A légszennyezés területi megoszlás szerint a jelentős gépjármű forgalom által érintett területek, melyek a 

Grassalkovich út, a Szentlőrinci út, Nagykőrösi út, a Haraszti út és a kerület külterületein haladó 
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autópályák (M5, M0), valamint a bevásárló központok térsége és az Ócsai úti logisztikai közpot (BILK) 

térsége. 

A téli, fűtési időszakban számottevően megemelkedhet a PM10 (szálló por) kibocsátás. A fűtés általi 

légszennyezést két fő kibocsátó csoportra bonthatjuk: a lakossági, valamint az intézményi fűtés. 

Általánosan mindkét kibocsátó csoportra a földgáz alapú fűtés jellemző, azonban az elmúlt időszakban a 

gáz és villanyenergia árának emelkedése miatt növekedett a fa és egyéb fosszilis energiahordozók (szén, 

fűtőolaj) felhasználása, melyek jelentősebb szennyezőanyag kibocsátást eredményeznek. 

 

A levegőminőség helyzetét leginkább befolyásoló tényező a gépjárműforgalom, illetve a gépjárműpark 

állapota. Utóbbi korszerűsítése lassú folyamat. Napjaink személygépjármű- állományában még mindig 

nagy számban találhatóak elavult, környezetszennyező típusok aránya. Ugyanakkor a járművekre 

vonatkozó környezetvédelmi előírások egyre szigorúbbak, ezáltal az új, korszerű gépjárművek 

szennyezőanyag kibocsátása nagyságrendekkel alacsonyabb, mégis az új járművek forgalomba 

helyezésével párhuzamosan nem kerül ki a forgalomból ugyanannyi elavult jármű. 

Meg kell jegyezni ugyanakkor, a kerületben közlekedő közösségi buszjáratok állapotát, mely jelentős 

javuláson látszik átesni. A BKK járműkorszerűsítési programjai révén a kerületben egyre nagyobb számban 

közlekednek korszerű, környezetkímélő autóbuszok.  

A kerület használaton kívüli, illetve a nem kezelt zöldfelületein jellemző a gyomnövények tömeges 

előfordulása. Az allergén növények hozzájárulnak a levegő pollentartalmának emelkedéséhez, mely 

jelentős mértékben hozzájárul a lakosok egészségügyi helyzetének romlásához. Az allergén faktor 

szempontjából legjelentősebb a parlagfű, melynek virágzási időszakában, nyár végén - ősz elején 

különösen nagy a pollenszennyezettség. A XVII. kerület ebből a szempontból a külső pesti kerületekhez 

hasonlóan erősen fertőzött térségnek (9 ezrelék feletti pollenkoncentráció) minősül.  

Összességében Soroksár levegőminőségi állapota jónak mondható. Ugyan több szennyezőanyag esetében 

tapasztalható emelkedés a kibocsátási értékekeiben, viszont a kerületi nagyarányú zöldfelületek kellő 

ellensúlyt jelentenek a szennyezőanyagok megkötése révén. Legfontosabb levegőminőség védelmi 

feladatok: többszintű növényzet telepítése a főutak mentén, allergén növények irtása, közterületek 

porzásának csökkentése.  

1.12.4. ZAJTERHELÉS 

Soroksár zajszennyezettségét a Fővárosi Stratégiai Zajtérkép adatai alapján vizsgáltuk. 

 

Közúti zajterhelés nappal 
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Megállapítható, hogy határérték feletti terhelés a főútvonalak melletti lakóterületeket érintik jellemzően. 

Az autópályák melletti igen magas zajterhelés lakott területektől távol jelentkezik. 

 

Közúti zajterhelés éjjel 

  
Vasúti zajterhelés nappal 

  
Vasúti zajterhelés éjjel 
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A vasúti és a HÉV zajterhelés mértéke a megengedett határérték többszöröse. 

 

Az üzemi eredetű zajterhelés Soroksáron csak kis területeket érint, mértéke határérték alatti. 

 

 

 

Üzemi zajterhelés nappal 

  
 

Üzemi zajterhelés éjjel 
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SWOT    
  

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 Jó levegőminőség 

 Kiterjedt kondicionáló külterületi zöldfelületek 

 Vízpartok 

 Jelentős forgalmi emisszió 

 Illegális talajszennyezések 

 Közműfejlesztési hiányosságok 

 Nagyobb esőzésekkor a szennyvíztisztítóból a 
csapadékvízzel együtt tisztítatlan szennyvíz is az RSD-be 
kerül 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 Fűtéskorszerűsítés 

 Közlekedés korszerűsítés 

 Szennyező ipari tevékenység betelepülése 

 Beépítetlen zöldterületek elfoglalása terjedelmes 
beruházásokkal 
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1.13. KATASZTRÓFAVÉDELEM, TERÜLETFELHASZNÁLÁST 

KORLÁTOZÓ, BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

1.13.1. ÉPÍTÉSFÖLDTANI KORLÁTOK 

Soroksárt alábányászott, illetve jelentősebb alápincézett területek nem érintik.  

A Magyar Állami Földtani Intézet Építés-alkalmassági térképe alapján a kerület ma is beépített része 

beépítésre 4-5 szint felett is alkalmas. A külsőbb területek beépítésre 4-5 szintig alkalmasak. Az M5 és M0 

utak menti területek jelenleg beépítésre alkalmatlanok, így esetleges beépítésük gazdaságtalan lenne. A 

törmelékkel, hulladékkal feltöltött sávban a beépíthetőség szintén korlátozott (magasabb költségigényű). A 

kerületet kedvezőtlen morfológiai adottságú, felszínmozgásos terület nem érinti. 

 

 Egyéb 

 Beépítésre 4-5 szint felett is alkalmas 

 Beépítésre 4-5 szintig alkalmas 

 Beépítésre alkalmatlan, gazdaságtalan 

 Felszínmozgásos terület 

 Hulladékkal feltöltött terület 

 Meredek lejtő /szilárd kőzeteknél 35°, 

plasztikus és szemcsés üledékek esetén 15° 

nagyobb lejtőszög/, meredek falu völgy 

 Mocsár, belvizes terület 

 Többszintes beépítésre gazdaságtalan 

 Vegyes anyaggal feltöltött terület 

 Árterület 

 Élővíz hatásterülete, kis teherbírású 

képződményekből felépült terület magas 

helyzetű /0-1,5m/ talajvízzel 

Építés-alkalmassági térkép 

(Forrás: MÁFI) 

 

A Pest megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály előzetes tájékoztatása 

alapján a kerületben sem bányatelek, sem nyilvántartott ásványvagyon, sem felszínmozgásos terület 

nincsen. 
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1.13.2. VÍZRAJZI VESZÉLYEZTETETTSÉG 

1.13.2.1. Árvízveszélyes területek 

A főváros XXIII. kerületének területét érintően nagyvízi meder területét és egyéb árvízvédelmi vonalat, 

műtárgyat nem tart nyilván. Így a kerületben a vízügyi ágazat árvízveszélyes területet sem tart nyilván.  

 

A szélsőséges csapadékesemények hatására előforduló „árvízi” elöntés „villám-árvíz” a vízelvezető 

rendszer megfelelő kiépítésével, fokozottabb karbantartásával, a szélsőséges csapadékesemények 

elvezetésére történő alkalmassá tételével kizárható. 

 

1.13.2.2. Belvízveszélyes területek 

A kerület területét érintően belvízveszélyes területrészeket a vízügyi ágazat nem tart nyilván, így a kerület 

belvízzel nem veszélyeztetett. 

1.13.2.3. Mély fekvésű területek 

A kerületben vannak mély fekvésű területrészek, a topográfiai adottságok mellett, a természet alakította 

mélyvonalak mentén alakultak ki. Mély fekvésű területsáv kíséri a patak-medreket. Különösen széles mély 

fekvésű terület kíséri végig a Gyáli-patakot és mellékágait. A mélyvonalakra gyűlik össze a víz, ahol 

időszakos, vagy állandó vízállások alakulnak ki, illetve vízfolyások haladnak. Ezek a vízfolyások vezetik le a 

felszíni vizeket. A mélyvonalon haladó vízfolyások természetes útjának fenntartásával a környezetének 

védelme biztosított.  

A kerület mély fekvésű területein rövidebb hosszabb ideig megállhat a víz, attól ez még nem minősül 

belvízzel veszélyeztetett területnek. A mély fekvésű terület megfelelő vízrendezésével a vízállásossága 

kezelhető, ezt a csapadékvíz elvezetés rendezésének keretében kell megoldani, ezzel egyidejűleg a mély 

fekvésű terület is szabályozásra kerül. Ha felszíni- és csapadékvíz gyűjtésben, a vízelvezetés rendszerében 

szükséges víz visszatartásban a mély fekvésű terület szerepet tölthet be, akkor célszerű vízgazdálkodási 

területté átminősíteni, ezzel elkerülhetővé, illetve kezelhetővé válhat a terület környezetét terhelő káros 

hatások (szúnyog-tanya kialakulás) előfordulása. 

1.13.2.4. Árvíz- és belvízvédelem 

A településen a vízügyi ágazat nyilvántartása szerint árvízi és belvízi veszélyeztetés nincs, így vízügyi szintű 

árvízvédelemre és belvízvédelemre szükség nincs.  

 

Az előforduló vízelvezető hálózat kialakításának hiányából, vagy 

karbantartásának a hiányából származó vízelöntés kezelése 

önkormányzati feladat, a szélsőséges csapadékesemény 

következtében keletkező helyi vízkár elhárítása „villám-árvízi” 

esemény a helyi katasztrófavédelem feladata. 

 

A villámárvíz-veszély mértéke Magyarországon 
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Forrás: Nemzeti Katasztrófa Kockázat Értékelés Magyarország 2011. BM 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság  http://vmkatig.hu/KEK.pdf 

1.13.3. EGYÉB VESZÉLYEZTETETTSÉG 

Tevékenységből adódó korlátozások 

Soroksár területén az alábbi veszélyes üzemek találhatók:  

Ócsai út 1-3. sz alatti telephely; Ócsai út 6. sz alatti telephely;  BILK Kombiterminál Zrt.; Első Vegyi Industria 

Zrt. - I. számú telephely; Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft.; Waberer’s-Szemerey 

Logisztikai Kft. 

SWOT    
  

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 A kerületre alábányászott, illetve 
felszínmozgásveszélyes területek nem 
jellemzőek 

 Nincs árvízveszélyes terület a kerületben 

 Nincs belvízveszélyes terület a kerületben 

 Több „veszélyes üzem” is található a kerületben 

 Villám-árvíz alkalomszerű megjelenése 

 Közműfejlesztési hiányosságok 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 a vízelvezető rendszer megfelelő kiépítése, 
fokozottabb karbantartása 

 „veszélyes üzemek” további fejlesztése, terjeszkedése 

1.14. VÁROSI KLÍMA 

Az éghajlati viszonyok alakulásában egyértelműen megjelenik a globális klímaváltozás. 1901 és 2013 között, 

mintegy 112 év alatt, 1 °C-os emelkedés mutatható ki az évi középhőmérsékletének alakulásában 

(budapesti adatok). Az általános felmelegedés mellett legalább annyira fontos a szélsőséges időjárási 

események gyakoriságának alakulása (pl. hőséghullámok sűrűbb előfordulása). 

 

Budapest a mérsékelt öv alatt helyezkedik el, kontinentális éghajlatú város, az éves középhőmérséklet 11,0 

°C. A július a legmelegebb hónap, a havi középhőmérséklet ekkor a 21°C-ot is megközelíti. A leghidegebb 

hónap január, ilyenkor az átlagértékek -1,6 °C körül alakulnak. Az utolsó tavaszi fagy átlagos határnapja 

április 15. A napsütéses órák száma átlag évi 2040. A csapadékmennyiség éves átlaga 516 mm, a 

legcsapadékosabb hónapok a június és a november. A Dunán leggyakrabban két árhullám vonul le, az egyik 

tél végén (jeges ár), míg egy második nyár elején (zöldár). Soroksárt ez azonban nem érinti, mert az RSD-n 

szabályozott a vízszint. Budapest szélvédett főváros, ami a Kárpátok, illetve a Dunántúli-középhegység 

vonulatainak köszönhető. Az uralkodó szélirány északnyugat-délkelet irányú. Az őszi és téli időszakban 

gyakori a szélcsend, emiatt a ködképződés. 

 

Budapesten belül Soroksár kimondottan napos kerület. Az erős kisugárzás miatt nagy a hőmérséklet napi és 

évi ingadozása. A csapadék kevés (átlagosan évi 500 mm) és ráadásul a megoszlása is egyenlőtlen. A két 

legszárazabb hónap a július és az augusztus, a legtöbb csapadék április-májusban esik. Az uralkodó szélirány 

ÉNy-i. Az évi átlagos hőmérséklet 10,2 °C. 
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A kerület kertvárosi jellegéből adódóan a belső budapesti kerületekhez képest sokkal kevésbé kitett az ún. 

„hősziget hatásnak”. Ez a jelenség a sűrűn beépített területeken jelentkezik, ahol a hőmérséklet több fokkal 

melegebb a jelentősebb zöldfelületekkel rendelkező külső területeken mérhető értéknél. A jelenség 

Soroksár intenzívebben beépült területein (pl. lakótelep) is jelentkezhet, de nem jellemző. 
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SWOT    
  

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 A magas zöldfelületi arány kondicionáló hatással 
van a teljes kerületre. 

 Alacsony beépítés miatt jó átszellőzés. 

 Több „veszélyes üzem” is található a kerületben 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 Növekvő környezettudatosság  A hasznosítatlan zöldterületek beépítésével csökkenhet 
a kondicionáló hatás 

 A globális felmelegedés erősödése 

 

FEJLESZTÉSI KIHÍVÁSOK 

 A környezettudatos szemlélet még mindig nem eléggé elterjedt, vagy csak látszólagosan valósul 

meg, így klímavédelem nem kap kellő hangsúlyt; a klímaadaptáció gyakorlati megvalósítása 

kezdetleges 

 A gazdasági válság miatt a klímavédelmi intézkedések (néhány kivételtől eltekintve) hátrányba 

kerültek/kerülhetnek a gazdaságélénkítő intézkedésekhez képest, fontosabbnak ítélt, vagy 

elkerülhetetlenül szükséges beavatkozások mellett erre kevesebb forrás jut 
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2. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

A tényleges állapot értékelése, továbbá a szélsőséges, a települési környezettel 

szemben támasztott általános követelményeknek ellentmondó, problematikus 

témakörök kiemelése. A település adottságainak, lehetőségeinek és a fejlesztés 

korlátainak összefoglalása, a települést veszélyeztető hatások alapján készített 

kockázatértékelés figyelembevételével. 

2.1. A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS 

Fejlesztési és rendezési környezet, illeszkedés 

A közelmúltban lezajlott jogszabályi változások 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 településrendezési új eszközöket. Ezek közül Soroksárt érinti Budapest főváros 

településszerkezeti terve (TSZT 2015), a fővárosi rendezési szabályzat (FRSZ), valamint a fővárosi kerületi 

önkormányzat által a fővárosi településszerkezeti tervvel, a fővárosi rendezési szabályzattal összhangban a 

kerület területére megállapított kerületi építési szabályzat. 

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata 25/2003. (VII.18.) ök. sz. rendeletével elfogadott 

kerületi városrendezési és építési szabályzata (KVSZ) és az egyéb hatályban lévő szabályozási tervek (SZT-k) 

még a korábbi fővárosi tervi környezetben, korábbi jogszabályi háttér alapján készültek. A KVSZ 

felülvizsgálata (KÉSZ készítése) az új tervezési környezetben, valamint a hatályos szabályozási tervek 

egységes szerkezetbe történő foglalása a közeljövőben meg kell hogy történjen, mivel azok a hatályos 

jogszabályok szerint legkésőbb 2018. december 31-ig alkalmazhatók. 

Társadalom 

Soroksár lakónépessége 2013. év végén 22 257 fő volt, amely a főváros összlakosságának csupán az 1 %-a; 

az állandó népesség száma szinte ugyanannyi, 22 281 fő. A KSH 2011-es Népszámlálás továbbvezetett 

adatai szerint a kerület állandó népessége 2011-ig 100-200 fővel mindig meghaladta a lakónépesség 

számát, onnantól kezdve viszont együtt mozognak. 

Soroksáron is megfigyelhető a gyermekek arányának csökkenése és az idősek arányának növekedése. 

Soroksár állandó lakosságának túlnyomó többségét a munkavállalási korú népesség, azaz a 15—59 éves 

korosztály adja. 2000 és 2011 között arányuk mindvégig 63% feletti volt és stagnált vagy enyhén csökkent. 

2011-ben a kerület össznépességének 64,2%-át jelentették. 

Soroksár iskolázottsági mutatói mindkét népszámláláskor valamennyi mutató tekintetében az országos 

átlagnál jobbak, ám a fővárosi átlagnál rosszabbak voltak. A két népszámlálás között eltelt évtizedben az 

összesített képzettségi mutatók, azaz a valamilyen végzettséggel rendelkezők aránya mindenütt javultak.  

Az épített lakások aránya a teljes állományhoz képest, az elmúlt tervezési időszak első két évében 

növekedő, majd azt követően csökkenő tendenciát mutatott. A lakások komfortfokozat szerinti megoszlása 

kedvezőnek mondható, az alacsony komfortfokozatú lakások aránya a lakásállományon belül fővárosi 

viszonylatban átlagosnak számít.  
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Humán infrastruktúra 

Közoktatás 

2015. szeptember 1-jétől kezdődően valamennyi 3. életévét betöltött gyermeknek óvodai nevelésben kell 

részt vennie. Az egy óvodai férőhelyre jutó óvodások száma fővárosi viszonylatban átlagosnak számít. 2013. 

január 1-jétől állami fenntartásba kerültek a közoktatási intézmények – az önkormányzatok által fenntartott 

általános iskolák és középiskolák. Fenntartójuk (és részben működtetőjük) a területileg illetékes Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ (KLIK). Az általános iskolai férőhelyek száma és a demográfiai mutatók alapján 

nincs szükség kapacitásbővítésre. Soroksáron jelenleg egy alapítványi magán középiskola működik, térségi 

vonzáskörzettel, míg felsőoktatási intézmény – a tangazdaságon kívül – nem található.  

Szociális és egészségügy ellátás 

A társadalmi-gazdasági folyamatok, demográfiai tendenciák, munkanélküliség, a létbizonytalanság, illetve 

az ebből eredő devianciák következtében egyre többen igénylik a gondoskodás, a támogatás valamilyen 

formáját. Soroksár népessége elöregedő tendenciát mutat, így egyre nő azok száma, akik az idősek részére 

nyújtott ellátások iránti igénnyel jelentkezhetnek. A jövőben tehát a demográfiai tendenciának megfelelően 

alakuló ellátórendszert kell működtetni. Az intézmények, szolgáltatások kapacitását és szakmai programját 

is a szükségletekhez igazítva kell alakítani. Indokolt a szolgáltatási kapacitások bővítése az ápolást, 

gondozást nyújtó ellátások terén.  

Az önkormányzat közvetett eszközökkel az egészségügyi alapellátások és szolgáltatások hatékony 

működtetése révén, az egészségfejlesztésben közreműködők tevékenységének koordinálásával, a nevelési-

oktatási intézmények prevenciós tevékenységének támogatásával tud befolyást gyakorolni a kedvezőtlen 

egészségügyi tényezőkre, a szociális helyzetre. 

Kulturális élet és sport 

A kerület kulturális intézmény hálózata kiépült, azonban elhelyezkedés szempontjából szétaprózódott, 

műszakilag gyakran elavult. Számos közösségi rendezvény kerül rendszeresen megrendezésre a kerületben, 

melyek helyi jelentőségűek. A széles rétegeket megmozgató sportélet érdekében nem maradhat el a 

sportági infrastruktúra folyamatos javítása. A sportlétesítmények felújítása, illetve újak építése szintén 

kiemelt jelentőséggel bír. 

Gazdaság 

Soroksár a dél-pesti régió egyik gazdasági központja. A kerület elsősorban az ipar és a logisztika terén mutat 

jelentős szerepet. A feldolgozóipart a járműipar és a fémipar képviseli, míg a logisztikai szektor jelentőségét 

a Budapesti Intermodális Logisztikai Központ és a hozzá kapcsolódó létesítmények adják. Az egy lakosra jutó 

bruttó hozzáadott érték tekintetében a kerület a környező kerületekhez képest kimagasló értéket mutat, 

mely azonban elmarad a fővárosi átlagtól. 

A vállalkozások nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása a fővárosi átlagtól jelentősen eltér Soroksáron az 

erősebb ipari, építőipari, kereskedelemi, vendéglátó, szállítási, raktározási szektorok tekintetében illetve az 

alacsonyabb arányú IKT, ingatlanügyi és szakmai tudományos tevékenységet folytató vállalkozások aránya 

miatt. 

Soroksáron a szolgáltató szektor dinamikus fejlődése és az ipari szektor arányának háttérbe szorulása egy 

időben történt a fővárosi folyamatokkal. A mezőgazdasági tevékenység a kerület gazdasági életében 

marginális szerepet játszik, bár a belső kerületekkel ellentétben Soroksáron még jelen van. Az ipari termelés 
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belső struktúrája kiegyensúlyozottnak mondható, a kerületben jelen vannak a külföldi tulajdonú járműipari, 

építőanyag-ipari, élelmiszeripari cégek épp úgy, mint a magyar tulajdonú fémipar és építőipari 

vállalkozások. Területileg elmondható, hogy az ipari termelés a kerület Pesterzsébettel határos részére, 

illetve az Ócsai és Haraszti út mentén jellemző, jelen vannak hagyományos telephelyeken működő ipari 

létesítmények, illetve van a kerületben az M0 autóúthoz kapcsolódó zöldmezős területre települt ipartelep 

is.  

A kerület kereskedelmi hálózata alapvetően két rendkívül eltérő és elhelyezkedésű szegmensből áll. 

Soroksár történelmi központjában, a Grassalkovich út mentén hagyományos kiskereskedelmi egységekből 

álló hálózat van jelen, melyek a helyi lakosság napi bevásárlási igényit elégítik ki, illetve nyújtanak 

széleskörű szolgáltatásokat. A kerület belső részétől teljesen elkülönülten, az M5-ös autópálya bevezető 

szakasza mentén az elmúlt évtizedben egy regionális jelentőségű bevásárlópark alakult ki. A Nagybani piac 

közelében számos nagyméretű kereskedelmi egység, illetve üzletsorokat magába foglaló létesítmény kapott 

helyet, széles vonzáskörzetből nagy forgalmat bonyolítva.  

Soroksáron a kutatás-fejlesztési tevékenység elsősorban a Corvinus Egyetem tangazdaságához kapcsolódik. 

Az önkormányzat gazdálkodása 

A gazdaságfejlesztés egyik alapfeltétele a kiszámítható, stabil pénzügyi háttér. Az önkormányzatok 

gazdálkodása elválaszthatatlan az államháztartástól, annak egyik alrendszerét jelenti. Az államigazgatás 

korszerűsítése során az ágazati jogszabályok változása, az adórendszer esetleges átalakítása az 

önkormányzat pénzügyi szabályozását is befolyásolhatják. Az elmúlt évtizedek azt mutatták, hogy az 

önkormányzatok költségvetési rendszerét gyakran érték jogszabályi változásból adódóan olyan külső 

hatások, mely kihívásokra a jövőben is felkészültnek kell lennie. 

A következő időszakban már a lezajlott szervezeti változások, az állami és önkormányzati feladatmegosztás 

új rendje, a feladatfinanszírozás 2013. évben bevezetett szabályai határozzák meg az önkormányzat 

működését, a lezárult adósságkonszolidáció pedig tartósan érezteti hatását. Az önkormányzat felülvizsgálta 

kötelező és önként vállalt feladatait, a meghozott intézkedések révén biztosított a felhalmozási hiány 

kezelése. Soroksáron az elmúlt időszakban a helyi adóbevételek növekedését lehetett tapasztalni, illetve az 

önkormányzati kiadásokból viszonylag magas arány jut felhalmozási, felújítási célokra.  

Soroksár önkormányzata közép –és hosszú távú vagyongazdálkodási terve megfogalmazza a hatékony 

vagyongazdálkodás legfontosabb célkitűzéseit és feladatait. A kerület vagyonának értéke az elmúlt 

időszakban emelkedett. Az üzleti önkormányzati vagyon megoszlásában domináns szerepet kap a 

belterületi beépítetlen ingatlanok kategóriája illetve a külterületi termőföldek és zártkertek. A két 

legnagyobb érték szerinti vagyonkategória igen jelentős vagyoni tartalékot jelent az önkormányzat számára, 

ugyanakkor forgalomképességét jelentősen befolyásolja a gazdasági (építkezési) konjunktúra. A jövőben 

ezen területek fejlesztése, hasznosítása, illetve a vagyonelemek diverzifikálása lehet a legfontosabb 

önkormányzati vagyonpolitikai feladat.  

Soroksár önkormányzata feladatait költségvetési intézmények, gazdálkodó szervezetek, oktatási és 

egészségügyi intézmények, sportlétesítmények, bölcsődék, szociális intézmények és természetesen a 

polgármesteri hivatal segítségével látja el. Az elmúlt időszakban jelentős intézményi átszervezések 

történtek, melynek során számos intézmény fenntartása kikerült az önkormányzat kompetenciájából, 

azonban az így is igen jelentős intézményhálózat hatékony fenntartása komoly feladatot jelent az 

önkormányzat számára. 
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A településfejlesztési feladatokat az önkormányzat hivatalán belül az illetékes bizottságok és osztályok 

szakmai stábján keresztül végzik. A korábbi kerületi Integrált Városfejlesztési Stratégia végrehajtására 

tervezett, hivatalon belüli projektcsoport intézménye még nem lett teljes körűen kialakítva.  

Táji-természeti adottságok, zöldfelületi rendszer 

Soroksár Budapest pesti oldalának legnagyobb területű, a Főváros déli szélén fekvő kerülete. Az 1 km2-re 

jutó lakosságszám csupán 500 fő, így Soroksár Budapest legritkábban lakott kerülete. Ennek megfelelően a 

természeti környezet kiterjedtsége fajlagosan itt a legnagyobb Budapest pesti oldalán, azaz Soroksár táji 

értékekben igen gazdag. 

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 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 Soroksári Botanikus 

Kertje. 

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. Összességében a kerületben jelenleg hiányzik egy zöldfelületi 

elemekben gazdag, jó ellátási színvonalat és humán komfort közérzetet létrehozó belterületi zöldfelületi 

rendszer. 

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 (2m2/lakos). A hátrányokat némileg ellensúlyozza a lakókertek fásítottsága a kertvárosias és 

családi házas lakóterületeken. 

Épített környezet 

A fővárosi zónarendszerben a XXIII. kerület két zónában (Duna menti, és az elővárosi zóna) helyezkedik el. 

Napjainkban a lakófunkció domináns a kerületben, kertvárosias és kisvárosias családi házas területekkel. A 

kerület központja (városközpont) és a jelentősebb intézmények a Hősök tere környékén kaptak helyet. A 

rekreációs területek a kerület nyugati, Duna-parti, Molnár-szigeti részén, az erdő, mezőgazdasági és 

gazdasági területek a kerület dél-keleti részén, valamint a kiemelt utak M5-M0-M51 közti területen 

koncentrálódnak. A kerületben 10 városrész található. 

Soroksár hagyományos kisvárosias, kertvárosias és néhol falusias beépítésre szolgáló területei jellemzően a 

történetileg kialakult „városmag” területén, az újtelepi részen és a Péteri majorban találhatóak. A gazdasági 

funkcióknak helyet adó nagyméretű telkek jellemzően a lakott területeken kívül helyezkednek el. 

A lakóterületek intenzívebben beépítettek, közülük is intenzitásával kiemelkedik a Hősök tere környéke és 

az Újtelep néhány tömbje. A beépítés magassága Soroksár esetében nem olyan meghatározó eleme a 

városképnek, mivel a kerület nagyobb része családi házas, földszintes, vagy egyemeletes, esetleg tetőtér-

beépítéses területrészekből áll. Ez alól csak néhány terület jelent kivételt (Hősök tere, újtelepi lakótelep, 

Nyír utcai lakótelep). A kerületre vonatkozó tervezett területfelhasználási egységeket (TSZT2015) és a 
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ténylegesen meglévő területfelhasználást vizsgálva megállapítható, hogy a kerület jelentős tartalékokkal 

rendelkezik. 

A mai Soroksár – Budapest XXIII. kerületének- a kezdetektől 1711-ig tartó történetét a középkori igencsak 

hiányos okleveles adatokon kívül a néhány útépítéshez, illetve zöldmezős beruházáshoz kapcsolódó 

régészeti feltárás eredményein kívül a szórványos, és igencsak esetleges leletbejelentések, illetve az ezt 

követő leletmentések adatai alapján lehet vázlatosan megrajzolni. Soroksár területén a régészeti 

lelőhelyekről elmondható, hogy a 39 nyilvántartott lelőhely a kerület nagy részét lefedi. A kerületben 

világörökségi, vagy világörökségi várományos terület nincs, de Soroksáron jelenleg 5 műemléket tartanak 

nyílván: Római Katolikus Kápolna, Római Katolikus Templom, Nepomuki Szent János-szobor, Szent Flórián-

szobor, Szent Sebestyén-szobor. Emellett a kerületben számos fővárosi helyi védelem alatt álló 

épület/építmény (11db) is található és szintén fővárosi védelem alatt álló épületegyüttesként tartják 

számon a Templom utca menti házakat a Rézöntő utcától a Grassalkovich útig. 

Közlekedés 

A kerületet a gyorsforgalmi úthálózat több jelentős eleme (M5, M51, M0), az elsőrendű főutak közül az 5. 

sz. főút, valamint az 510 számú országos főút kerületi szakasza (Haraszti út) érintik. Soroksár központjának 

gyűjtőútjai: a Templom u., a Hősök tere – Arany János utca a főutak által határolt területeken belüli 

forgalom fontosabb útvonalai. Kedvezőtlen, hogy a Haraszti út menti iparterületek teherforgalma – az M0 – 

510. sz. főút csomóponti kapcsolat hiányában – a lakóterületeken keresztül bonyolódik le. 

A kerületen áthalad a Budapest/Ferencváros –Kelebia (150 számú) vasútvonal, egyvágányú törzshálózati 

vonal, a kerületi utasforgalmat Soroksár vasútállomás bonyolítja le. A Budapesti Intermodális Logisztikai 

Központ vasúti forgalma a vonal Soroksár-Terminál állomáson bonyolódik le. A kerületi hálózatok 

forgalombiztonsági szempontból kritikus pontjai a szintbeni közúti-vasúti keresztezések. A Budapest – 

Ráckeve HÉV vonal a kerület központján halad át, a kerületben 4 megállója van. A BKK autóbuszvonal 

hálózata jó területi ellátottságot biztosít a kerület jelentős részén. A Volánbusz 5. sz. és 510. sz. főúton 

közlekedő járatainak is szerepe van a kerület közösségi közlekedésében. A XXI. kerület felé a Molnár 

szigeten, a Meder utcai révátkelés az egyetlen kapcsolat. 

A kerületben kiépített kerékpárút az RSD mentén található. Ahol nincs kiépített kerékpárút, ott a Ráckevei 

(Soroksári) Duna menti kerékpáros útvonal kis forgalmú mellékutcákon halad. A kerület gyalogosforgalmi 

létesítményei közül Soroksár központjában a HÉV vonal keresztezési lehetőségei (jelzőlámpás csomópontok 

átjárói, Tárcsás utcai gyalogos aluljáró) 4-800 méteres távolságban vannak, ezért nem felelnek meg az 

igényeknek. A kelebiai vasútvonal keresztezései, Soroksár vasútállomás gyalogos létesítményei szintén 

alacsony színvonalúak. 

A kerületben P+R rendszerű parkolás nincs, sem a HÉV vonalhoz, sem a kelebiai vasútvonalhoz 

kapcsolódóan. Jelentős kapacitású parkoló a kereskedelmi központokhoz épült. Parkolási problémát jelent a 

kerület központjában, hogy a kerületen kívülről bejárók gyakorlatilag P+R parkolónak használják a 

közterületi parkolókat. 

Közművesítés 

A XXIII. kerületben élők ellátását szolgáló közműhálózatok folyamatos fejlesztésével a közműellátottság is 

folyamatosan fejlődik, de az elvárható életkörülményekhez szükséges teljes közműellátás lehetősége a 

kerületben még ma sem áll mindenhol rendelkezésre. 
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Jelenleg a kerület belterületén az ivóvízhálózat kiépítettsége alapján, a belterületen élők teljes mértékben 

ellátottnak tekinthetők. A lakásállomány 97%-a csatlakozik a vezetékes ivóvíz hálózatra. A vezetékes ivóvíz 

ellátásban nem részesülők vízellátásukat részben a közkifolyókról, részben házi kutakról elégíthetik ki. A 

kerület belterületén a szennyvíz közcsatorna hálózat kiépült, azonban a kerület egyes részein a hálózat 

hiányos. A kerületi lakásállomány 81%-a csatlakozik a közcsatorna hálózatra. A közcsatorna hálózatra nem 

csatlakozó ingatlanok szennyvizeiket házi gyűjtőmedencékbe gyűjtik. A kerület közműveket érintő 

legnagyobb hiánya a felszíni vízrendezés területén jelentkezik, mivel a vízelvezetést szolgáló befogadó-

szállító vízfolyások korlátozott szállítókapacitással bírnak. Ennek oka, hogy ezen vízfolyások már eleve 

túlterhelten érkeznek a befogadó-hiányos szomszédos területekről. 

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 egy részének kielégítése az ún. nem vezetékes energiahordozókkal 

történik. A nem vezetékes energiahordozók közé tartozik a szén, fa, olaj, PB. 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. 

Környezetvédelem, településüzemeltetés 

Környezetvédelmi szempontból a talajvédelem legfontosabb feladata a szennyezettség feltárása, a 

szennyezettség felszámolása és a talaj jó ökológiai állapotának a megőrzése. A kerület természetes talajai a 

homok, humuszos homok, futóhomok, és a réti talaj. A kerületben rekultiválandó egykori ipari használatú 

területekről nincs tudomásunk, a volt hulladéklerakó és a volt kavicsbánya rekultiválása pedig jelenleg is 

folyik. Ismert viszont, hogy a külterületi zöldfelületek (erdő és mezőgazdasági területek) megközelítését 

lehetővé tevő alacsonyabb rendű úthálózat mellett gyakorta látni illegális hulladéklerakás nyomait. 

A Duna-ág a kerület felszíni vízfolyásainak, árkainak és a csapadékvizeket összegyűjtő csatorna és 

árokrendszernek a befogadója. Az ág vízminőségét befolyásolja a Nagy-Duna vízminősége, továbbá a Dél-

Pesti szennyvíztisztító telep elfolyó vizének a minősége. A Gyáli patak vízgyűjtője terjedelmes, a lefolyási 

tényező alacsony. A külterületi csatlakozó vízfolyások egy része a vízállásos helyekről vizet levezető 

mesterséges csatorna. 

A települési légszennyezettség népegészség károsító hatásai a beépített területek lakosságának egészét 

érintik. A XXIII. kerületben az elsődleges légszennyező anyag kibocsátó forrás a gépjármű forgalomból 

adódó emisszió, valamint a fűtési szezonban intenzívvé váló lakossági kibocsátás. 

Soroksár zajszennyezettségét tekintve, határérték feletti terhelés leginkább a főútvonalak melletti 

lakóterületeken tapasztalhatók. Az autópályák melletti igen magas zajterhelés lakott területektől távol 

jelentkezik. A vasúti zajterhelés mértéke határérték közeli, elsődlegesen a vasútvonalak melletti közvetlen 

lakóterületek környezetminőségét rontja. Az üzemi eredetű zajterhelés Soroksáron csak kis területeket 

érint, mértéke határérték alatti. 

Soroksár összefoglaló SWOT analízise 

A SWOT elemzéseknek számos módszertana létezik, jelen esetben az Európai Unió által alkalmazott 

módszertant vettük figyelembe, amely a SWOT elemeit belső és külső tényezőkre osztja fel az alábbiak 

szerint:  
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A helyzetelemzés összefoglalásnak módszertana 

Erősségek – Belső tényezők 
Pozitív dolgok egy helyzetről, vagy tevékenységről, ami jól működik, és lehet rá 
befolyása Soroksárnak. 

Gyengeségek – Belső tényezők 
Olyan dolgok, amik nem jól működnek, de lehet rá befolyásunk, hogy Soroksár 
megváltoztassa. 

Lehetőségek – Külső tényezők 
Olyan adottságok, amelyeket a kerület nem tud egyértelműen befolyásolni, de 
rájuk építve kihasználhatja az erősségeit. 

Veszélyek – Külső tényezők Olyan korlátok, amelyeket nem Soroksár befolyásol és kockázatot jelentenek. 

 

A helyzetelemzés egyes fejezetek végén található SWOT analízis az adott (szakági) témakört érintő 

erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket foglalja össze a megfelelő szakági 

részletességgel. Az összefoglaló SWOT táblázat a léptékében releváns, a kerület szempontjából igen 

meghatározó adottságokat foglalja össze. 
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SOROKSÁR ÖSSZEFOGLALÓ SWOT ANALÍZISE 
  

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 Soroksár történetének és identitásának őrzése; 

 közúti közlekedési hálózati szempontból kedvező 
közlekedési kapcsolatok; 

 a gazdasági és logisztikai (BILK) területek miatt 
kialakult stabil gazdasági szerepkör; 

 nagy kiterjedésű fejlesztési területi tartalékok 

 az RSD szabályozott vízszintje; 

 fővárosi viszonylatban jelentős méretű 
mezőgazdasági és erdőterületek  

 Soroksár beköltözési célpont, a lakónépesség 
növekszik 

 Javuló képzettségi mutatók 

 Lakásállomány kedvező összetétele a kerületben 

 Megfelelő óvodai és általános iskolai ellátó  
kapacitás 

 Országos jelentőségű logisztikai park, 

 Erős, diverz profillal rendelkező ipar, 

 Térségi jelentőségű kiskereskedelmi gócpont 

 Jelentős önkormányzati telekvagyon 

 Kiterjedt erdők, rétek, mocsarak, patakok 

 Soroksári Botanikus Kert 

 közművek bázis és gerinclétesítményeiben 
rendelkezésre álló kapacitások 

 Jó levegőminőség 

 

 városszerkezeti egységek szétdaraboltsága 

 a kedvező közlekedés-hálózati helyzet következtében 
magas forgalomterhelés, illetve közlekedésből 
származó környezet terhelés; 

 Idősek növekvő aránya a teljes népességen belül  

 Romló foglalkoztatási helyzet 

 Felsőfokú végzettségűek aránya a fővárosi átlag alatti 

 Fővárosi átlaghoz képest gyenge vásárlóerő 

 Magas a rászorulók száma, ez nagy terhet ró a szociális 
intézményrendszerre 

 Középiskolai és szakiskolai oktatás hiánya 

 Hagyományos belvárosi kiskereskedelem alacsony 
versenyképessége  

 Önkormányzati bérlakás állomány 29%-a komfort 
nélküli vagy szükséglakás 

 Közparkok, közkertek hiánya 

 sportlétesítmények vegyes minősége 

 szegregációval érintett, szlömösödött területek 

 Eljutási idő hosszúsága a közösségi közlekedési 
vonalakon a kerülettől a városközpontig 

 Vasúti infrastruktúra fejletlensége 

 a közművek kiépítettsége bizonyos területeken 
hiányos, ami az M0-on kívül eső területek esetében a 
fejlesztés komoly korlátja 

 csapadékvíz, felszíni vízelvezetések kiépítettségi 
hiányosságai 

 Illegális talajszennyezések 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 az országos közlekedési hálózatok Budapest 
központúságot oldó fejlesztése, tehermentesítés; 

 a Duna (RSD) potenciálja a közlekedés- és 
zöldterületfejlesztés, illetve a minőségi 
területfejlesztés terén; 

 Soroksár népszerűsége nőhet a beköltözők körében, 

 EU források bevonása a városrehabilitációs és 
alapellátó infrastruktúra fejlesztési feladatokhoz 

 Számos potenciális befektetési helyszín 

 Csepel felé gyalogos-kerékpáros híd létesítése 

 Soroksár központját elkerülő út kiépítés  
Grassalkovich út forgalom csökkentése 

 Haraszti út – M0 autóút közúti kapcsolatának 
megteremtése 

 Kelebia vasútvonal fejlesztése  

 megújuló energiahordozók közül a napenergia és a 
geotermikus energia hasznosítási lehetősége 

 a szegregáció erősödése a leszakadó társadalmi rétegek 
erősödése miatt; 

 Alacsonyabb presztízsű társadalmi csoportok a 
beköltözők között 

 városrehabilitáció és a kerületi fejlesztések a gazdasági 
konjunktúra elmaradása miatt lelassul 

 Nő az egyes társadalmi csoportok közti különbség, 
amely konfliktusokat generál 

 Erős térségi versenyhelyzet a befektetések/fejlesztések 
vonzásában, 

 Bevásárlóparkok tovább erősödnek és a vásárlőerőt 
elszívják a belvárosi hagyományos hálózattól  

 Külterületi zöldfelületek elszennyezése, 
természetkárosítás 
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Helyzetértékelés az Európai Unió tematikus céljaihoz kapcsolódóan 

Az EU 2014-2020 közötti kohéziós politikáját összegző dokumentum az EU 2020 

stratégia, melynek célkitűzéseit az unió 11 tematikus cél mentén kíván elérni. A 

tematikus célokhoz úgynevezett beruházási prioritások kapcsolódnak, melyek 

alkalmazása az egyes operatív programok kidolgozása során meghatározó. 

Mindez azt jelenti, hogy a tematikus célokhoz illeszkedve lesznek az uniós 

források elérhetőek, ezért a stratégiai célok kialakításához a 11 tématerület 

kerületre vonatkozó fő megállapításait, folyamatait, fejlesztési igényeit 

összegezzük az alábbiakban: 

 

 

Az EU országai 

Forrás: BTFK 

EU tematikus cél Kapcsolódó folyamat Soroksáron 

1. A kutatás, a technológiai 
fejlesztés és az innováció 
megerősítése. 

 mezőgazdasági kutató-fejlesztő létesítmények a kerületben, 

 helyi innováció elszigetelten van jelen, 

2. Az IKT-hoz való hozzáférés 
elősegítése és e technológiák 
használatának és minőségének 
fokozása. 

 digitális kompetenciák és eszközellátottság hiánya az idősödő lakosság 
körében, 

 önkormányzati informatikai rendszer fejlesztésre szorul, 

3. A KKV-k versenyképességének 
fokozása. 

 kis- és középvállalatok magas aránya a helyi vállalkozások között, 

 

4. Az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való áttérés 
támogatása minden ágazatban. 

 a kerékpár utak építése illetve a gyalogos közlekedés keretében a 
közterületek kiemelt fejlesztése megkezdődött, 

 megújuló és energiahatékonysági beruházások alacsony szintje 
lakásállományban és intézmények esetében is, 

5. Az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás, valamint a 
kockázatok megelőzésének és 
kezelésének elősegítése. 

 lakossági szintű vízgazdálkodás (csapadékvíz öntözési célú használata) nem 
kielégítő mértékű, 

 kerületi zöldfelületi arány magas a fővárosi átlaghoz képest, ugyanakkor a 
közösségi zöldfelület aránya alacsony, 

6. Környezetvédelem és az 
erőforrások hatékonyságának 
elősegítése. 

 szennyvízkezelés a kerületben megoldott, 

 szelektív hulladékgyűjtő rendszer a kerületben jelen van, 

7. A fenntartható közlekedés 
elősegítése és a kulcsfontosságú 
hálózati infrastruktúrák előtti 
akadályok elhárítása. 

 jelentős számú napi életvitel szerű ingázás nagyszámú utazást generál, 
szükséges az egyéni gépjármű közlekedéssel versenyképes kötöttpályás 
közlekedés bővítése, 

 a közösségi közlekedés intermodalitásában rejlő adottságok 
kihasználatlanok, 

 jelentős Soroksár belső részeit terhelő átmenő jellegű gépjármű forgalom, 
szükséges ezen útvonalak tehermentesítése. 

8. A foglalkoztatás és a 
munkavállalói mobilitás ösztönzése. 

 fővárosi átlagtól kedvezőtlenebb foglalkoztatási mutatók a kerületben, 

 közfoglalkoztatási rendszer működik Soroksáron 

 képzési lehetőségek növelése, jelenlegiek minőségi fejlesztése szükséges 

9. A társadalmi befogadás 
előmozdítása és a szegénység elleni 
küzdelem. 

 szegreált és szegregációval veszélyeztetett területek a kerületben 

 hajléktalan gondozási rendszer kiépült 

10. Beruházás az oktatásba, 
készségekbe és az egész életen át 

 lakosság képzettségi mutatói kedvezőtlenebbek a fővárosi átlagnál, 

 középfokú oktatási intézmények a kerületben – egy kivételével – nincsenek 
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tartó tanulásba. jelen, 

 felsőoktatási intézmény a kerületben – a tangazdaságon kívül – nincsen 
jelen, 

11. Az intézményi kapacitások és a 
közigazgatás hatékonyságának 
fokozása 

 a helyi kulturális intézményrendszer szétaprózódott, 

 a helyi közigazgatás informatikai hátterének fejlesztése szükséges 
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2.2. PROBLÉMA- ÉS ÉRTÉKTÉRKÉP 

A probléma- és értéktérkép a területileg beazonosítható, a tervi műfaj léptékének, a kerület életét 

jelentősen befolyásoló problémákat és értékeket tárja fel.                                         
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2.3. ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ VÁROSRÉSZEK 

Városszerkezeti egységek 

Soroksár Önkormányzata – elsősorban a funkcionális adottságokat alapul véve – a korábbi IVS-ben 10 

városrészre osztotta a települést. Az elmúlt időszakban nem történtek olyan mérvű szerkezeti vagy 

funkcionális változások a kerületben, amelyek indokolták volna ennek módosítását. A statisztikai 

összehasonlíthatóság szintén a változtatás ellen szólt, ezért a felosztás megmaradt. 

1. Soroksár központ 

Soroksári Duna – Szigetdűlő belső útja – MÁV vonal – Helsinki út – közigazgatási határ – Vágóhíd utca – Alsó 

határ út – Könyves utca – Kő utca – Ugarszél utca – Erzsébet utca – MÁV vonal – Vecsés út – tervezett 

belterületi határ – MÁV vonal – Grassalkovich út – Gyáli patak – Soroksári Duna 

2. Soroksár dél 

Soroksári Duna – közigazgatási határ – MÁV vonal – Grassalkovich út – Gyáli patak – Soroksári Duna 

3. Újtelep 

Szentlőrinci út – Köves út – Alsó határ út – Temető sor – közigazgatási határ – Kő utca – Ugarszél utca –  

Szentlőrinci út 

4. Molnár-sziget 

Molnár-sziget 

5. Péteri-major és térsége 

M51 autóút – M5 autópálya – közigazgatási 

határ – 5. számú út – belterületi határ  

6. Nagybani Piac és térsége 

M5 autópálya – Szentlőrinci út – Nagykőrösi 

út – Vecsés út 

7. Logisztikai és gazdasági térség 

MÁV vonal – Gyáli patak – M51 autóút – 

belterületi határ – 5. számú út – közigazgatási 

határ 

8. Vízisport utca és térsége 

Soroksári Duna – közigazgatási határ – MÁV 

vonal – Szigetdűlő belső útja 

9. Szamaránszki dűlő és Sósmocsár térsége 

MÁV vonal – Szentlőrinci út – M5 autópálya – 

Vecsés út 

10. Egyéb területek  

Vecsés út – közigazgatási határ – M5 

autópálya – M51 autóút – Gyáli patak – MÁV 

vonal – tervezett belterületi határ – Vecsés út  

1. számú városszerkezeti egység - Soroksár központ 

A kerület Grassalkovich út menti, intenzívebb beépítésű területe, gyakorlatilag a kerület „magja”. 

Jellemzően kisvárosias és kertvárosias lakóterületek alkotják. A Hősök tere környékén vegyes 

településközponti területek és egy városi közpark ékelődik a lakóterületek közé. Az északi részén a 
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Helsinki út mellett gazdasági és mezőgazdasági területek zárják le a városrészt. A kerületi 

intézmények is ezen a területen koncentrálódnak, ezzel is erősítve a városrész központi szerepét. 

Mutatók 

Budapest 
XXIII. kerület 

összesen 
2001. 

1. Soroksár 
központ 

2001. 

Budapest 
XXIII. kerület 

összesen 
2011. 

1. Soroksár 
központ 

2011. 

Lakónépesség száma 20697 9572 21155 9281  

A népesség kerületi aránya 100 46,24 100 43,9  

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 17,4 14,2 13,7 13,2 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 62,5 62,0 63,8 61,0  

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 20,1 23,9 22,5 25,7  

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

n.a. n.a. 11,2 10,2 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb 
népesség arányában 

12,0 11,2 18,8 17,3  

Lakásállomány (db) 8115 3994 8644 4063 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya   5,5 5,9 

Rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

35,5 35,8 36,0 34,6 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

12,8 12,7 7,1 6,0  

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 
belül 

60,0 59,5 59,9 60,4 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 35,8 38,7 33,2 36,2 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

n.a. n.a. 
30,4 31,6 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 
lakónépességen belül 

n.a. n.a. 
50,6 51,8 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) n.a. n.a. 12,9 12,6 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 
napos munkanélküliek aránya) 

n.a. n.a. 
8,0 8,0 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 
aránya a lakott lakásokon belül 

n.a. n.a. 
4,5 4,6 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül n.a. n.a. 12,7 13,7 

Forrás: KSH, Népszámlálás 2001., 2011. 

 változás;   jelentősebb változás jelölése a 10 évvel korábbi adatokhoz képest 

 

Ez a kerület legnépesebb és legsűrűbben lakott városrésze: 2011-ben 9281 fő élt itt, a mely a 10 évvel 

korábbinál mintegy 300 fővel kevesebb, de így is az egész kerület lakosságának közel háromnegyede. 

Korösszetétele kiegyensúlyozott, bár az országos és fővárosi tendenciának megfelelően kissé 

elöregedő képet mutat: tíz év alatt 3%-kal nőtt az idősek aránya. A képzettségi mutatók javultak, 

jelenleg a kerületi átlagnak felelnek meg. A városrész szegregációs mutatója (Az aktív korú 

népességen belül a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül a 2011-es Népszámlálás adatai 

alapján.) a felére csökkent (12-ről 6%-ra).  
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Lakásállománya mintegy 70 db-bal nőtt, 2011-ben 4063 volt, melynek minősége és komfortfokozata 

jó; az alacsony komfortfokozatú lakások aránya a kerületben Újtelep után itt a legalacsonyabb (alig 

6%). A foglalkoztatottak aránya az aktív korú népességen belül (60,4%); a munkanélküliségi ráta 

(12,6%) és a tartós munkanélküliek aránya (8%) a kerület átlagának megfelelő. 

A városrészben koncentrálódik a kerület igazgatási és humán közszolgáltatási és államigazgatási 

funkcióinak döntő része. A közösségi funkciók (könyvtár, művelődési ház, közparkok, játszóterek) fele 

szintén itt található. Az intézmények és a kereskedelmi, szolgáltatási funkciók jellemzően a 

Grassalkovich út mentén, illetve a Hősök tere közelében helyezkednek el – mindezek száma és 

színvonala kisvárosias, befektetőket kevésbé vonzó. 

A városrészt érinti elsőrendű főút, az 5. sz. főút (Grassalkovich út), amely a kerület észak-déli irányú 

forgalmi tengelye. Soroksár központjának gyűjtőútjai a Rézöntő utca, Tisza u.-Szabóky R. u.-Erzsébet 

u.-Láng E. u., Templom utca, Hősök tere- Arany János utca, Vecsés út. A városrész szélén, az RSD 

mentén parti sétány és kerékpárút került kiépítésre. A Budapest – Ráckeve HÉV vonal a kerület 

központján halad át, a városrészben 2 megállója van. Soroksár központjának autóbuszos kapcsolatait 

a 66, 66E, 135, 166 és a 966 vonalcsoport biztosítja. Parkolási problémát jelent a kerület 

központjában, hogy a kerületen kívüliről bejárók gyakorlatilag P+R parkolónak használják a 

közterületi parkolókat. A városrész keleti szélén halad a Budapest/Ferencváros –Kelebia (150 számú) 

vasútvonal. Soroksár vasútállomása is a városrészbe esik. A Volánbusz 5. sz. főúton közlekedő 

járatainak is szerepe van a városrész közösségi közlekedésében.  

Az ivóvízhálózat kiépítettsége alapján, a városrészben élők teljes mértékben ellátottnak tekinthetők. 

A kerület lakosságának közvetlen ivóvíz ellátására kiépített elosztóhálózat szinte valamennyi utcában 

dn 200-as, 100-as, 150-es és 80-as paraméterrel, többnyire körvezetékes módon épült ki. A városrész 

a szennyvíz közcsatorna hálózat kiépítettsége alapján teljes mértékben ellátottnak tekinthető. A 

kerületben a csapadékvíz összegyűjtésére részben zárt csapadékcsatorna hálózatot építettek, 

részben nyílt árkokat alakítottak ki, de egyes utcákban, út-szakaszokon nincs kiépített, kialakított 

vízelvezetés. 

Ez a városrész Soroksár legvárosiasabb, legattraktívabb része. Itt található a Hősök tere köztér és 

közpark funkciót egyaránt betöltő, korszerűen átépítetett, rendezett, dekoratív zöldfelülete. A 

központhoz közvetlenül kapcsolódik a Soroksári-Duna Molnár-sziget melletti kis folyóága, melyet 

mintegy 1,2 km hosszú part menti sétány kísér. Ugyancsak a kerületközpontban van a kerület 

legértékesebb fasora, a Templom utcai védett fasor is. 

2. számú városszerkezeti egység - Soroksár dél 

A városrész a Gyáli-pataktól délre a MÁV vasútvonal és az RSD közti területen fekszik. Kettévágja a 

Haraszti út, amelynek mentén vegyes, gazdasági és különleges területek is találhatók. A városrész 

többi részén jellemzően kertvárosias beépítés tapasztalható. Az RSD mentén nyaraló jellegű 

lakóházak sorakoznak, amelyek előtt egy parti sétány húzódik. A városrész elég nagy 

tartalékterülettel is rendelkezik a Milleniumtelep mellett, ahol lakóterületi fejlesztést irányoz elő a 

TSZT. 
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Mutatók 

Budapest 
XXIII. kerület 

összesen 
 

2001. 

2. Soroksár 
dél 

 
2001. 

Budapest 
XXIII. kerület 

összesen 
 

2011. 

2. Soroksár 
dél 

 
2011. 

Lakónépesség száma 20697 3682 21155 4129  

A népesség kerületi aránya 100 17,8 100 19,5 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 17,4 14,6 13,7 13,7 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 62,5 63,9 63,8 62,0 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 20,1 21,5 22,5 24,3  

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

n.a. n.a. 11,2 14,5 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb 
népesség arányában 

12,0 6,9 18,8 15,3  

Lakásállomány (db) 8115 1467 8644 1534 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya   5,5 6,3 

Rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

35,5 36,5 36,0 38,4 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

12,8 14,5 7,1 9,7  

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 
belül 

60,0 58,5 59,9 57,5 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 35,8 38,8 33,2 34,2 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

n.a. n.a. 
30,4 35,9 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 
lakónépességen belül 

n.a. n.a. 
50,6 51,5 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) n.a. n.a. 12,9 15,7 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 
napos munkanélküliek aránya) 

n.a. n.a. 
8,0 9,2 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 
aránya a lakott lakásokon belül 

n.a. n.a. 
4,5 5,1 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül n.a. n.a. 12,7 9,0 

Forrás: KSH, Népszámlálás 2001., 2011. 

A városrész lakossága mintegy 400 fővel nőtt 2001 óta, 2011-ben 4129 fő élt itt, ami a kerület 

lakosságának nem egészen ötöde. Korösszetétele szintén kissé öregedő tendenciát mutat, a kerületi 

átlaghoz hasonló. Képzettségi mutatói összességében a kerületi átlagnál kicsit rosszabbak, bár tíz év 

alatt a felsőfokú végzettségűek aránya jelentősen megnőtt (6-ról 15%-ra). A foglalkoztatottak aránya 

az aktív korú népességen belül (57%); a munkanélküliségi ráta (15,7%) és a tartós munkanélküliek 

aránya (9,2%) szintén némileg kedvezőtlenebb a kerület átlagánál.  

A városrész szegregációs mutatója itt is jelentősen csökkent (14,5-ről 9,7%-ra). A terület északi részén 

azonban, a Duna és a Gyáli-patak menti területen, a volt Délitemető környékén néhány utcában 

koncentrálódik a hátrányos helyzetű lakosság, ezért a KSH szegregátumként jelölte meg a Vadvíz u. - 

Vadevezős u. - Délitemető u. - Vágó u. - Vágó köz - Háló u. - Vadevezős u. - Tusa u. - Forster János 

Jakab utca által közrefogott területet. (Részletesebben lásd a szegregációs területeket bemutató 

fejezetben). 
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Lakásállománya 1534 db volt 2011-ben (67 db-bal nőtt), melyből 6,3% az alacsony komfortfokozatú 

lakások aránya. A városrész humán infrastruktúrája az alapfokú ellátási rendszerre szorítkozik (egy 

óvoda és egy általános iskola). Nincs alközpont. 

A városrész kiemelt útja a Haraszti út, ami az 510 számú országos főút kerületi szakasza, 2x1 forgalmi 

sávos kiépítettséggel. Ez az út a városrész egyetlen gyűjtőútja is. A városrész szélén, az RSD mentén 

parti sétány húzódik. A Budapest – Ráckeve HÉV vonal a Haraszti út mentén halad el, a városrészben 

2 megállója van, a helyi buszközlekedést a 135 és a 966 buszjárat biztosítja. A Volánbusz 510. sz. 

főúton közlekedő járatainak is szerepe van a városrész közösségi közlekedésében. 

A városrész közművekkel ellátott. Az RSD mentén két forrás található. A városrész gazdasági területei 

a Haraszti út mentén 20 kV-ról ellátott, illetve növelt kisnyomású gázvezetékkel ellátott területek. 

Az Orbánhegyi és Millenium telepi kertes-családiházas területek zöldfelületeit jellemzően a fásított, 

ápolt dísz és termesztési célú magánkertek alkotják. 

3. számú városszerkezeti egység - Újtelep 

A kerület központjától közlekedési útvonalakkal elválasztott városrész, amelynek szervesebb 

kapcsolata van a szomszédos XX. kerület kertvárosi részével, mint Soroksár központi területeivel. Itt 

jellemzően lakó funkciójú (kisvárosias, telepszerű és kertvárosias) területeket találunk. A lakótelep 

központja a kerület egy kisebb alközpontjaként értelmezhető. A városrész komoly lakóterületi 

fejlesztési tartalékkal rendelkezik. A tartalékterületektől nyugatra erdőterületek találhatóak. 

A városrész lakossága lényegében nem változott 2001 óta, 2011-ben: 6694 fő élt itt, ami a kerület 

lakosságának közel egyharmada, így a Központ után ez a második legnépesebb városrész.  

Korösszetétele kedvezőbb, mint másutt, bár itt is öregedő tendenciát mutat, mert 2001-ben még 

24% volt a 14 év alatti gyermekek aránya, 2011-re már csak 14%, ami az akkor letelepedő fiatal 

családok gyermekvállalását mutatta, akik közben felnőttek. Újtelep képzettségi mutatói viszont 

jelentősen javultak, azaz a fiatalok nagy része diplomás lett (tíz év alatt a felsőfokú végzettségűek 

aránya 17,3-ról 24,8%-ra nőtt). A foglalkoztatottak aránya az aktív korú népességen belül (61%); a 

munkanélküliségi ráta (10,8%) és a tartós munkanélküliek aránya (6,6%) szintén kedvezőbb, mint a 

kerület átlag.  A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya is csökkent. A szegregációs mutató értéke 

itt is jelentősen csökkent (11,3-ről 6,4%-ra). 

Lakásállománya 2640 db volt 2011-ben (tíz év alatt 257 db-bal nőtt), melyből csupán 3,4% az 

alacsony komfortfokozatú lakások aránya – itt a legkevesebb a kerületben.  

Az autópálya melletti közeli bevásárlóközpontok elszívó hatása miatt a városrész kereskedelmi és 

szolgáltató funkciói hiányosak. Alközponti terület nem jellemző, a városrész humán infrastruktúrája: 

2 óvoda és 2 általános iskola; az egészségügyi szolgáltatások egy része helyben elérhető (felnőtt és 

gyermek háziorvosi rendelők, fogorvosi rendelők és gyógyszertárak).  

 

Mutatók 

Budapest 
XXIII. kerület 

összesen 
 

2001. 

3. Újtelep 
 

2001. 

Budapest 
XXIII. kerület 

összesen 
 

2011. 

3. Újtelep 
 

2011. 

Lakónépesség száma 20697 6676 21155 6694 

A népesség kerületi aránya 100 32,5 100 31,6 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 17,4 23,8 13,7 14,4  
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Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 62,5 61,8 63,8 68,5  

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 20,1 14,4 22,5 17,1  

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

n.a. n.a. 11,2 9,4 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb 
népesség arányában 

12,0 17,3 18,8 24,8  

Lakásállomány (db) 8115 2383 8644 2640  

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya n.a. n.a. 5,5 3,4 

Rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

35,5 34,1 36,0 35,7 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

12,8 11,3 7,1 6,4  

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 
belül 

60,0 62,1 59,9 61,4 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 35,8 30,1 33,2 27,5 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

n.a. n.a. 
30,4 24,3 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 
lakónépességen belül 

n.a. n.a. 
50,6 48,8 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) n.a. n.a. 12,9 10,8 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 
napos munkanélküliek aránya) 

n.a. n.a. 
8,0 6,6 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 
aránya a lakott lakásokon belül 

n.a. n.a. 
4,5 2,9 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül n.a. n.a. 12,7 12,6 

Forrás: KSH, Népszámlálás 2001., 2011. 

A városrész gyűjtőútjai a Szentlőrinci út, Alsó határút, Köves út (másodrendű főút), és a Szent László 

utca. A Szentlőrinci úti lakótelep utasforgalmát a 35, 36, 123, 123A és 135 járatok bonyolítják le.  

A városrész közművekkel ellátott. A kerületben jelenleg távhőszolgáltatás nem üzemel. A városrész 

egy része 20 kV-ról ellátott, illetve növelt kisnyomású gázvezetékkel ellátott terület. A Szentlőrinci úti 

lakótelepen ivóvíz főnyomóvezeték és csapadékvíz főgyűjtőcsatorna is fut. 

Az Újtelep városrész Soroksárnak részben lakótelep jelleggel, szabadon álló, 4 szintes sávházakkal 

beépített, illetve kertes-családi házas, azaz magánkertes lakóterülete. Ebben a városrészben 

találhatók a kerület lakótelepi közkertjei és játszótereinek legnagyobb része. Az újtelepi 

lakóterületekhez közvetlenül csatlakozóan, a Szentlőrinci út, a Temető utca, az Erzsébeti temető déli 

kerítése és az Ugarszél út között belterületi erdő található, melynek területe mintegy 28,0 ha. A 

mozaikosan fásított terület közparkká fejlesztésre alkalmas. 

A szegregációs mutató értéke 20% - a KSH két tömböt is szegregáció szempontjából 

veszélyeztetettnek jelölt meg. Ebből az egyik, a 6. számú (Mesgye u. - Köves út - Újtelep út - Maros 

u.) vegyes, kétarcú terület; van néhány lepusztult épület, de összességében egy átlagos, családi házas 

rész. A másik, a 4. sz. terület (Nyír utca - Fatimai utca - Temető sor - Szentlőrinci út) azonban 

elhanyagoltabb, infrastrukturálisan hiányos. Az önkormányzat további területek felvásárlásával 

távlati lakóterület-fejlesztést szeretne ezen a környéken, illetve a Szentlőrinci melletti közös fővárosi 

és kerületi tulajdonban lévő telkeken bérlakásépítést tervez. 
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4. számú városszerkezeti egység - Molnár-sziget 

A Molnár-sziget különleges pozíciójú része a kerületnek. Az RSD szigete, amely közúti híddal 

kapcsolódik Soroksár központi részéhez, Csepel felé pedig jelenleg komp biztosítja az átjárást. A 

sziget nagyobb része üdülőterület, vagy üdülőterületnek előirányzott kertes mezőgazdasági terület. 

Északi, déli területein és a keleti parti sávjában zöldterületek találhatók, míg a déli szigetcsúcs 

jelenleg hasznosítatlan, de rekreációs célra előirányzott. 

A sziget nevét az egykori malomipari tevékenységről kapta, a későbbiekben mezőgazdasági 

tevékenység folyt itt. Ma jellemzően hétvégi házas, családi házas terület, amely az utóbbi években 

erősen beépült: lakásállománya az elmúlt tíz év alatt másfélszeresére nőtt (2011-ben 126 db). 

Lakossága is ennek megfelelően gyarapodott: 95-ről 242 főre nőtt. A lakosság korösszetétele 

öregedést mutat, képzettségi mutatói viszont javulást (a felsőfokú végzettségűek aránya 8-ról 19.3 %-

ra nőtt), ami a középkorú és idősebb, de képzett korosztály (korábbi nyaralójukba való) kiköltözését 

mutatja. A szegregációs mutató ezen a területen csak csekély mértékben javult. Erős helyi civil 

érdekképviselet. Intézmény és gazdasági funkció nem található a szigeten. Az egykori ifjúsági tábor 

helyén jelenleg több ütemben, fővárosi támogatással épül egy többfunkciós közösségi park. 

A városrész autóforgalom számára korlátozott. Az úthálózat legnagyobb része nem szilárd burkolatú. 

Tömegközlekedés szempontjából ellátatlan a terület. A XXI. kerület felé a Molnár-szigeten, a Meder 

utcai révátkelés az egyetlen kapcsolat. A Molnár-sziget közművek szempontjából részben ellátatlan. A 

villamosenergia-hálózat kiépült. A gázellátás a helyi lakosság erejéből, önkormányzati hozzájárulással 

épült ki. A csatornázás folyamatban van. 

A városrészt kertes üdülőterületek, illetve kertes mezőgazdasági területek zöldfelületei jellemzik. Az 

üdülőterületet leginkább a kertes-családiházas területekhez hasonló fásított, ápolt dísz és 

termesztési célú magánkertek alkotják. 

Mutatók 

Budapest 
XXIII. kerület 

összesen 
 

2001. 

4. Molnár-
sziget 

 
2001. 

Budapest 
XXIII. kerület 

összesen 
 

2011. 

4. Molnár-
sziget 

 
2011. 

Lakónépesség száma 20697 95 21155 242  

A népesség kerületi aránya 100 0,45 100 1,14 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 17,4 10,5 13,7 12,4 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 62,5 68,4 63,8 58,7 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 20,1 21,1 22,5 28,9  

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

n.a. n.a. 11,2 10,6 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb 
népesség arányában 

12,0 8,0 18,8 19,3  

Lakásállomány (db) 8115 49 8644 126  

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya n.a. n.a. 5,5 11,9 

Rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

35,5 41,5 36,0 35,9 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

12,8 9,2 7,1 7,0 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 60,0 55,1 59,9 59,3 
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belül 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 35,8 37,8 33,2 40,0 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

n.a. n.a. 30,4 31,4 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 
lakónépességen belül 

n.a. n.a. 50,6 50,8 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) n.a. n.a. 12,9 11,8 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 
napos munkanélküliek aránya) 

n.a. n.a. 8,0 7,6 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 
aránya a lakott lakásokon belül 

n.a. n.a. 4,5 11,9 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül n.a. n.a. 12,7 18,6 

Forrás: KSH, Népszámlálás 2001., 2011. 

 

5. számú városszerkezeti egység - Péteri major és térsége 

A Péteri major zárványterületként, Soroksár központi területeitől elszakadva, azoktól erdő- és 

mezőgazdasági területekkel elválasztva fekszik az M5 autópálya kivezető szakaszától nyugatra. 

Kertvárosias lakóterületek, gazdasági területek, különleges területek és kertes mezőgazdasági 

területek alkotják. Térségében jellemzően mezőgazdasági-, és erdőterületek találhatóak. A 

városrészen átfolyik a Gyáli-patak, amely mellett egy tó is található. A tó körül üdülőházak 

sorakoznak a major beépített részeitől délre. 

A kerület központjától elkülönülő Péteri major jellemzően gazdasági és lakófunkciójú terület, amely a 

korábbi bokortanyából nőtt ki - ma a Majori útból, mint főtengelyből és egy-két párhuzamos utcából 

áll - és egy többfunkciós zárványként működik. 2001-ben 131 lakást tartottak nyilván a területen, 

2011-ben 157-et, melyek közül sok az új építésű családi ház és a pár lakásos társasház is. 

Korösszetétele és képzettségi mutatói átlagosak, csakúgy, mit a lakások komfortfokozata. Az 

egyszobás lakások aránya mindössze 10%. 

 

Mutatók 

Budapest 
XXIII. kerület 

összesen 
 

2001. 

5. Péteri 
major 

 
2001. 

Budapest 
XXIII. kerület 

összesen 
 

2011. 

5. Péteri 
major 

 
2011. 

Lakónépesség száma 20697 388 21155 428  

A népesség kerületi aránya 100 1,87 100 2,02 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 17,4 17,0 13,7 15,7 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 62,5 67,5 63,8 66,6 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 20,1 15,5 22,5 17,8 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

n.a. n.a. 11,2 15,4 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb 
népesség arányában 

12,0 7,7 18,8 12,8 

Lakásállomány (db) 8115 131 8644 157  

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya n.a. n.a. 5,5 7,0 

Rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 

35,5 33,2 36,0 37,5 
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évesek) belül 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

12,8 11,8 7,1 8,4  

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 
belül 

60,0 62,5 59,9 59,2 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 35,8 23,7 33,2 28,1 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

n.a. n.a. 30,4 36,2 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 
lakónépességen belül 

n.a. n.a. 50,6 48,6 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) n.a. n.a. 12,9 14,5 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 
napos munkanélküliek aránya) 

n.a. n.a. 8,0 7,3 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 
aránya a lakott lakásokon belül 

n.a. n.a. 4,5 2,9 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül n.a. n.a. 12,7 10,9 

Forrás: KSH, Népszámlálás 2001., 2011. 

A városrészt érinti a gyorsforgalmi úthálózat több jelentős eleme: M5, M51, M0. Ezen felül a 

városrész határán fut az elsőrendű 5. sz. főút is. A terület gyűjtőútja a Péteri major területén áthaladó 

Majori út. Ez az út része Soroksár XVIII. kerülettel való közúti kapcsolatának. A Péteri major 

tömegközlekedését a 166-os busz biztosítja.  

A major lakóterületei közművekkel részben ellátottak, de nem teljes a közművesítettség. A 

városrészben elég nagy szabad területek vannak a megújuló energiaforrások távlati kialakítására és 

hasznosítására. A déli részen egy nagynyomású gázvezeték szeli át a területet, amely Vecsés felől jön 

és az Ócsai út mellett üzemelő gázátadó állomásba csatlakozik. 

A Péteri major területén a zöldfelületi rendszer részei a lakóterületi és mezőgazdasági magánkertek, 

illetve a majort körülvevő külső táji adottságok, a közlekedési elemekkel felszabdalt mezőgazdasági- 

és erdőterületek. A Gyáli patak mentén helyenként még mocsaras, mezőgazdasági és erdészeti 

használatú területek részei a Nemzeti Ökológiai hálózatnak. Ezen belül ex lege lápok is találhatók itt. 

 

6. számú városszerkezeti egység - Nagybani Piac és térsége 

A városrész kizárólag gazdasági területekből áll. A terület nagy része már beépült, a városrész déli 

csücskében az M5 autópálya mellett van még egy kisebb beépítetlen terület. A gazdasági területeket 

erdősáv választja el az autópályától. A beépült részeken kereskedelmi, szolgáltató funkciók, valamint 

a Budapesti Nagybani Piac Zrt. működnek. A terület tisztán gazdasági és kereskedelmi funkciójú; 

lakóépületei, lakossága nincsen.  

A városrészt érinti az M5 autópálya kivezető szakasza, ami része a gyorsforgalmi úthálózati 

rendszernek. A városrész szélén, egyben Soroksár határán fut a Nagykőrösi út. A terület belső 

gyűjtőútja a Bevásárló utca. A városrész tömegközlekedését a 135 és 123 buszok biztosítják. A 

területet érinti a 142-es vasútvonal.  

A terület közművekkel ellátott. Mivel gazdasági területek alkotják a városrészt, itt a gázellátás nagy-

középnyomású vezetékekkel biztosított. A területen több nyomásszabályzó is van. A városrészt átszeli 

egy 120kV-os távvezeték és több ivóvíz főnyomóvezeték is. 
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Erre a városrészre nem jellemző a nagy zöldfelületi ellátottság. Egybefüggő zöldfelületek csak az 

autópálya le- és felhajtók zárványterületein, illetve a még be nem épített, de fejlesztésre váró 

területeken találhatók. Az M5 autópálya menti véderdő is hiányos. A bevásárló központok parkolói 

minimálisan fásítottak. 

 

7. számú városszerkezeti egység - Logisztikai és gazdasági térség 

Ebben a déli városrészben, Soroksár fő közlekedési hálózati elemeivel tagolt területen 

összpontosulnak a kerület jelentősebb gazdasági és logisztikai funkciói. A városrész a meglévő 

gazdasági funkciók mellett komoly fejlesztési tartalékkal is rendelkezik e téren. A TSZT-ben nagy 

területek lettek gazdasági területfelhasználásba sorolva, de ezek egy részén jelenleg vagy 

mezőgazdasági tevékenység folyik, vagy hasznosítatlanok. Az egyes gazdasági területeket erdő-, és 

mezőgazdasági területek, valamint közlekedési területek tagolják. 

A döntően logisztikai és gazdasági terület 2001. óta lakófunkcióval is bővült. Akkor a KSH 

lakónépesség hiányában nem tudott adatot szolgáltatni erre a területre, 2011-ben azonban már 20 

lakást és 58 főt regisztráltak. Az itt élők túlnyomó részben alulképzett fiatalok (nincs diplomás), és 

egynegyedük alacsony presztízsű munkát végez. A foglalkoztatottak aránya 67%. A szegregációs 

mutató értéke 3%. A 20 db-os lakásállomány negyede alacsony komfortfokozatú, egyszobás lakás.  

Mutatók 

Budapest 
XXIII. kerület 

összesen 
 

2001. 

7. Logisztikai 
és gazdasági 

térség 
 

2001. 

Budapest 
XXIII. kerület 

összesen 
 

2011. 

7. 
Logisztikai 

és 
gazdasági 

térség 
 

2011. 

Lakónépesség száma 20697 n.a. 21155 58 

A népesség kerületi aránya 100 n.a. 100 0,27 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 17,4 n.a. 13,7 20,7 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 62,5 n.a. 63,8 58,6 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 20,1 n.a. 22,5 20,7 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

n.a. n.a. 11,2 20,6 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb 
népesség arányában 

12,0 n.a. 18,8 0,0 

Lakásállomány (db) 8115 n.a. 8644 20 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya  n.a. 5,5 25,0 

Rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

35,5 n.a. 36,0 23,5 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

12,8 n.a. 7,1 2,9 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 
belül 

60,0 n.a. 59,9 67,4 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 35,8 n.a. 33,2 18,2 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

n.a. n.a. 30,4 55,2 
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A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 
lakónépességen belül 

n.a. n.a. 50,6 41,4 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) n.a. n.a. 12,9 14,7 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 
napos munkanélküliek aránya) 

n.a. n.a. 8,0 8,8 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 
aránya a lakott lakásokon belül 

n.a. n.a. 4,5 25,0 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül n.a. n.a. 12,7 30,0 

Forrás: KSH, Népszámlálás 2001., 2011. 

A városrészt érinti a gyorsforgalmi úthálózat két jelentős eleme az M0 és az M51. Ezen felül érinti 

még az elsőrendű 5. sz. főút (Ócsai út) is. A városrész tömegközlekedését a 66 és 66E buszok illetve a 

Volánbusz járatai biztosítják. A városrész szélén halad el a Budapest/Ferencváros –Kelebia (150 

számú) vasútvonal. Ehhez kapcsolódóan a Budapesti Intermodális Logisztikai Központ vasúti forgalma 

a vonal Soroksár-Terminál állomásán bonyolódik le. 

A városrész nagyobb része növelt kisnyomású gázvezetékkel ellátott terület. A kerület gázellátásának 

bázisa a kerület területén, az Ócsai út mellett üzemelő gázátadó állomás, amelynek betáplálása a 

Vecsés felől kiépített nagynyomású gázszállító vezetékről kiépített bekötővezetéken keresztül 

történik. Fővárosi övezeti terven, az Ócsai út mellett hulladékkezelésre kijelölt terület is szerepel.  

A BILK és az Ócsai út menti gazdasági területek térsége erősen zöldfelület-hiányos terület. Ezzel 

együtt az M0-M51 csomópont környezetében kiterjedt erdőterületek találhatók, amelyek 

kondicionáló hatása kedvező. A városrész déli részén nagy kiterjedésű, közlekedési elemek által 

felszabdalt mezőgazdasági- és erdőterületek találhatók. 

8. számú városszerkezeti egység - Vízisport utca és térsége 

A városrész meghatározó eleme a Dél-pesti Szennyvíztisztító területe és az ahhoz kapcsolódó 

különleges területek, illetve véderdők. A Meddőhányó utcától északra gazdasági és kereskedelmi, 

szolgáltató területek találhatóak. Ugyanitt a TSZT-ben kijelölt erdőterületek nagy részén a valóságban 

kertes mezőgazdasági területek sorakoznak. A Vízisport utca és az RSD között üdülőterület található, 

ahol részben üdülők, részben csónakházak, sportpályák találhatók. 

Ebben a városrészben elenyésző a lakófunkció, bár tíz év alatt közel tízszeresére nőtt a lakosság 

száma (8 főről 79-re); a 3 db-os lakásállomány pedig 32-re. A korábbi 100%-os foglalkoztatás a válság 

után felére esett; a tartósan munkanélküliek aránya 17,6%. Az alacsony presztízsű foglalkoztatási 

csoportokban dolgozók aránya igen magas, 44%. A végzettség nélküliek arány nagyon alacsony (6%), 

döntően középfokú illetve szakiskolai végzettségűek, a diplomások aránya 18%. Közintézmény nem 

található a területen. 

A városrész szélén halad el a Helsinki út (elsőrendű főút), ezen felül a városrész két fontosabb útja a 

Meddőhányó utca és a Vízisport utca, de ezek - szerepüket tekintve - nem számítanak gyűjtőútnak. A 

Helsinki úttal a kapcsolatot nehezíti a városrész szélén elhaladó Budapest/Ferencváros –Kelebia (150 

számú) vasútvonal, illetve a Budapest – Ráckeve HÉV vonal. A terület tömegközlekedés 

szempontjából közvetlenül ellátatlan, tömegközlekedési megállók csak nagyobb sétával elérhetőek. A 

városrészből indul az RSD mentén haladó Eurovelo kerékpárút kiépített szakasza, amely a Dél-Pesti 

Szennyvíztisztítótól a Dobó utcáig tart.  

A városrész közmű szempontból kiemelt eleme a Dél-Pesti Szennyvíztisztító területe. A 

szennyvíztisztító telep jelenléte a kerületben és a szomszédos XX. kerületben is okoz gondokat, mivel 

a jellemző szélirány mellett a kerület egyes részeit jelentős szagterhelés-bűzhatás éri. A 
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szennyvíztisztító telepnél a szaghatás csökkentése érdekében és a tisztítási hatásfok javítására a 

közelmúltban jelentős fejlesztéseket valósítottak meg, de a környezet terhelésének csökkentése 

érdekében további fejlesztések megvalósítási igényével is kell számolni. A Vízisport utca menti 

területek közműellátása biztosított. 

A városrészben a zöldfelületek nagyobb részét a Dél-Pesti Szennyvíztisztító körüli véderdő és a 

szennyvíztisztítóhoz kapcsolódó fejlesztési terület zöldfelületei alkotják. A Meddőhányó utcától 

északra kisebb kertes mezőgazdasági területek találhatók, nagy zöldfelületi aránnyal. A Vízisport utca 

mentén sorakozó telkeken csónakházak és rekreációs területek (sportpályák, pihenők) találhatók, 

ligetes fás, illetve vízparti növényzettel. 

 

Mutatók 

Budapest 
XXIII. kerület 

összesen 
 

2001. 

8. Vízisport 
utca 

 
2001. 

Budapest 
XXIII. kerület 

összesen 
 

2011. 

8. Vízisport 
utca 

 
2011. 

Lakónépesség száma 20697 8 21155 79  

A népesség kerületi aránya 100 0,03 100 0,37 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 17,4 12,5 13,7 13,9 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 62,5 62,5 63,8 63,3 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 20,1 25,0 22,5 22,8 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

n.a. n.a. 11,2 6,0 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb 
népesség arányában 

12,0 0 18,8 17,9 

Lakásállomány (db) 8115 3 8644 32  

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya  n.a. 5,5 9,4 

Rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

35,5 0 36,0 50,0  

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

12,8 0 7,1 4,0  

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 
belül 

60,0 100 59,9 46,6  

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 35,8 50 33,2 43,8 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

n.a. n.a. 30,4 44,4 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 
lakónépességen belül 

n.a. n.a. 50,6 57,0 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) n.a. n.a. 12,9 20,6 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 
napos munkanélküliek aránya) 

n.a. n.a. 8,0 17,6 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 
aránya a lakott lakásokon belül 

n.a. n.a. 4,5 7,1 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül n.a. n.a. 12,7 14,3 

Forrás: KSH, Népszámlálás 2001., 2011. 
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9. számú városszerkezeti egység - Szamaránszki dűlő és Sósmocsár térsége 

A városrész nagyobb része erdő-, és mezőgazdasági terület. A mezőgazdasági területekhez néhol 

mezőgazdasági üzemi különleges területek kapcsolódnak. A városrész izgalmasabb, fejlesztési 

lehetőségekkel érintett része a soroksári vasútállomás körüli térség. A TSZT itt kertvárosias, 

intézményi és gazdasági területeket jelöl ki, de ezek többségén jelenleg lakó, vagy mezőgazdasági 

területfelhasználás jellemző. A térség minden bizonnyal átalakulás előtt áll, az átalakulás időtávja 

viszont kérdéses. 

A döntően apró parcellás területen csekély mértékű a lakófunkció, de a rendezetlen beépítéseknek 

köszönhetően nagymértékű lakosságnövekedés volt tapasztalható: a döntően hátrányos helyzetű, 

alacsony képzettségű lakosság száma 9-ről 190-re nőtt a két cenzus közti időszakban; a lakásállomány 

pedig 3-ról 72-re. A lakók harmada végzettség nélküli, diplomával rendelkezik 6%-uk. A rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül a korábbi 40%-ról 52%-ra nőtt; 

a háztartások fele foglalkoztatott nélküli. A foglalkoztatottak 44%-a is alacsony presztízsű munkát 

végez. 

 

Mutatók 

Budapest 
XXIII. kerület 

összesen 
2001. 

9. 
Szamaránszki 

dűlő 
2001. 

Budapest 
XXIII. kerület 

összesen 
2011. 

9. 
Szamaránszki 

dűlő 
2011. 

Lakónépesség száma 20697 9 21155 190  

A népesség kerületi aránya 100 0,04 100 0,89 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 17,4 11,1 13,7 7,9 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 62,5 55,6 63,8 65,3 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 20,1 33,3 22,5 26,8 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

n.a. n.a. 11,2 31,5 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb 
népesség arányában 

12,0 0 18,8 6,0 

Lakásállomány (db) 8115 3 8644 72  

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya n.a. n.a. 5,5 25,0 

Rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

35,5 40,0 36,0 52,4  

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

12,8 20,0 7,1 20,2 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 
népességen belül 

60,0 50,0 59,9 45,3 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 35,8 33,3 33,2 50,6  

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

n.a. n.a. 30,4 44,6 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 
lakónépességen belül 

n.a. n.a. 50,6 47,4 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) n.a. n.a. 12,9 35,0 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 
napos munkanélküliek aránya) 

n.a. n.a. 8,0 24,0 

A komfort nélküli, félkomfortos és 
szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 

n.a. n.a. 4,5 24,6 
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Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül n.a. n.a. 12,7 25,7 

Forrás: KSH, Népszámlálás 2001., 2011. 

A városrészt érinti az M5 autópálya kivezető szakasza, ami része a gyorsforgalmi úthálózati 

rendszernek. A városrész gyűjtőútjai a két szélén futnak: Szentlőrinci út, Vecsés út. A városrész 

tömegközlekedését a Vecsés út felől a 166-os busz, a Szentlőrinci út felől a 135 és 123 buszok 

biztosítják, de ezeknek nincs közvetlen megállója a Szentlőrinci úton. A városrész délnyugati széle 

határos Soroksár vasútállomásával. 

A városrész nagyobb része külterület. A városrészt É-D-i irányban átszeli egy ivóvíz főnyomóvezeték 

és a nyugati részen egy 120kV-os távvezeték, ami a Szentlőrinci út mellett halad tovább. A 

csapadékvíz elvezetés szempontjából a városrész két vízgyűjtő területhez tartozik. 

A városrészt jellemzően mezőgazdasági- és erdőterületek alkotják. Ezeket a közlekedési hálózati 

elemek tagolják. Emellett jelentős számú kertes mezőgazdasági terület is található a városrész 

délnyugati végében. Érdemes még kiemelni a Szentlőrinci út és M5 szegletben fekvő Szent Lőrinc Golf 

Club területének kondicionáló szerepét. 

 

10. számú városszerkezeti egység - Egyéb területek 

A városrészt jellemzően beépítésre nem szánt természetközeli-, erdő, és mezőgazdasági 

területfelhasználási kategóriák alkotják. A mezőgazdasági területekhez itt is néhol mezőgazdasági 

üzemi különleges területek kapcsolódnak. Lakossága, lakásállománya nincs. 

A városrészt érinti a gyorsforgalmi úthálózat két jelentős eleme: M5, M51. A tömegközlekedési 

vonalak közül a városrészt a 166-os busz vonala érinti.  

A városrész nagyobb része lakatlan, külterület. DNY-ÉK-i irányban átszeli egy ivóvíz főnyomóvezeték. 

Csapadékvíz-elvezetés szempontjából két vízgyűjtő területbe esik. É-D-i irányban szintén átszeli, 

illetve a városrész nyugati szélén érinti is egy-egy 120 kV-os távvezeték. A városrészben elég nagy 

szabad területek vannak a megújuló energiaforrások távlati kialakítására és hasznosítására. 

A városrészt jellemzően mezőgazdasági- és erdőterületek alkotják. Ezeket a közlekedési hálózati 

elemek tagolják. Kiemelt szerepű zöldfelület a fővárosi jelentőségű védett természeti területként 

nyilvántartott Soroksári Botanikus Kert. 
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Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek 

Soroksár Integrált Településfejlesztési Stratégiájának részeként készülő Antiszegregációs tervének 

célja egyrészt a korábbi terv felülvizsgálta, másrészt a jövőbeli tervezés megalapozása. Jelen fejezet a 

helyzetfeltárást tartalmazza és a KSH 2011-es népszámlálási adatai alapján kijelölt területekre 

készült. Az elemzés a KSH, valamint az önkormányzat és a kerületi intézmények adatszolgáltatása 

alapján, továbbá a helyi esélyegyenlőségi terv, szociális szolgáltatástervezési koncepció 

felhasználásával készült. 

A szegregáció fogalmát a szakirodalom leggyakrabban a területi elhelyezkedéssel, lakhatással és az 

ebből következő intézményi elkülönüléssel/elkülönítéssel kapcsolatban használja. Szegregációnak 

nevezzük azt a jelenséget, amikor egy-egy településen belül a különböző társadalmi rétegek, etnikai 

csoportok stb. lakóhelye erősen elkülönül egymástól. A szegregáció együtt jár a jövedelmi viszonyok 

és a települési infrastruktúra lényeges egyenlőtlenségeivel.  

A korábbi tervezési metodikában szegregátumnak a települések azon területei minősülnek, ahol a 

szegregációs mutató értéke - vagyis az aktív korú népességen belül a legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 

korúakon belül - magasabb, mint 50%.  

A 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 2015. évi módosítása alapján Soroksár a fővárosi kerületek II. 

csoportjába tartozik, ahol a szegregációs mutató határértéke 25% szegregátum esetében és 20-25% a 

veszélyeztetett terület esetében. A KSH azon összefüggő területeket nyilvánítja a Népszámlálás 

adatai alapján szegregátummá, amelyekben a fenti adatokkal jellemezhető területegység 50 főnél 

népesebb (lakónépesség száma). 

A kerület határozott szándéka a szegregátumban élők helyzetének segítése, számukra a lehető 

legnagyobb támogatások és kedvezmények nyújtása, és a terület növekedésének visszaszorítása; 

továbbá a veszélyeztetett területek fokozott figyelemmel kísérése, azok szegregátummá válásának 

megakadályozása. 

Soroksár korábbi, 2011-ben készült IVS-ében az alábbi területeket jelölte ki a KSH a 2001-es 

Népszámlálás adatai alapján (lásd az alábbi térképen).  

● Az 1. sz. terület a Szamaránszki dűlő és környéke akkor nem lett szegregátumnak 

nyilvánítva, mivel nem volt lakossága. 

● A 2. sz. az Apostolhegy – volt Déli temető és környéke szegregációs mutatója ugyan csak 

8,1%, és lakosságszáma is csak 52 fő az adatok szerint, de az alacsony foglalkoztatási és 

képzettségi mutatók, valamint a lakásállomány rossz minősége miatt indokolt 

veszélyeztetettnek tekinteni. Az IVS megállapítása szerint ezen a területen az érintett 

utcákban ugyanis összesen mintegy félezer fő tekinthető érintettnek: legnagyobb részük a 

Vadevezős utcában (199 fő) valamint a Láva közben és Láva utcában (164 fő). 

● A 3. sz. területen az Orbánhegyi dűlő és környékén a hivatalos adatok szerint is jelentős 

számú lakó él (mintegy 350 fő), a szegregációs mutató értéke pedig: 23,9%. A Szőlődomb 

utcában élt a legnagyobb számú veszélyeztetett lakosság (257 fő). 
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A jelen, 2015-ös állapotok szerint mindhárom területre figyelmet kell fordítani a továbbiakban is, 

mert bár a korábbiakhoz képest eltérő mértékben és területileg is kissé módosultan, de továbbra is 

veszélyeztetett területeknek számítanak. 

A szegregált területek bemutatása 

A KSH alábbi kartogramjai bemutatják, hogy tíz évvel később, a 2011-es Népszámlálás adatai alapján 

mely területek tettek eleget a szegregátum azóta módosult kritériumainak, vagyis ahol a szegregációs 

mutató 25%, illetve a fölötti értéket vesz fel, továbbá, hogy melyek azok a területek, ahol a 

szegregációs mutató 20-25% közötti, azaz szegregáció szempontjából veszélyeztetett területnek 

számítanak.  

Soroksár szegregátumai és veszélyeztetett területei a KSH 2011-es népszámlálási adatai alapján 

  

Forrás: KSH kartogram 

A jobb oldali térképen a 6 veszélyeztetett terület (lila) látható, amelyikből kettőnek a mutatója 25% 

feletti, ezek a bal oldali térképén sötétzöld színnel és 1., 2. számmal vannak kiemelve. 

 

25% feletti szegregátumok szegregációs mutató lakosságszám 

1. szegregátum: Vadvíz u. - Vadevezős u. - Vágó u. - Vágó köz - 

Háló u. - Vadevezős u. - Tusa u. - Forster János Jakab utca 

30,4 161 

2. szegregátum: Alsó határ út - Hrivnák P. u. - Tartsay u. - Szilágyi 

Dezső u. 

26,2 107 

20-25% közötti veszélyeztetett területek   

1.  Vadvíz u. - Vadevezős u. - Délitemető u. - Vágó u. - Vágó köz - 

Háló u. - Vadevezős u. - Tusa u. - Forster János Jakab utca 

28,5 236 

3.  Erzsébet u. - Templom u. - Hősök tere - Grassalkovich út 20,7 219 

4. Nyír u. a Fatima utcáig - névtelen u. - Temető sor - névtelen u. 22,9 54 

5. (Nyír u. - Tartsay u. - Vadőr u. - Alsó határ út 20,0 57 
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6. Mesgye u. - Köves út - Újtelep út - Maros u. 20,7 126 

7. Vecsés út külterület – Szamaránszki dűlő 20,2 190 

Forrás: KSH adatszolgáltatás 

Az egyes területek részletes statisztikai adatait az alábbi táblázat mutatja.  
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Mutató megnevezése 

1. szegregátum 
(Vadvíz u. - 

Vadevezős u. - 
Délitemető u. - 

Vágó u. - Vágó köz 
- Háló u. - 

Vadevezős u. - 
Tusa u. - Forster 

János Jakab utca) 

2. 
szegregátum 
(Alsó határ út - 
Hrivnák P. u. - 

Tartsay u. - 
Szilágyi D. u.) 

3. 
veszélyeztetett 

(Erzsébet u. - 
Templom u. - 
Hősök tere - 

Grassalkovich út) 

4. 
veszélyeztetett 
(Nyír u. a Fatima 
utcáig - névtelen 
u. - Temető sor - 

névtelen u.) 

5. 
veszélyeztetett 
(Nyír u. - Tartsay 

u. - Vadőr u. - 

Alsó határ út) 

6. 
veszélyeztetett 

(Mesgye u. - 
Köves út - Újtelep 

út - Maros u.) 

7. 
veszélyeztetett 

(Vecsés út, 
Szamaránszki 

dűlő, külterület) 

Lakónépesség száma 236 107 219 54 57 126 190 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 16,5 8,4 12,8 13,0 17,5 16,7 7,9 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 69,9 60,7 63,9 64,8 61,4 65,1 65,3 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 13,6 30,8 23,3 22,2 21,1 18,3 26,8 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

35,8 35,4 24,3 40,0 25,7 24,4 31,5 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb 
népesség arányában 

3,7 9,6 11,8 2,3 7,1 16,7 6,0 

Lakásállomány (db) 85 42 106 18 24 43 72 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 14,1 0,0 7,5 22,2 8,3 4,7 25,0 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

57,0 46,2 41,4 42,9 45,7 50,0 52,4 

Szegregációs mutató 28,5 26,2 20,7 22,9 20,0 20,7 20,2 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 42,0 47,4 55,6 50,0 53,8 51,2 45,3 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 40,2 47,8 38,2 26,3 45,8 39,1 50,6 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

50,7 25,0 44,8 75,0 38,1 31,8 44,6 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 
lakónépességen belül 

49,2 56,1 53,0 48,1 50,9 58,7 47,4 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 37,5 23,4 15,5 28,6 25,0 15,4 35,0 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

20,0 19,1 8,7 25,0 10,7 9,6 24,0 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 
aránya a lakott lakásokon belül 

9,5 0,0 7,1 13,3 8,7 4,9 24,6 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 12,2 20,0 27,6 6,7 4,3 4,9 27,5 

Szegregációs mutató = Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 
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A szegregátumok helyzetelemzése 

Az 1. számú terület esetében a két kartogram közti különbség a Délitemető és a Vadevezős utca közti tömb. 

Ez az a terület, amelyik nem szerepel a 25% feletti szegregátum kartogramján, ellenben a 25% feletti 

mutatójú két másik területrésszel együtt szerepel a 20-25%-os mutatójú kartogramon.  Ugyanakkor a 

részletes adatok szerint így, a három területrésznek összesen is 28,5%-os a szegregációs mutatója – ezért 

feleslegesnek tartjuk különválasztani, hiszen a szegregációs mutató értéke 25% feletti, és szervesen együvé 

tartoznak. A részletes elemzéshez a szegregátumot 3 területegységre bontottuk.  

 

 1.szegregátum (236 fő, 28.5%) 

 

Vadvíz u. - Vadevezős u. - Délitemető u. - Vágó u. - 

Vágó köz - Háló u. - Vadevezős u. - Tusa u. - Forster 

János Jakab utca 

1/1 területrész: Vágó utca – Vágó köz – Háló utca – Vadevezős utca közti rész 

 
  

KSH kartogram                                                                       Google Maps 2014. 

Közlekedés, megközelítés 
 A terület nem járható körbe gépkocsival: a Vadevezős utca dél felől csak 5-6 méterem aszfaltozott és a 

továbbiakban pedig gyalogos ösvénnyé szűkül. A Vágó utca szűk, egyirányú, behajtani a Vágó köz felől 

lehet. A Vágó utca zsákutca, a Vágó köz felől csak egy darabig járható gépkocsival. A terület Duna felőli 

határa a Vadevezős utca folytatása, amit csak gyalogosan és kerékpárral lehet megközelíteni. Egyúttal ez a 

terület leglepusztultabb része is. 

Épületek, használat, lakásállomány 
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A terület épületei rossz állapotúak és különösen elhanyagoltak a Vadevezős utca folytatására és a Vágó 

közre és a Vágó utcára néző telkeken. A Vágó utca elvégződésénél (a lépcsőbe torkollásnál) az utca északi 

részén szemétlerakatokat látunk.  A legjobb állapotban a Háló utcára néző épületek vannak; az utca déli 

tömbje már átlagos kertvárosi rész. 

1/2 Területrész: Tusa utca – Alsó-Duna part – Vadvíz utca – Vadevezős utca 
 

 

 

 

 

KSH kartogram                                                                       Google Maps 2014. 

Közlekedés, megközelítés 
A Tusa utca –Forster János Jakab utca – Vadvíz utca – Vadevezős utca által közrezárt rész szintén nem 

járható körbe gépkocsival, mivel a terület keleti határát adó Vadevezős utca folytatása csak gyalogosan és 

kerékpárral közelíthető meg. A Duna parti Forster János Jakab utca a közelmúltban kapott szilárd 

burkolatot, amely emeli ezen vízparti terület értékét és növeli használhatóságát. 

Épületek, használat, lakásállomány 
A terület kettéosztható a telkek hátsó részeinek találkozása mentén: a Dunára néző házak jobbára modern, 

medencés nyaralók, magántulajdonú családi házak, míg a Vadevezős utca folytatására nézők elhanyagolt, 

régi, önkormányzati tulajdonban lévő épületek. Ha a légifotón nézzük (lásd fent, piros vonallal jelölve), vagy 

a  Tusa utca felől pillantunk a területre, jól látszik a két élesen eltérő épületállomány találkozása és szoros 

közelsége (lásd az alábbi képeket). 

A KSH által jelölt tömbön kívül esik, de azzal szoros kapcsolatban áll az egykori Laji Csárda elhanyagolt 

épülete. A magántulajdonban lévő egykori vendéglátóipari egységben - állapota ellenére – laknak. E 

mögött, a Duna-part és a patak torkolata között egy rendezetlen, szemetes közterület található. 

1/3 Területrész: Vágó utca – Déli temető utca – Láva köz – Vadevezős utca közti rész 

2 
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KSH kartogram                                                                       Google Maps 2014. 

Az egykori Déli temető területe ma üres terület, a déli szélén szemétlerakásokkal, az északi és nyugati 

részén jobbára rossz minőségű, régi épületekkel. 

Közlekedés, megközelítés 

A terület Vadevezős utca felőli része gépkocsival nem járható; az utcának a Láva közbe torkollásánál egy 

háromszög alakú, szemetes, elhanyagolt, szilárd burkolattal nem rendelkező közlekedési terület. A Haraszti 

út felől könnyen elérhető a HÉV és a kerület központja. 

Épületek, használat, lakásállomány 

A Délitemető utca és a Vadevezős utca közti területrész mintegy kétharmada beépítetlen, melynek a Vágó 

utca felőli része illegális szemétlerakó. Az egykori temető hivatalos felszámolása nem történt meg, de 1985 

óta már nem használják, ezért a Főváros 1998-ban kertvárosi lakóövezetbe sorolta át. A Vadevezős utcáról 

és a Láva közről nyíló épületek vegyes állapotúak; van köztük közepes és jobb állapotú, fiatalabb ház, de 

nagyobbrészt régiek és elhanyagoltak. Ezen a területen mintegy 75 fő lakott 2011-ben. 

 

Az 1. sz. szegregátum (1+2+3 területrész együtt) 2011-es népszámlálási adatainak értékelése: 

A 236 főnyi lakónépességen belül viszonylag magas a gyermekek aránya (16,5%) és alacsony az időseké 

(13,6%). Valamennyi kijelölt terület közül itt a legfiatalabb a korszerkezet. 

A képzettségi mutatók alacsonyak; a felsőfokú végzettségűek aránya mindössze 3,7%.  

A foglalkoztatottak fele alacsony presztízsű munkakörben dolgozik. A foglalkoztatott nélküli 

háztartások aránya 40%. 

37,5% a munkanélküliségi ráta, a tartósan munkanélküliek aránya pedig 20%. 

A 85 db lakás 14,1%-a alacsony komfortfokozatú; a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 

aránya a lakott lakásokon belül pedig 9,5%. 

A lakások döntő többsége önkormányzati tulajdon (kivéve a közvetlenül a Dunára néző ingatlanok a 

Forster János Jakab utcában.) 

 

Soroksár korábbi IVS-ében is veszélyeztetettként szerepelt ugyanez a terület (2. sz., Apostolhegy néven), 

ekkor még nagyobb kiterjedésben, az Apostolhegyet is magában foglalva, a Tusa utcától a Gyáli-patakig. A 

3 
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terület a jelenlegi mutatók alapján is és a terület képe, lakásállományának, lakóinak jellemzői alapján 

továbbra is szegregátumnak tekinthető. Kiemelt figyelmet érdemel. Cél a lakhatási és rekreációs 

szempontból egyaránt értékes terület hosszú távú felértékelése a tulajdonviszonyok rendezését követően, 

az infrastruktúra, a lakásállomány és a közterületek fejlesztésével. Az egykori Délitemető helyén kegyeleti 

hely, park alakítható ki. 

2. szegregátum: Alsó határ út - Hrivnák P. u. - Tartsay u. - Szilágyi Dezső u. 

 
 

 
 

                                                                  KSH                                                   (Google Maps 2014.) 

Közlekedés, megközelítés 

Körbejárható a terület burkolt úton; az utcák kellően szélesek a kétirányú forgalom számára (30-as övezet), 

csapadékvíz-elvezető árok és járda is van mindkét oldalon. A Dél-Pesti Jahn Ferenc Kórház és a nagyobb 

forgalmú belső utak a közelben vannak (Köves út, Alsó határ út). Az Alsó határ út túloldalán a pesterzsébeti 

Pacsirtaliget lakópark helyezkedik el. 

Épületek, használat, lakásállomány 

Rendezett utcák, sok autó parkol az utcán és a kertekben. A tömb belsejében van 1-2 elhanyagoltabb ház, 

de az ingatlanok és az utca képe alapján nem különbözik a szomszédos családi házas területektől.  
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A 2. sz. szegregátum 2011-es népszámlálási adatainak értékelése: 

Elöregedőben lévő terület: a 107 főnyi lakónépesség közel harmada idős, és nagyon alacsony a 

gyermekek aránya (8,4%).  

A képzettségi mutatók átlagosa; a felsőfokú végzettségűek aránya közel 10%.  

A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 47,8%. 

23% a munkanélküliségi ráta, a tartósan munkanélküliek aránya pedig 19%. 

A lakásállomány (42 db) egésze komfortos; nincs alacsony vagy a komfort nélküli lakás a területen. 

A szegregációs mutató értéke 26,2%. 

 

Az idős korszerkezet és az ezzel némiképp összefüggésben lévő alacsony képzettségi szint miatt kerülhetett 

be a veszélyeztetett területek közé; azonban a terület képe és a lakásállomány jellemzői nem indokolják 

szegregáció szempontjából veszélyeztetett területként való kezelését. Cél a terület figyelemmel kísérése, 

hogy az idős épületállomány környezetében ne indulhassanak meg kedvezőtlen irányú folyamatok. 

3. sz. veszélyeztetett terület 

Erzsébet u. - Templom u. - Hősök tere - Grassalkovich út 

  

KSH,                                                         Google Maps 2014. 

Közlekedés, megközelítés 

Mivel a tömb Soroksár központjában fekszik, a Hősök tere mellett, megközelítése kiváló (a Grassalkovich 

úton jár a HÉV), burkolt úton körbejárható. 

 

Épületek, használat, lakásállomány 

Az Erzsébet utca felől kertvárosias, döntően családi házas beépítés, valamint sok az oldalhatáron álló, 

hosszú, nagyobb udvarral rendelkező épület. Itt van több önkormányzati lakások is. Az épületállomány 

értéke alacsony egyrészt a közeli HÉV és főút zaja miatt, másrészt a korábban önkormányzati lakások 

magántulajdonba kerülésével, a lakók kiöregedésével állapotuk romlott, értékük tovább csökkent. A 
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Grassalkovich út felé pedig döntően zárt sorú beépítés a jellemző, földszintes, vagy földszint +1, 2 szintes 

házak jellemzőek, melyek közül sok a földszinti üzlethelyiség.  

A 3. sz. szegregátum 2011-es népszámlálási adatainak értékelése: 

Elöregedőben lévő terület: a 219 főnyi lakónépesség 23%-a idős, 12%-uk gyermek.  

A képzettségi mutatók a többi területhez képest jók: a felsőfokú végzettségűek aránya közel 24,3%.  

A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 38,2%. 

15,5%a munkanélküliségi ráta, a tartósan munkanélküliek aránya pedig 8,7%. 

106 db a terület lakásállománya, melyből 7,5% alacsony komfortfokozatú. A komfort nélküli lakások 

aránya pedig 7,1%. 

A szegregációs mutató értéke 20,7%, azaz a jelenlegi feltételeknek is éppen csak megfelel. 

Szegregációs szempontból mérsékelten veszélyeztetett terület, de központi fekvése és lakásállománya 

miatt mindenképpen figyelmet érdemel. Cél a kedvezőtlen irányú folyamatok megállítása, a terület 

leromlásának elkerülése. 

 

4. szegregátum – veszélyeztetett terület 

(Nyír u. a Fatimai utcáig - névtelen u. - Temető sor - névtelen u.) 

  

KSH,                                                         Google Maps 2014. 

A Soroksár-Újtelepen lévő nagy kiterjedésű terület a kerület határán található, a pesterzsébeti temető 

szomszédságában. A KSH kartogramjával ellentétben „Névtelen u.” nincsen, a tömb egészen a Szentlőrinci 

útig húzódik! 

Közlekedés, megközelítés 

A területen csak részben van szilárd burkolattal ellátott út, a temető sor és a Nyír utca is burkolatlan földút.  

Épületek, használat, lakásállomány 

Gyéren lakott, a hosszú nadrágszíj-parcellákon rossz minőségű hosszú házak találhatók. Északon a Külső 

Vörösmarty úton – amely, bár nem aszfaltozott – már új építésű családi házakat találunk.  

A területen magas az önkormányzati tulajdon aránya (50% felett), amely döntően mezőgazdasági művelési 

ágú, beépítetlen telkeket jelent. A beépített parcellák egy része szemetes, romos, ám sok köztük az 
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alacsony minőségű, de karban tartott ingatlan, melyekben kisvállalkozások működnek (Harmónia Háza 

bemutató tanya, autóbontó, számítástechnikai kft., stb.).  

A terület alapvetően mezőgazdasági jellegű, infrastrukturálisan hiányos és a társadalmi összetétele is 

kedvezőtlen. Mindenképp figyelmet igényel. Az önkormányzat távlati lakóterület-fejlesztést szeretne a 

területen további területek bevonásával. 

A 4. sz. szegregátum 2011-es népszámlálási adatainak értékelése: 

Az adatok szerint a terület lakónépessége 54 fő, a gyermekek aránya 13%.  

A képzettségi mutatók nagyon rosszak: 40% a csak általános iskolát végzettek aránya és 2,3% a 

felsőfokú végzettségűek aránya közel.  

A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 26,3%. 

28% a munkanélküliségi ráta, és igen magas a tartósan munkanélküliek aránya is (25%). 

A lakásállomány 18 db , melynek több mint egyötöde alacsony komfortfokozatú, komfort nélküli, vagy 

szükséglakás pedig 13%. 

 

5. szegregátum – veszélyeztetett terület 

Nyír u. - Tartsay u. - Vadőr u. - Alsó határ út 

  

KSH,                                                         Google Maps 2014. 

Közlekedés, megközelítés 

Egy 4 utca által határolt kicsi tömbről van szó a kerület pesterzsébeti határához igen közel. Mind a négy 

utca burkolt, rendezett, járda van. A Tartsay utca két sávos, busz jár rajta.  

Épületek, használat, lakásállomány 

Kisvárosias, családi házas beépítés jellemző. 1-2 idősebb, rosszabb állapotú épület van. 

Az 5. sz. veszélyeztetett terület 2011-es népszámlálási adatainak értékelése: 

 A tömbben 57 fő lakik, ahol magas a gyermekek aránya (17,5%) .  

 A képzettségi mutatók nem túl rosszak; a felsőfokú végzettségűek aránya közel 7,1%.  

 A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya igen magas: 45,8 %. 

 25% a munkanélküliségi ráta, a tartósan munkanélküliek aránya pedig 10 %. 
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 Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 8%; komfort nélküli 8,7%. 

 A szegregációs mutató 20,0%, tehát éppen bekerült az automatikusan generált kataszterbe. 

 

Nem kezelendő veszélyeztetett területként. Cél a terület figyelemmel kísérése, hogy az idős épületállomány 

környezetében ne indulhassanak meg kedvezőtlen irányú folyamatok. 

 
6. szegregátum – veszélyeztetett terület 

Mesgye u. - Köves út - Újtelep út - Maros u. 

  

KSH,                                                         Google Maps 2014. 

Közlekedés, megközelítés 

A kerület határán futó kétsávos Köves út adja a terület északkeleti határát, az út túloldala erdő.  Az utcák 

burkoltak, rendezettek, árokkal, járdával. A köves úton busz közlekedik. 

Épületek, használat, lakásállomány 

A terület épületállománya vegyes a Maros utcában több új építésű, emeletes családi ház éppúgy 

megtalálható, mint öreg, de nem elhanyagolt épület. A Köves út és a Mesgye utca is kétarcú: a szépen 

gondozott családi házak mellett akad néhány lepusztult, öreg, de lakott épület is. 

A 6. sz. szegregátum 2011-es népszámlálási adatainak értékelése: 

 A lakónépesség 126 fő, ahol viszonylag magas a gyermekek (16,7%) és az aktív korosztály (65,1%) 

aránya. Alapvetően egy családi házas környék.  

 Ennek megfelelően a képzettségi mutatók is jók: a felsőfokú végzettségűek aránya közel 16,7%, és 

az alacsonyan képzetteké 24%.  

 A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 39,1%. 

 15% a munkanélküliségi ráta, a tartósan munkanélküliek aránya pedig csak 9,6%. 

 A 43 db-os lakásállomány, a lakások döntően komfortosak; komfort nélküli a lakások 5%-a. 

 

Nem kezelendő veszélyeztetett területként. A terület figyelemmel kísérése, hogy az idős épületállomány 

környezetében ne indulhassanak meg kedvezőtlen irányú folyamatok. 
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A fent bemutatott újtelepi területek körzetes iskolája a Fekete István Általános Iskola a Nyír és a Tartsay 

utca sarkán. A hátrányos helyzetű tanulók száma 95 és a HHH 42 fő.  

 
7. veszélyeztetett terület 

Vecsés út külterület = Szamaránszki dűlő mindkét oldala – Közöslegelő dűlő – Vecsési út 

  

KSH,                                                         Google Maps 2014. 

Ez a külterületi rész a korábbi IVS-ben is veszélyeztetettként szerepelt, bár a KSH „lakos hiányában” adatot 

nem tudott szolgáltatni, 2011-ben ellenben már igen: közel kétszázan élnek itt.  

Közlekedés, megközelítés 

A Vecsési út felől közelíthető meg. Külterület lévén a Szamaránszki dűlő és a Közöslegelő dűlő földút. 

Épületek, használat, lakásállomány 

Vegyes beépítés az egykori zártkertek helyén; döntően keskeny nadrágszíj-parcellák. Magas az 

önkormányzati tulajdon, melyet néhány éve már csak műveléssel együtt lehet bérbe venni, de mivel 

korábban ez nem így volt, sok az engedély nélküli épület és az elhanyagolt terület. Egy-két jobb állapotú, 

gondozott családi ház is van a területen, de jellemzően kicsi, rossz állapotú, komfort nélküli épületek 

sorjáznak a Szamaránszki dűlő mindkét oldalán. Több helyütt lovakat is tartanak. 

 

A 7. sz. veszélyeztetett terület 2011-es népszámlálási adatainak értékelése: 

 Az adatok szerint a terület lakónépessége 190 fő; és a gyermekek aránya nincs 8%. 

 A képzettségi mutatók átlagosak, a diplomások aránya 6%.  

 A háztartások fele foglalkoztatott nélküli. 

 35% a munkanélküliségi ráta, és magas a tartósan munkanélküliek aránya is (24%). 

 A lakásállomány 72 db, melynek egynegyede alacsony komfortfokozatú, illetve komfort nélküli, 

vagy szükséglakás. 

Mezőgazdasági jellegű külterület, infrastrukturálisan hiányos és a társadalmi összetétele is kedvezőtlen. 

Fennáll a szegregáció veszélye. Cél a kedvezőtlen irányú folyamatok megállítása. 
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8. veszélyeztetett terület 

Orbánhegyi dűlő – Szőlődomb utca  

 

 

KSH,                                                         Google Maps 2014. 

A korábbi IVS-ben jelentős szegregátumként szerepelt az Orbánhegyi dűlő viszonylag nagy és népes 

területe, jelentős átalakuláson ment keresztül. Így a tíz évvel későbbi cenzus alapján a szegregációs mutató 

értéke feltehetőleg már nem érte el a 20%-ot, vagy már csak olyan kis területen, amely 50 főnél kevesebb 

lakót számlál.  

Közlekedés, megközelítés 

A Haraszti út és a HÉV felől a hosszan elnyúló Szőlődomb utcán közelíthető meg, amely az utolsó szakasza 

kivételével (a Házikert utcáig) burkolt.  

Épületek, használat, lakásállomány 

Jelenleg már csak a Szőlődomb utca és az Orbánhegyi dűlő legvégén, a vasúthoz közel maradt meg egy 

kisebb, nagyon leromlott terület. Az infrastruktúra folyamatos kiépítése nyomán az elmúlt tíz év alatt 

megindult a terület felértékelődése és ezzel együtt átalakulása. A csatornázás az Orbánhegyi dűlő utolsó 

szakaszánál tart, így ott már majdnem az utca végéig új családi házak sorakoznak. Ugyanez figyelhető meg a 

Szőlődomb utcában is, ahol a csatornázás és a burkolás még nem ért el az utolsó tömbig.  

A terület körzetes iskolája a Mikszáth Kálmán Általános Iskola a Sodronyos utcában. A hátrányos helyzetű 

tanulók száma 77 és a HHH 40 fő.  

Jelentős változáson ment át a terület, ma már nem tekinthető szegregátumnak. A még részben 

infrastruktúrahiányos és hátrányos helyzetű lakossága miatt továbbra is figyelmet érdemel. Cél a további, 

fokozatos infrastrukturális fejlesztések; a terület értékének növelése, az átalakulási folyamat elősegítése. 
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Beavatkozást igénylő területek 

 

A 2011-ben készült IVS-ben meghatározott fejlesztési akcióterületek 

1. Hősök tere és környéke városközpont kerületrész 
akcióterülete  

Az akcióterület határai: Felső Duna sor – Erzsébet utca – 
MÁV Kelebia vasútvonal – Vecsés út. 

2. Molnár-sziget és környéke kerületrész akcióterülete  

Az akcióterület határai: Felső Duna-sor – Gyáli-patak – 
Láva utca – Láva köz – Vadvíz utca – Duna part – Molnár 
sziget csepeli oldal – Molnár-sziget soroksári oldal – 
Névtelen utca - Dobó utcával párhuzamos utca – Dobó 
utca - Felső Duna-sor 

3. Újtelep kerületrész akcióterülete  
Az akcióterület határai: Szent László u. - Szentlőrinci út - 

Temető sor - Vasfű u. - Nyír u. (A,B,C,D,E,F területek) 

 

 

 

Javasolt beavatkozási területek 2014-2020 

Fejlesztési terület Városrész Beavatkozás jellege 

I. számú: 

Soroksár városközpont 
1. Soroksár központ 

Közösségi terek és intézmények fejlesztése, 
közlekedési, gazdasági funkciók és központi szerep 
erősítése 

II. számú:  

Molnár-sziget 

1. Soroksár központ 

2. Soroksár dél 

4. Molnár-sziget 

Zöldterület fejlesztés, infrastruktúra kiépítés, közösségi 
és intézményi funkciók bővítése 

III. számú: 

Soroksár Újtelep 

3. Újtelep 

9. Szamaránszki dűlő és 
Sósmocsár térsége 

Lakóterület, intézményterület és zöldfelület fejlesztés, 
közterületek kialakítása 

IV. számú: 

Apostolhegy - Orbánhegy 
2. Soroksár dél 

Zöldterület fejlesztés, közmű és közúthálózat fejlesztés, 
közösségi funkciók bővítése 
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MELLÉKLETEK 

A régészeti lelőhelyek listája 

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által vezetett közhiteles hatósági 
nyilvántartásban található adatok alapján 

 

Azonosító Település 
Lelőhely- 

szám 
Név Védelem 

15725 Budapest 23 1 Kenyér utca 46. szakmai 

15726 Budapest 23 2 Templom utca 121. szakmai 

15727 Budapest 23 3 Haraszti út 40-42. 
kiemelten védett 

(59025/1991. MKM) 

15728 Budapest 23 4 Szent László utca 121. szakmai 

15757 Budapest 23 5 Soroksár, Várhegy szakmai 

15731 Budapest 23 6 Grassalkovich út 225-259. szakmai 

15733 Budapest 23 7 Ócsai út, 17-es km-nél szakmai 

15735 Budapest 23 8 Ócsai út Ny-i oldalán, M0 I/B szakmai 

15736 Budapest 23 9 Ócsai út szakmai 

15737 Budapest 23 10 Soroksár, Péteri major szakmai 

15738 Budapest 23 11 Soroksár, Péteri major szakmai 

15748 Budapest 23 12 Soroksár, M0 autópálya építése, Gyáli patak ÉK-i oldala szakmai 

15749 Budapest 23 13 Soroksár, Várhegy, Gyáli patak, M0 autópálya építése szakmai 

15750 Budapest 23 14 Soroksár, Várhegy, Gyáli patak D-i oldala szakmai 

15751 Budapest 23 15 Soroksár, Várhegy dűlő, M0 autópálya építése szakmai 

15752 Budapest 23 16 Soroksár, Csonthalom szakmai 

27030 Budapest 23 20 Soroksár 4. lelőhely szakmai 

27031 Budapest 23 21 Soroksár 8. lelőhely szakmai 

27032 Budapest 23 22 Soroksár 9. lelőhely szakmai 

27033 Budapest 23 23 Soroksár 10. lelőhely szakmai 

27034 Budapest 23 24 Soroksár 11. lelőhely szakmai 

31059 Budapest 23 25 Soroksár - Auchan Bevásárlóközpont szakmai 

33356 Budapest 23 26 Telekesek legelője szakmai 

33365 Budapest 23 27 Soroksár, Rétek-dűlő szakmai 

33366 Budapest 23 28 Soroksár, Rétek-dűlő II. szakmai 

33367 Budapest 23 29 M0/BP-006 szakmai 

33368 Budapest 23 30 Soroksár, Rétek-dűlő IV. szakmai 

33369 Budapest 23 31 BP 001, Soroksár, Vető -dűlő VII. szakmai 

33372 Budapest 23 32 Soroksár, Vető VII. dűlő szakmai 

33993 Budapest 23 34 Soroksár, Akácos-erdő szakmai 

39984 Budapest 23 35 Soroksár, Központi raktárak szakmai 

43196 Budapest 23 36 Soroksár, Sósmocsár szakmai 

43198 Budapest 23 37 Soroksár, Dunapart szakmai 

50072 Budapest 23 38 Soroksár – Péteri major III. szakmai 

58376 Budapest 23 39 
M0 autóút-Hegyeshalmi mocsár-Transzformátor telep-
5. sz. út 

szakmai 

60816 Budapest 23 40 M0 és 50 -es út menti szöglet szakmai 

66796 Budapest 23 41 
Ker.Északi határ-Grassalkovich út-vasútvonal-Erzsébet 
u.-Sze 

szakmai 

84789 Budapest 23 42 Soroksár, Péteri major II. szakmai 

54266 Gyál 37 Bitó-hegy nyilvántartott 
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A hatályos szabályozási tervek által lefedett területek 

A KVSZ készítését megelőzően jóváhagyott, önálló szabályozási tervek: 

35/1999.(VII.23.) ök. sz. rendelet: Millenium telep és a vasút közötti terület Szabályozási terve 

51/1999.(XI.26.) ök. sz. rendelet: Orbánhegyi dűlő és környéke Szabályozási Terv 

41/2000.(XII.22.) ök. sz. rendelet: Soroksár horgászpart Szabályozási terve 

12/2001.(III.02.) ök. sz. rendelet: Szentlőrinci úti ltp. 1/c ütem Szabályozási terve 

13/2001.(III.02.) ök. sz. rendelet: Mezőlak utca – Szent László utca – Mesgye utca – Nyír utca által határolt terület Szabályozási terve 

28/2001.(VII.20.) ök. sz. rendelet: Helsinki út – Hold u. – MÁV vasútvonal által határolt terület Szabályozási terve 

11/2002.(III.29.) ök. sz. rendelet: Grassalkovich út – Ecetfa utca – Csendes utca – Zsellér dűlő által határolt terület Szabályozási terve 

25/2002.(VII.19.) ök. sz. rendelet [módosítva a 44/2005.(XI.27.) ök. sz. rendelettel]: Tusa utca – Gyáli-patak – Haraszti út – Vágó utca által határolt 
terület Szabályozási terve 

A KVSZ mellékletét képező szabályozási tervek: 

4. melléklet: Szentlőrinci út melletti terület Kerületi Szabályozási terv 

6. melléklet: M5 autópálya – Szentlőrinci út – Nagykőrösi út – MÁV vonal által határolt terület Szabályozási terve 

8. melléklet: Apostolhegy Szabályozási terve 

10. melléklet: Gyáli-patak – Haraszti út – Rianás u. – Láva u. által határolt terület Szabályozási terve 

12. melléklet: Soroksár városközpont Szabályozási terve 

14. melléklet: Molnár-sziget Szabályozási terve 

16. melléklet: Ócsai út – Névtelen u. – belterületi határ – véderdő által határolt terület (volt vasöntöde) Szabályozási terve 

18. melléklet: 196373 hrsz. ingatlan Szabályozási terve 

20. melléklet: Első Vegyi Industria Rt. telephely Kerületi Szabályozási terve 

22. melléklet: Gyáli-patak és a Dobó utca közti parti tömbök Szabályozási terve 

24. melléklet: Szent László út – Pistahegyi u. – Hrivnák Pál u. – Szentlőrinci út által határolt terület Szabályozási terve 

26. melléklet: Nyír u. – Zsombékos u. – Sportcsarnok u. – véderdő által határolt terület Szabályozási terve 

28. melléklet: Péteri major Szabályozási terve 

29. melléklet: Sodronyos u. – Házikert u. – Karmazsin u. – Zsellér dűlő által határolt terület Szabályozási terve 

31. melléklet: Grassalkovich út menti terület (MÁV vasútvonal és Dobó utca között) Kerületi Szabályozási terve 

33. melléklet: Helsinki út –kerülethatár – Lenke u. – Bólyai J. u. – Vágóhíd u. – Alsó Határ út – Török u.–MÁV által határolt terület Szabályozási terve 

35. melléklet: Ipari és Vagyonkezelő Szövetkezet és környéke Kerületi Szabályozási terve 

37. melléklet: Grassalkovich út – MÁV terület – Hungária köz – Házikert utca által határolt terület Szabályozási terve 

39. melléklet: Budapesti Intermodális Logisztikai Központ Kerületi Szabályozási terve 

41. melléklet: Csendes u. – Virágvölgy köz – Virágvölgy u. – Fakopáncs u. – Alsókert u. – Szitás u. – Szekér u. – Középtemető u. – Vecsés út – MÁV 
vonal által határolt terület Szabályozási terve 

42. melléklet: Grassalkovich út – Erzsébet u. – Templom u. – Hősök tere által határolt terület Szabályozási terve 

44. melléklet: Horgászpart köz – Haraszti út – kerülethatár – Horgászparti út által határolt terület Szabályozási terve 

46. melléklet: Dél-pesti Szennyvíztisztító telep területére vonatkozó Kerületi Szabályozási terv 

48. melléklet: Haraszti út – Horgászpart köz – Horgász part – 186860/26 hrsz.-ú közterület – Fűzfa köz által határolt terület Szabályozási terve 

50. melléklet: Szent László út – Ciklámen u. – Fatimai u. – Fatimai köz által határolt terület Szabályozási terve 

51. melléklet: Hősök tere – Táncsics Mihály u. – Erzsébet u. – Grassalkovich út által határolt terület Szabályozási terve 

53. melléklet: Haraszti út - Gyár köz - Horgász part – 186860/26 hrsz.-ú közterület – Fűzfa köz által határolt terület Kerületi Szabályozási terve 

55. melléklet Dél-pesti Szennyvíztisztító telep fejlesztési területén ideiglenes zagytér kialakítására vonatkozó Kerületi Szabályozási terve 

A KVSZ nem hatályos mellékletei 

57. (M0 autóút – Gyáli-patak 2. ága – Virágpatak u. – 196239 hrsz. – 196238/5 hrsz. által határolt terület KSZT), 

59. (Gyáli-patak 2. ága – Virágpatak út – 196239 hrsz. – 196240 hrsz. által határolt terület KSZT), 

61. (M5 autópálya – Gyál és Pestszentimre között található terület KSZT) 
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A műemlékek listája 

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által vezetett közhiteles hatósági 
nyilvántartásban található adatok alapján 

 

Törzsszám Azonosító Helység Cím Név Védelem Védési ügyiratok 

15802 19322 XXIII. 
 

R.k. templom ex-lege 
műemléki környezete 

Műemléki 
környezet  

15801 19323 XXIII. 
 

R.k. kápolna ex-lege 
műemléki környezete 

Műemléki 
környezet  

15800 19324 XXIII. 
 

Nep. Szt. János szobor ex-
lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet  

15804 19325 XXIII. 
 

Szent Sebestyén szobor 
ex-lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet  

15803 19326 XXIII. 
 

Szent Flórián szobor ex-
lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet  

15800 1308 XXIII. XXIII. Templom utca Nep. Szt. János szobor Műemlék 

1620-24/1951. 
VKM, 

22509/1958. ÉM 
120344/1958. 

MM 

15801 1311 XXIII. 
XXIII. Pesterzsébet 
határán, Helsinki út 

R.k. kápolna Műemlék 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. 
MM 

15802 1309 XXIII. XXIII. Hősök tere R.k. templom Műemlék 

1620-24/1951. 
VKM, 

22509/1958. ÉM 
120344/1958. 

MM 

15803 1310 XXIII. XXIII. Hősök tere Szent Flórián szobor Műemlék 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. 
MM 

15804 1312 XXIII. 
XXIII. Táncsics 
Mihály utca 135. 
előtt 

Szent Sebestyén szobor Műemlék 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. 
MM 
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Fővárosi helyi védelem alatt álló építmények, épületegyüttesek 

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése a 37/2013. (V.10.) Főv. Kgy. rendelete alapján 

Építmények 

 

23.1.1.  Grassalkovich út 92-96.  185033  Iskola 1909.  
23.1.2.  Grassalkovich út 162. = Hősök tere 14.  186049  eredetileg takarékpénztár 1912.  
23.1.3.  Grassalkovich út 165.  185875  lakóépület 1889.  
23.1.4.  Grassalkovich út 167/A  185874  lakóépület 1900.  
23.1.5.  Grassalkovich út 167/B = Hősök tere 9.  185873  eredetileg lakóépület 1902.  
23.1.6. Grassalkovich út 169.  

lásd: Hősök tere 16-20. 
  

23.1.7.  Grassalkovich út 209.  186456  egykori fogadó  
23.1.8.  Haraszti út 4.  186483  lakóépület 
23.1.9.  Haraszti út 31. = Kör utca 2.  187517  egykori gazdálkodói porta XIX. század eleje.  
23.1.10. Hősök tere 9.  

lásd: Grassalkovich út 167/B 
  

23.1.11.  Hősök tere 13.  185870  eredetileg lakóépület 1888.  
23.1.12. Hősök tere 14.  

lásd: Grassalkovich út 162. 
  

23.1.13.  Hősök tere 16-20. = Grassalkovich út 
169. = Templom u. 116-122. 

186053  egykori városháza  

23.1.14. Kör utca 2. 
lásd: Haraszti út 31. 

  

23.1.15.  Soroksár-Péteri major, Víztorony tér 188041/1 víztorony Mezőgazdasági és Ipari Komplex 
Épülettervező Vállalat, 1952-1955.  

23.1.16. Táncsics Mihály utca 25-33. 
lásd: Grassalkovich út 92-96. 

  

23.1.17. Templom utca 116-122. 
lásd: Hősök tere 16-20. 

  

 

Épületegyüttes 

 

23.2.1  1. Templom utca teljes hosszában a Rézöntő utcától a páratlan oldalon a Templom utca 159-ig, a páros 
oldalon a Templom utca 154-ig, 
a 184811, 184812, 184813, 184814, 184815, 184816, 184817, 184818, 184819, 184820, 184821, 184822, 
184823, 184824, 184825, 185123, 185126, 185127/1, 185128, 185129, 185133*, 185134, 185137, 185138, 
185141, 185142, 185145, 185146, 185149, 185150, 158153, 185154, 185158, 185160, 185161/1, 185162, 
185842, 185839, 185838, 185836, 185832, 185831, 185829*, 185827, 185824, 185823, 185820, 185819, 
185816, 185815, 185812, 185811, 185808, 185807, 185804/1, 185803, 186077, 186080, 186081, 186084, 
186085, 186088, 186089, 186091, 186094, 186095, 186098, 186100, 186099, 186432, 186430, 186429, 
186428, 186419, 186416, 186414, 186410, 186409, 186408, 186407, 186406/2, 
184865, 184864, 184860, 184859, 184858, 184857, 184853, 184852, 184849, 184848, 184844/2, 
184844/1, 184840, 184839, 184829, 184828, 184827, 185120, 185119, 185113, 185112, 185107, 185106, 
185102, 185101/2, 185098, 185097, 185094, 185093, 185090, 185089, 185086, 185085, 185082, 185081, 
185078, 185077, 185844, 185847, 185848, 185849, 185850, 185851, 185852, 185853, 185855, 185856, 
185857, 185858, 185859, 185860, 185862, 185863, 185864, 185865, 185867, 185868, 186053, 186057, 
186058, 186059, 186064, 186065, 186066*, 186069, 186075, 186441, 186440, 186439, 186438, 186437, 
186436, 186435, 186434 helyrajzi számú ingatlanok. 

  
 

*: A pirossal jelzett helyrajzi számok hibásan szerepelnek a listában. 
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Intézmények listája 

Bölcsőde 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye 
Bölcsődei Ellátás 1238 Budapest, Rézöntő u. 22-26.  

Óvodák 

I.sz. Összevont Óvoda            1239 Budapest, Szitás u. 99.  
telephelyei:                               1239 Budapest, Templom u. 10.  
                                                    1238 Budapest, Csillag u. 1. 
                                                    1238 Budapest, Rézöntő u. 24.  
                                                    1238 Budapest, Templom u. 167.  
                                                    1238 Budapest, Grassalkovich út 86.  
II.sz. Napsugár Óvoda            1239 Budapest, Grassalkovich út 297.  
III.sz. Összevont Óvoda         1237 Budapest, Pistahegyi köz 1. 
telephelye:                               1238 Budapest, Béke u. 36.  

Általános iskolák 

Budapest XXIII. kerületi Grassalkovich Antal Általános Iskola 
                  1239 Budapest, Hősök tere 18-20. 
Budapest XXIII. kerületi Fekete István Általános Iskola 
                  1237 Budapest, Nyír u. 22. 
Budapest XXIII. kerületi Mikszáth Kálmán Általános Iskola 
                  1239 Budapest, Sodronyos u. 28. 
Budapest XXIII. kerületi Páneurópa Általános Iskola 
                  1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 25-33. 
Budapest XXIII. kerületi Török Flóris Általános Iskola 
                  1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 2. 

Egyéb intézmények 

Budapest XXIII. kerületi Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
                                                                 1239 Budapest, Grassalkovich út 169.  
 

Soroksári Intézményellátó Központ 1239 Budapest, Hősök tere 12. 3. emelet  
telephelyei:                                            1239 Budapest, Hősök tere 18-20. 
                                                                 1237 Budapest, Nyír u. 22. 
                                                                 1239 Budapest, Sodronyos u. 28. 
                                                                 1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 25-33. 
                                                                 1239 Budapest, Grassalkovich út 169.  
 

Táncsics Mihály Művelődési Ház 1238 Budapest, Grassalkovich út 122-124.  
telephelye:                 Zenepavilon 1239 Budapest, Hősök tere 
telephelye:                 Molnár-sziget, Tündérkert 
 

Egészségügyi és Szociális Intézmény 1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 104.  
telephelyei:                                             1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 104.  
                                                                  1237 Budapest, Sósmocsár u. 1-3. 
                                                                  1238 Budapest, Újtelep u. 2. 
                                                                  1204 Budapest, Pacsirta u. 157. 
                                                                  1238 Budapest, Rézöntő u. 22. 
                                                                  1238 Budapest, Grassalkovich út 130. 
                                                                  1237 Budapest, Nyír u. 22.  

 

 

 


