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Economist Intelligence Unit: Élhető városok index, 2018
1. Bécs
2. Melbourne
3. Osaka
…
32. Stockholm / Pittsburgh
34. Budapest (↑)
35. Hong Kong

Budapest Kelet-Közép-Európa
legélhetőbb városa, és a régióból
egyedüliként szerepel a világ
legjobb 50 városa között.

A régió további városai: Prága (60.), Pozsony (64.), Varsó (65.), Belgrád és Bukarest (82.)
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Nemzetközi kezdeményezések
Covenant of Mayors
CO2 csökkentésre vonatkozó kötelezettségvállalás a 2020-ra vonatkozó
SEAP-ben.
Compact of Mayors
Nemzetközi együttműködés a polgármesterek között az üvegházhatást okozó
gázok kibocsátásának csökkentése, az előrehaladás nyomon követése és az
éghajlatváltozás hatásainak felkészítése érdekében.

Global Lead Cities Network on Sustainable Public Procurement
Városközi együttműködés a fenntartható és innovatív fejlesztések érdekében.
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Budapesti és kerületi településképi arculati
kézikönyvek alkalmazásának tanulságai

Budapest ma Európa egyik legvonzóbb turisztikai célpontja
•
•
•
•

3,9 millió látogató, 10 millió vendégéjszaka (2017)
Euromonitor: Europában 6., világviszonylatban 25.
legvonzóbb város
Economist Intelligence Unit (2018): Budapest a
legélhetőbb város Kelet-közép Európában
Bloomberg (WorldChaCha, 2018): Budapest a
második legszebb város a világon
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Városfejlesztési tervek

A városfejlesztési koncepció hosszú távú, 15-20 évre szóló várospolitikai dokumentum, amely a város
adottságaira alapozva meghatározza Budapest fejlesztési elveit, ezzel megalapozza azokat a közép- és
rövidtávú fejlesztési programokat, amelyek hozzájárulnak a cél eléréséhez.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia feladata, hogy a városfejlesztési koncepció célkitűzéseivel
összhangban meghatározza a Főváros számára a városfejlesztés középtávú feladatait, és ennek
keretében a megvalósítást biztosító kulcsprojekteket és integrált akcióterületi beavatkozásokat.

KERETSTRATÉGIA
Az „okos város” szemlélet évek óta kiemelt szerepet tölt be a Fővárosi Önkormányzat városfejlesztési
intézkedéseiben, a tervezés és a projektek megvalósítása során egyaránt. A dokumentum célja, hogy egységes
keretrendszerbe foglalja az egyes szakági fejlesztési dokumentumokban horizontális célként megjelenő okos város
célkitűzéseket, bemutassa az okos városfejlesztés területeit, valamint a megvalósult jó példákat.

“

Budapest Okos Város Jövőképe alapján a smart
city környezeti, társadalmi és gazdasági
szempontból is fenntartható város, amely a
modern technológia adta lehetőségek
felhasználásával és a társadalom
szerepvállalásának növelésével élhető várost
jelent a városlakók számára.

Az okos városfejlesztés pillérjei:
SZOLGÁLTATÓ
VÁROS

INTEGRÁLT
VÁROS

ADAPTÍV
VÁROS

SZEMLÉLETFORMÁLÁS

Az okos város
alapkövetelménye a
magas színvonalú,
hatékonyan működő,
mindenki számára
azonos feltételek
mellett igénybe vehető
közszolgáltatásokat
nyújtó, stabil és
kiszámítható
városműködtetés.

Az integrált
városüzemeltetés az
erőforrásokkal
való hatékony
gazdálkodás egyik
alapja.
Horizontálisan
a szakterületek
között, illetve
vertikálisan a
többszintű
közigazgatás
szereplői között kell
megvalósítani.

A cél, hogy Budapest
alkalmassá váljon
a folyamatos
adaptációra, ideértve
mind
a kihívásokra való
gyors reagálást,
mind a lehetőségek
nagyobb fokú
kihasználását.

Szükséges a
társadalom aktív
közreműködése.
Fel kell készíteni a
lakosságot a modern
technológiák
alkalmazására és a
környezettudatos
életmód
kiterjesztésére.
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Átfogó kihívások
TÉRSÉGI KIHÍVÁSOK
Budapestnek helyt kell állnia az európai városok nemzetközi
versenyében, miközben együttműködést valósít meg országos,
várostérségi és kerületi összefüggésekben a különböző érintettek
között.

KÖRNYEZETI KIHÍVÁSOK
Jelentős környezeti kihívás a főváros számára az üvegház hatású
gázok kibocsátásának nem megfelelő mértékű csökkentése, a
klímaváltozáshoz köthető hatások erősödése, a biológiai
sokféleség degradációja, invazív fajok terjedése, a mobilitási igény
növekedése, s az ezekhez köthető városi életminőség-csökkenés.
GAZDASÁGI KIHÍVÁSOK
A saját forráskészlet hiánya és az uniós források csökkenése
mellett a növekvő munkaerőhiányhoz, változó munkakörökhöz és
munkavégzési módokhoz, továbbá a technológia vívmányai miatt
átalakuló iparágakhoz való alkalmazkodás a legnagyobb kihívás.
TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK
A demográfiai változások, a jövedelmi polarizáció, a turisztikai és
lakókörnyezeti szempontok ütközése, a lakhatással, városi
szolgáltatásokkal, közösségi területekkel kapcsolatos elvárások
változása továbbá a társadalmi részvétel kultúrájának alacsony
foka a legégetőbb társadalmi kihívás ma Budapesten.
TECHNOLÓGIAI KIHÍVÁSOK
A fővárosnak fel kell ismernie a fejlődő technológia lehetőségeit és
veszélyeit, miközben adatbiztonságot biztosít, segíti az érintettek
digitális alapkompetenciáinak fejlesztését, s alkalmazkodik az
átalakuló mobilitási módokhoz, változó infrastrukturális igényekhez
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Keretstratégia célterületei
KEZDEMÉNYEZŐ VÁROSKORMÁNYZÁS
A kezdeményező városkormányzás magába foglalja a térségi
együttműködés, a szervezeti innováció és az adatkezelés
bizonságosságának megvalósítását.

OKOS GAZDASÁG
Az okos gazdaság alrendszer a tudásgazdaság és a turizmus
fejlesztését, a KKV-k támogatását, és a közösségi gazdaság
felkarolását öleli fel.
OKOS MOBILITÁS
Az okos mobilitás a városi és térségi közlekedés, az áruszállítás és
a city logisztika fejlesztését jelenti.

FENNTARTHATÓ ERŐFORRÁSOK
A fenntartható erőforrások célterület tartalmazza az
energiagazdálkodás, a vízgazdálkodás, a hulladékgazdálkodás és
a klímavédelem területét.
OKOS VÁROSLAKÓK
Az okos városlakók célterület integrálja az oktatás, a digitális
kompetenciák, az egészség és a kultúra fejlesztését.

VÁROSI ÉLETMINŐSÉG
A városi életminőség alrendszer magába foglalja a
városrehabilitációval, lakhatással, közterületekkel,
zöldinfrastruktúrával és a levegővédelemmel kapcsolatos
fejlesztéseket.
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Fejlesztési projektek

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS

DUNA-HIDAK REKONSTRUKCIÓJA
VILLAMOSHÁLÓZAT MEGÚJÍTÁSA, BŐVÍTÉSE
Teljes átépítés, korszerűsétés
Új megállók, akadálymentesítés
Kapcsolódó közterek megújítása
1-es és 3-as villamos, budai fonódó
JÁRMŰBESZERZÉS
47 új villamos
36 új trolibusz
Közel 1000 új alacsonypadlós, környezetkímélő busz
(2018-ra teljes akadálymentesítés a buszvonalakon)

Urban development in Budapest
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DUNA MENTI TERÜLETEK FEJLESZTÉSE
I. szakasz (tervezett)
•
•
•
•
•

nemzetközi építészeti tervpályázat 2015-ben a
belvárosi rakpart megújítására
2.3 km megszakítás nélküli gylaogos promenád
közvetlen a folyóparton, UNESCO által jegyzett
világörökségi területen
rakparti áthaladó forgalom mérséklése
parkolási rendszer újragondolása
zöldfelületek megújítása
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DUNA MENTI TERÜLETEK FEJLESZTÉSE
II. szakasz (elkészült)
•
•
•

•
•

2017-es FINA Vizes Világbajnoksághoz
kapcsolódóan elkészült
közel 3.5 km hosszú sétány és kerékpárút a Duna
Duna Aréna és a városközpont között
új akadálymentes kapcsolatok kialakítása az alsó és
felső rakpartok között
EuroVelo 6 kerékpárút része
zöldfelületek megújítása
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DUNA MENTI TERÜLETEK FEJLESZTÉSE
III. szakasz (tervezett)
•
•
•
•

nemzetközi építészeti tervpályázat 2017-ben
beruházás 2020 után tervezett
több folyóparti közterület egységes építészeti irányelvek
mentén történő megújítása UNESCO által jegyzett
világörökségi területen
zöldfelületek megújítása
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TÉR_KÖZ közterület-megújítási
program
Irányelvek:
• komplexitás
• innovatív megoldások alkalmazása
• partnerség kialakítása
• közösség bevonása
• funkcióbővítés
• fenntarthatóság
Összegzés (2013-2018):
• közel 70 támogatott projekt
• >220 000 m2 megújított közterület
• >100 000 m2 megújított zöldfelület,
• >120 résztvevő (kerületek, civil
szervezetek, stb.)
• 13,75 milliárd HUF támogatás a
pályázatból (55%) + 12 milliárd HUF
saját forrás (kerületi költségvetés)
∑ 25 milliárd HUF közterületi fejlesztés
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INTERMODÁLIS CSOMÓPONTOK, VÁROSI TEREK FELÚJÍTÁSA

Legfontosabb elvek:
• új kapcsolatok teremtése,
• meglévő közlekedési hálózatok biztonságos és megbízható fejlesztése,
közterületek újrafelosztásával,
• utasközpontú intermodális kapcsolatok fejlesztése
Jelentősebb elkészült felújítások: Szél Kálmán tér (2016), Móricz Zsigmond körtér
(2014), Boráros tér (2014)
További tervezett fejlesztések: Blaha Lujza tér, Batthyány tér, Orczy tér, Széna tér
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M2 – GHÉV összekötése

Fejlesztés célja
• korszerű, versenyképes
tömegközlekedés kialakítása, modal
split arány javítása, közúti terhelés
csökkentése
• jobb elérhetőség (belvárosagglomeráció), kevesebb átszállás
• akadálymentesítés, utastájékoztató
rendszerek fejlesztése
• korszerű infrastruktúra, élhető
közterületek kiépítése és járművek
beszerzése
• külön szintű közúti átjárók kiépítése
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Millenniumi Földalatti Vasút
korszerűsítése
Legfontosabb elemek:
• új, korszerű járművek beszerzése
• a vonal meghosszabbítása mindkét
irányban
• átszállási lehetőségek fejlesztése
• akadálymentesítés
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LÁNCHÍD ÉS VÁRALAGÚT
FELÚJÍTÁSA (2019-2021)
•
•
•
•
•

hídszerkezet felújítása
új útpálya
szélesített járdák mindkét oldalt
LED-es technológiájú világítás
Széchenyi István téren felszíni
gyalogosforgalom feltételeinek
javítása, zebrák létesítése

Alagút
• alagút mozaikburkolatának
felújítása
• új szellőztetési rendszer

Fotó: BVA
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Vonzó járműpark kialakítása

Kiemelt szempontok:
• kényelmes, utasbarát járművek
• energiahatékonyság
• akadálymentesítés
• környezetbarát technológiák
támogatása
• járműtelep-fejlesztések
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Jobb szolgáltatások

Kiemelt feladatok:
• egységes utastájékoztatás és
információs szolgáltatások
• elektronikus jegyrendszer
• menetrendharmonizáció
• ügyfélközpontok kialakítása
• szemléletformálás
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CITIES 4 PEOPLE PROJEKT

•
•

•
•

•

Horizont 2020 program keretében
projekt célja: fenntartható és
emberközpontú közlekedés
megteremtése, a városok és a városok
körüli területek mobilitáshoz
kapcsolódó kihívások megoldása
beavatkozási célterület:
budai rakpartok emberközpontú
átalakításának lehetőségei
tervezés három fő szempont alapján:
• lakosság bevonása
• közösség felhatalmazása
• fenntartható városi tervezés
konzorcium: 8 ország, 13 partner

Fotó: Cities4People
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Világítás korszerűsítése - ágazati célok
JELENLEGI ÁLLAPOT
•
•
•
•
•
•
•

Közvilágítási tartószerkezetek (oszlopok): 73 436 db
Közvilágítási kapcsolószekrények: 3 372 db
Közvilágítási szabadvezeték: 2 681 880 m
Közvilágítási kábel: 3 084 595 m
Középvezető hálózat: 68 485 m
Lámpatest: 183 690 db
Közvilágítás célját szolgáló gázlámpa: 130 db

• Díszvilágítással ellátott objeltumok: 282 db
• Díszvilágítás beépített teljesítménye: 1375,7 kW

FŐ CÉLKITŰZÉSEK
• közvilágítás energiatudatos korszerűsítése, 2030-ig a
lámpatestek mintegy 40%-ának cseréje,
• okos technológiák fogadására alkalmas világítótestek telepítése
• közvilágítás fogyasztásának elszámolása mérés alapján
• okos közvilágítás kiépítése közvilágításra optimalizált
távfelügyeleti rendszer használata mellett
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7000 LED-es közvilágítási projekt

2018: 4200 db világítótest felszerelésre került
2019: további 3000 db LED forrás felszerelése
tervezett
Első ütem lezárását követően:
• a beépített teljesítmény 190 kilowattal csökkent
• éves energia megtakarítás közel 800.000 kWh
Projekt további hozadékai:
• a világító testek döntő többsége olyan
csatlakozó aljzattal van ellátva, amihez
könnyen csatlakoztatható távfelügyeleti és
le/felszabályozó rendszer, ami időszakos
világítás változtatást is lehetővé tesz
• a 7000 LED felszerelése során kb. 38%-os
energiamegtakarítás valósul meg a korábbi
nagynyomású nátrium lámpák alkalmazásához
képest

24

OKOS OSZLOPOK

A kísérleti projektben öt, különböző
funkciókkal rendelkező közvilágítási
oszlop telepítése és összekapcsolása
történt meg.
Az energiatakarékos, fényerőszabályozásra és távvezérlésre is
alkalmas lámpatestek mellett az
oszlopok további intelligens funkciókat
biztosítanak:
• Wi-Fi szolgáltatás
• videós térfigyelés
• segélyhívás
• elektromos járműtöltés
• környezetérzékelő szenzorok
• programozható LED információs
képernyők
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
www.budapest.hu

