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„Tanulj a tegnapból, élj a mának 
és reménykedj a holnapban.” 

Albert Einstein
MÚLT
A Pest északi határa és Újpest közötti terület benépesülése a szabadságharc utáni időkben indult meg. Előbb
az ipar, majd a lakosság megtelepedése öltött egyre nagyobb mértéket. A Duna szabályozása és a Margit híd
megépítése után kap a fejlődés új lendületet. A korábbi lakatlan, főleg mezőgazdasági területeken gyárak
épülnek,  a  munkalehetőség  pedig  vonzza  a  bevándorlókat  a  főváros  környékéről,  a  Dunántúlról,  a
felvidékről,  Csehországból,  Ausztriából,  Lengyelországból.  A munkások  elszállásolására  munkáslakások
épültek. Ekkor épült a Vizafogó városrészben a Tizenháromház, a Hétház. A II. világháborúig kiépül a Váci
úton egy 6 km hosszú ipari terület olyan gyárakkal, mint pl. a Ganz Danubius Hajó- és Gépgyár, az Első
Magyar Csavargyár Rt., a Láng Gépgyár, az Elzett Zár- és Lakatgyár.
Angyalföld a szocializmus évtizedeiben megmaradt ipari fellegvárnak. A korábbi magánkézben lévő gyárak
tovább működtek, többnyire eredeti nevüket is megtartva, mint pl. az Elzett, a Ganz, a Láng Gépgyár. Az 50-
es évek végétől megindult a lakótelep építés, a szoba-konyhás tömeglakások építését a komfortos lakótelepi
lakások építése váltotta fel. 

JELEN
A rendszerváltás után néhány év alatt leépültek a nagyvállalatok. A jó infrastruktúra, a belváros közelsége, a
Váci út teljes hosszát feltáró metróvonal, az elbontható épületállomány, vagy éppen az építészeti értékeket
hordozó felhasználható épületek vagy épületrészek keresett befektetési helyszínné tették a kerületet. A Váci
úti gyárnegyed helyén ma már irodafolyosót látunk, de jóformán a kerület egésze iránt érezhető a befektetők
érdeklődése.
A szaporodó irodaházak a lakóépületek iránti keresletet is emelik. Exkluzív lakóépületek épülnek a Duna
parton, és korszerű lakópark jellegű lakóépületek Angyalföld rehabilitációs területein.

FENNTARTHATÓ VÁROSÉRT - A JÖVŐ
A fenntartható városfejlesztés a XIII. kerületben magában hordozza e kettősség alkalmazását: átalakítás és
átörökítés. A kerület értékőrző és teremtő, egymásra építkező fejlesztéspolitikája a mindenkori prioritások
tudatos  és  átgondolt  meghatározásával,  az  azokat  szolgáló  projektek  ütemezett  előkészítésével  és
megvalósításával szolgálja a fenntarthatóságot.
A XIII. kerület jövőképét, célját, hogy „a városban lakó emberek tiszta, biztonságos, kényelmes, kellemes,
megkímélt  környezetben  élhessenek”,  Budapest  XIII.  kerület  hosszú  távú  fejlesztési  koncepciója  (2013-
2033) fejti ki és részletezi.
A hosszútávra készülő fejlesztési koncepció célkitűzéseinek középtávra tervezett megvalósítási programját
az  Integrált  Városfejlesztési  Stratégia  tartalmazza.  Az  új  koncepciónak  és  az  új  jogszabályi
követelményeknek  megfelelő  új  Integrált  Településfejlesztési  Stratégia  elkészítése  2016-ban  indul.  Az
Önkormányzat ciklusprogramját a 2015-2019-re készült Lendületben a XIII. kerület c. dokumentum foglalja
össze.



A kerület jelenleg hatályos ágazati koncepciói, programjai: 
AngyalZÖLD+ Stratégia és Program, 
Bűnmegelőzési Koncepció, 
Családbarát program, 
Egészségügyi Koncepció, 
Idősügyi Koncepció, 
Ifjúságpolitikai Koncepció, 
Informatikai koncepció 2015-2019, 
Kerékpáros Stratégia, 
Klímastratégia, Környezetvédelmi Fenntarthatósági Program, 
Közfoglalkoztatási Terv, 
Közművelődési Koncepció, Közoktatási Koncepció, 
Lakás- és helyiséggazdálkodási koncepció, 
Local Agenda 21, 
Mentálhigiénés és Drogstratégia, Sportkoncepció, Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció.

GAZDASÁG 
Az  Önkormányzat  célja,  hogy  a  kerület  pihenő.  lakóhely  mellett  több  és  jobb  munkahely  színhelyéül
szolgáljon.  Ennek  létrejöttéhez  dinamikus,  támogató  környezetet  biztosít,  mely  lehetővé  teszi  a
vállalkozások,  vállalatok  bővülését  és  további  munkaerő  alkalmazását.  Az  Önkormányzat  támogatja  a
korszerű,  innovatív  technológiákat  alkalmazó  üzemek  létesítését,  a  K+F  szektorra,  az  innovációs
tevékenységekre, valamint a kkv-kre fókuszálva. 
Több, mint egy évtized alatt alakult át XXI. századi irodavárossá, kb. ugyanannyi munkahelyet biztosítva,
mint  amennyit  a  gyárak  alkalmaztak  fénykorukban.  A  kerületben  épülő  irodaházak,  ingatlanfejlesztő
vállalkozások  és  az  Önkormányzat  beruházásában  épülő  új  lakóházak,  az  önkormányzati  bérházak
felújítására  szánt  év  400  millió  Ft  az  építőipar  számára  jelent  folyamatos  megbízást.  A  tartósan
munkanélküli,  de  munkára  képes  személyek  részére  közfoglalkoztatást  szervez  az  Önkormányzat.

TÁRSADALOM  
Az Önkormányzat célkitűzése az esélyegyenlőség javítása, a hátrányosan érintett csoportok és a többségi
társadalom szereplőinek közel hozása. A különböző szempontok szerint megbélyegzett, perifériára sodródott
csoportok  társadalomba  való  beilleszkedését  fejlesztési  projektekkel,  kulturális,  szabadidős,  sport
programokkal,  szolgáltatásokkal,  egy  egymást  megismerő  és  elfogadó  közösség  megerősítésével,  azok
támogatásával szolgálja az Önkormányzat. A hátrányos helyzetűek foglalkoztatását közfoglalkoztatással, a
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatásával segíti. 
2014. január 1-jén vezette be az Önkormányzat a Kerületi kártyát, mely a kerületi telephellyel rendelkező
boltokban történő kedvezményes  vásárlást,  a  megjelölt  szolgáltatások térítésmentes,  vagy kedvezményes
igénybevételét és a XIII. kerületi közterületeken történő WIFI használatát teszi lehetővé. 
Újabb fejlesztési programok, támogatási pályázatok bevezetését tervezi az Önkormányzat, pl. a nyelvvizsga
díj  visszatérítésére.  A művelődési  intézmények programjait  a  lakossági  igényekre  és a  civil  szervezetek
kezdeményezéseire tekintettel alakítjuk. A zárt terek mellett jelentős programokat (Vízimajális, Szent István
parki  koncertek,  Életmódnap,  Angyalföldi  Utcabál)  kínálunk közterületeinken  is.  Egyre  népszerűbbek a
lakóközösségre  épülő  rendezvények,  amelyet  az  adott  lakóközösség  és  önkormányzat  közösen  szervez:
lakótelepi napok, Koma utcai nap, a Pozsonyi piknik.

KÖRNYEZET ÉS TÁRSADALOM 
Az  épített  és  a  természeti  környezet  egyaránt  meghatározó  az  életminőség  és  a  fenntarthatóság
szempontjából. Az Önkormányzat az építészeti minőséget, a természeti értékeket, az egészséges környezet
megőrzését, vagy inkább visszaállítását fontosságuknak megfelelő súllyal kezeli. Így valósul meg többek
között  a  Váci  úttal  párhuzamos sétány a  Rákos patak és a  Gyöngyösi  út  között.  Az építészeti  minőség
biztosítása  céljából  Tervtanácsot  működtet  az  Önkormányzat.  Múlt  évben  harmadik  alkalommal  került
átadásra a Kerület Építészeti Díja egy olyan építésznek, aki a kerületben megvalósult tervével, vagy terveivel
a kerület városképének megformálásában meghatározó szerepet tölt be. 



A gazdasági  haszonnal  járó  építés  mellett  a  beruházók  maguk  is  egyre  szívesebben  és  igényesebben
fordulnak  a  természet  felé.  Gyakran  saját  elhatározásukból  növényeket  telepítenek,  környezetvédő  és  –
kímélő rendszereket alkalmaznak. Közép-Európa első iparosított technológiával épült társasháza, mely fűtési
rendszerét  talajhővel  üzemelteti,  a  XIII.  kerületben,  a Hun utcában található.  A 40  éves  panelház fűtési
rendszerét 2009-ben állították át talajhő hasznosításra.
A svéd Skanska beruházásában 2012-ben épült irodaház, a Kassák Lajos utcában található Green House az
ország első Leed Platinum minősítést kapott irodaépülete. A Váci út – Dózsa György út sarkán épült Vision
Towers irodaház déli tornya Breeam-Excellent, az északi pedig Breeam-Very good minősítésű. Ugyancsak
Breeam-Excellent minősítésű a Váci Corner  Offices, mely az épület energiatakarékos megoldásai mellett
elektromos autótöltőket, a biciklivel munkába járók részére kerékpártárolót, öltözőt és zuhanyzót biztosít.
Ezt a sort folytatta az ország első önkormányzati 100 lakásos passzív bérháza a Jász utcában.
A beépített területek ellensúlyozására sétányok, parkok készülnek. 

A civilek által létrehozott Belső Kertek Csoport tevékenysége segíti a lakóközösségeket abban, hogy minél
több városi kert jöjjön létre az Újlipótvárosban.


