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2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

A fejlesztési programok a tematikus célon belül a következők:

2.1. Térségi elérhetőség fejlesztésének támogatása
o M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig
o intermodális közlekedési infrastruktúra fejlesztésének elősegítése 

Káposztásmegyeren, Megyeri út továbbvezetése
o városi-elővárosi vasúti közlekedés fejlesztése Újpest-Rákospalota, 

Káposztásmegyer tekintetében
o Eurovelo kerékpárút kiépítésének elősegítése

2.2. Kerületi közlekedési infrastruktúra fejlesztése
o kerékpáros hálózat fejlesztése, további kerékpártárolók telepítése, kerékpározás 

népszerűsítése
o helyi úthálózat fejlesztése, megújítása, karbantartása és forgalomcsillapítása
o túlterhelt csomópontok bővítése, balesetveszély miatti átépítése
o parkolási rendszer fejlesztése Újpest Városközpont, Városkapu és a lakótelepek 

tekintetében
o Okos város koncepció, környezetbarát és intelligens közlekedési módok 

elterjesztése



2.3. Energiahatékonysági beruházások és a megújuló energia szerepének növelése
o intézmények energiahatékonysági megújítása – lehetőség szerint megújuló 

energiaforrások alkalmazását integrálva
o integrált városi energetikai projektek a gazdasági szereplők részvételével
o lakóépületek energiahatékonysági megújítása – lehetőség szerint megújuló 

energiaforrások alkalmazását integrálva
o távhő használatának kiterjesztése
o lakossági szemléletformálás

2.4. Korszerű közmű szolgáltatási és árvízvédelmi rendszerek
o csapadékvíz elvezetés rendszerszerű fejlesztése
o árvízi védművek magasításának, megerősítésének elősegítése
o közműrendszer folyamatos karbantartásának és szükség szerinti 

fejlesztésének elősegítése



3. Megújuló városi környezet

A fejlesztési programok a tematikus célon belül a következők:

3.1. Integrált városmegújítás 
o Újpest Központ megújításának folytatása (közterület fejlesztés, 

lakásépítés elősegítése)
o lakótelepek integrált megújításának folytatása (közterület, energetika, 

vizualitás, közbiztonság, intézmények)
o Újpest Városkapu térség fejlesztésének előkészítése
o kerületi alközpontok fejlesztése
o lakásállomány és közterület megújításának elősegítése a Károlyi 

városnegyedben

3.2. Újpesti Duna-part déli szakaszának fejlesztése
o Infrastruktúrafejlesztés: gyalogos és kerékpárutak, kiszolgáló utak és 

parkolók, sétány, sportlétesítmények
o Újpesti-öböl menti területsáv közcélú hasznosítása
o Népsziget rekreációs célú hasznosítása
o Palotai-sziget gyalogos feltárása, természeti értékek bemutatása
o Újpesti Duna-part középső és északi szakaszának vizsgálata hasznosítás 

és fejlesztés tekintetében



3.3. Sport- és aktív szabadidős fejlesztések
o 50 m-es uszoda építése (Zöld Folyam/Zászlóshajó)
o vízisport telep fejlesztése
o sportcsarnok építése  (Zöld Folyam/Zászlóshajó)
o ifjúsági sportélet támogatása (sportklubok, sportprogramok támogatása)
o sport- és aktív szabadidős infrastruktúra fejlesztése a Tábor utcai 

sportközpontban
o óvodai, iskolai sportinfrastruktúra fejlesztése

3.4. Kerületi zöldterületek és zöldfelületek hálózatának fejlesztése
o zöld- és egyéb közösségi, rekreációs területek (közparkok, közösségi kertek, 

játszóterek, fasorok, ökológiai folyosók, tanösvények) fejlesztése és 
fenntartása –hálózatos projekt

o Farkaserdő rekreációs hasznosítása 



2. Beavatkozásokhoz kapcsolódó projektek

M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig

Elővárosi vasúti közlekedés fejlesztése 

Káposztásmegyeri intermodális központ fejlesztésének előkészítése

Megyeri út meghosszabbítása a XV. kerület felé

Kerékpáros hálózat bővítése

További kerékpártárolók telepítése

Kerékpározás népszerűsítése

„Okos város” koncepció elemeinek megvalósítása 

Intézmények energiahatékonysági felmérése, fejlesztése

Lakóépületek energiahatékonysági fejlesztése

Árvízi védművek magasításának, megerősítésének elősegítése

Kerületi csapadékvíz elvezetési rendszerek kiépítése



3. Beavatkozásokhoz kapcsolódó projektek

Lakótelepek integrált megújításának folytatása

Rákospalota – Újpest vasútállomás környékének fejlesztése

Károlyi városnegyed közterületi megújítása, lakásállomány fejlesztése

Szilas-patak ökológiai folyosó rendezése

Farkaserdő rekreációs fejlesztése, tanösvény,

Zöld Folyam/Zászlóshajó projekt (uszoda, sportcsarnok, sportpályák)

Vízisport telep fejlesztése

Tábor utcai sportközpont fejlesztése

Óvodai, iskolai sportinfrastruktúra bővítése







I. számú:
Újpest kerületközpont – Városkapu projektjei
• közlekedési területek fejlesztése
• befektetési területek előkészítése a kerületközpont és Városkapu térségében
• kulturális intézményrendszer átstrukturálása, fejlesztése
• szegregált és szegregációval veszélyeztetett területek infrastrukturális 

fejlesztése, ott lakók szociális felzárkóztatása
• térségi vonzáskörzettel bíró rendezvények szervezése 
• inkubátorház fejlesztésének elősegítése
• lakóterület fejlesztések, lakásállomány minőségi megújításának elősegítése
• Árpád út humanizálásának előkészítése
• Városkapu intermodalitásának fejlesztése 

II. számú: 
Káposztásmegyer IMK projektjei
• elővárosi vasúti fejlesztések
• M3 metró meghosszabbításának előkészítése
• Intermodalitás fejlesztése
• Megyeri út meghosszabbítása (aluljáró)
• intézményfejlesztés
• gazdasági területek előkészítése
• P+R parkolás fejlesztése



III. számú:
Duna part projektjei
• Infrastruktúrafejlesztés: gyalogos és kerékpárutak, 

kiszolgáló utak és parkolók, sétány, sportlétesítmények
• Újpesti-öböl menti területsáv közcélú hasznosítása
• Népsziget rekreációs célú hasznosítása
• Palotai-sziget gyalogos feltárása, természeti értékek 

bemutatása
• 50 m-es uszoda építése (Zöld Folyam/Zászlóshajó)
• sportcsarnok építése  (Zöld Folyam/Zászlóshajó)
• árvízvédelmi rendszerek fejlesztésének erősítése

IV. számú:
Tábor utca – Szilas-patak – Farkas-erdő projektjei
• sport- és aktív szabadidős infrastruktúra fejlesztése a Tábor 

utcai sportközpontban
• Szilas-patak menti sáv rekreációs fejlesztése
• Farkaserdő rekreációs fejlesztésének elősegítése



PROJEKT NEVE: VÁROSI ZÖLDTERÜLETEK FEJLESZTÉSE

PROJEKT JELLEGE HÁLÓZATOS PROJEKT

PROJEKT LEÍRÁSA: A zöldterületi fejlesztések egyes elemei:

• Semsey Aladár park
• Ugró Gyula park
• Szilas-patak ökológiai folyosó rendezése
• Aschner Lipót park
• Béke tér
• Szabadság park
• Kordován tér
• Szabolcsi Bence tér
• Nyár utca és környéke
• Szigeti sétány és környéke
• Türr István utca
• Széchenyi tér
• Hajnal utca és környéke
• lakótelepi zöldfelületek megújítása
• A kerület egyéb parkjainak, fasorok valamint a 

játszóterek, ökopark és egyéb közterületi 
zöldfelületek folyamatos karban tarása és megújítása

• Civil szervezetek tervezésbe, fenntartásba való 
bevonása 



PROJEKT NEVE: KERÜLETI KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE

PROJEKT JELLEGE HÁLÓZATOS PROJEKT

PROJEKT LEÍRÁSA: A közlekedési fejlesztések egyes elemei:

• kerékpáros hálózat fejlesztése
• gyalogos közlekedés fejlesztése (akadálymentesítés, 

gyalogoszóna előkészítése, hiányzó gyalogos 
infrastruktúra kiépítése)

• parkolási rendszer fejlesztése Újpest Városközpont, 
Városkapu és a lakótelepek tekintetében 

• önkormányzati közúthálózat fejlesztése, megújítása 
karbantartása

• Dunai hajózási kapcsolat infrastrukturális 
feltételeinek javítása, ennek elősegítése


