
SZOCIÁLIS ÉS INTÉZMÉNYI HATÁSVIZSGÁLAT 
BUDAPEST IX. KERÜLET FERENCVÁROSBAN

- kutatási zárótanulmány -

Homo Oecologicus Alapítvány
Budapest, 2020



HOMO OECOLOGICUS ALAPÍTVÁNY

A Homo Oecologicus Alapítványt 2013-ban hozták létre egyetemi oktatók és tudományos kutatók az-

zal a céllal, hogy különböző kutatási és oktatási-, képzési programok révén erősítsék az állampolgári 

tudatosságot és ismeretanyagot olyan területeken, mint a környezeti tudatosság valamint a gazdasági, 

társadalmi és környezeti fenntarthatóság. Az Alapítvány az elmúlt években részt vett különböző szak-

mai, szakpolitikai kutatásokban, többek között fogyasztóvédelmi, szociálpolitika és önkormányzati te-

rületeken. Szakmai együttműködésben vagyunk a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével 

(TÖOSZ), ennek eredményeként 2017-ben és 2019-ben közös szakmailag lektorált tematikus tanulmány-

kötetet jelentettünk meg a nagyvárosi, városkörnyéki-agglomerációs valamint a községi, kistelepülési ön-

kormányzatiság témakörökben. Több magyarországi önkormányzattal dolgoztunk már együtt különféle 

szakpolitikai és stratégiai kutatásokban – szociális térkép; idősügyi koncepciót megalapozó kutatás és 

hatásvizsgálat.

Oktatási-, képzési területen speciális tematikájú programok fűződnek a Homo Oecologicus Alapítvány 

nevéhez, mint korábban az Épületenergetikai Civil Akadémia, jelenleg pedig a Smart Leader – Okos Ön-

kormányzati Vezető Program.
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A kutatási koncepció és alapkérdések

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata és a Homo Oecologicus Alapítvány között 2019. 

október 7-én megkötött vállalkozási szerződés értelmében a IX. kerületi Önkormányzat „Szociális és intézmé-

nyi hatásvizsgálat” címen különböző, meghatározott kutatási alapokra és eredményekre támaszkodó tanul-

mány elkészítését rendelte meg a Homo Oecologicus Alapítványtól az alábbi paraméterek mentén:

 – Kerületi lakáspiaci helyzet- és trendelemzés.

 – A kerületi humán ellátórendszer jelenlegi helyzete, várható változásai a kerületi trendek alapján.

 – Interjúk, mélyinterjúk.

 – Lakossági véleménykutatások.

 – Fókuszcsoportos kutatás.

 – Adatelemzés- és szintetizálás, térképkészítés.

 – Kutatási jelentés, zárótanulmány összeállítása.

A 2010-es években jelentős lakóingatlan fejlesztések történtek a kerületben, a IX. kerület Ferencváros Ön-

kormányzat Hatósági irodájától kapott információk szerint a 2013-2018. időszakban mintegy 30 címre és 

4086 db lakásra szóló használatbavételi engedélyt adtak ki – mint már átadott lakóingatlanok. Ez az expanzív 

folyamat korántsem tekinthető befejezettnek, a Hatósági Iroda tájékoztatása szerint a jelenleg futó (még el 

nem kezdődött, de tervezett beruházások, valamint a már építési folyamatban lévő) lakóingatlan beruházá-

sok volumene 3595 db lakás 25 címen. Ez összesen, évtizedes távlatban közel 8000 új lakóingatlant jelent a 

kerületben, zömmel a Középső-Ferencvárosban megvalósulva. Ekkora mértékű ingatlanfejlesztésnek számos 

közvetlen és közvetett hatása van gazdasági, fogyasztási és társadalmi vonatkozásban. Ennek intézményi 

terhei jórészt a helyi közüzemi és humán közszolgáltatásokért elsődlegesen felelős kerületi önkormányzatnál 

jelentkeznek.

A kutatási koncepció alapjául a IX. kerület Önkormányzatának azon felismerése állt, hogy az előbbiek során 

felvázolt ingatlanpiaci fejlesztések, illetve a vele járó lakossági és egyéb társadalmi folyamatok milyen straté-

giai és operatív tervezési, szabályozási, intézkedési- és végrehajtási szükségleteket fognak eredményezni már 

rövid- és középtávon, így a 2019-2024. közötti önkormányzati ciklusban. A kutatási koncepció kialakításában 

valamint a kutatás egyes elemeinek meghatározásában az Önkormányzat – mint megrendelő fél - részéről 

első körben a Humánszolgáltatási Iroda vett részt. A 2019. október 13-án megtartott általános önkormányzati 

választásokon a választójoggal rendelkező kerületi lakosok új polgármestert és képviselőtestületet választot-

tak, ezért többkörös kutatási tájékoztatásra került sor 2019. október-december folyamán az újonnan megvá-

lasztott tisztségviselők számára. Ezeken a kutatási megbeszéléseken egyeztettük az eredeti kutatási célkitűzé-

seket, valamint az új döntéshozók részéről az időközben felmerült kutatási kéréseket, igényeket, továbbá sor 

került a kutatás előrehaladásáról és kutatási részeredményekről való tájékoztatásra. 

Az alábbi kutatási szóbeli és írásos konzultációkra került sor a következő személyekkel:

 – 2019. október 31. szóbeli tájékoztatás Baranyi Krisztina polgármester asszony részére.

 – 2019. december 5. szóbeli tájékoztatás Reiner Roland alpolgármester úr részére.
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 – 2019. december 18. szóbeli tájékoztatás Jancsó Andrea képviselő asszony és Torzsa Sándor képvi-

selő úr, bizottsági elnök úr részére.

 – 2019. december 24. írásos tájékoztatás (kutatási előrehaladási jelentés) Baranyai Krisztina polgár-

mester asszony és Reiner Roland alpolgármester úr részére.

 – 2020. március 12. szóbeli tájékoztatás és prezentáció a már látható kutatási részeredményekről 

Reiner Roland alpolgármester úr és Jancsó Andrea képviselő asszony részére.

A kutatás végső eredménytermékeként megjelölt „Szociális és intézményi hatásvizsgálat” a kerületet 

érintő lakóingatlan-piaci folyamatok komplex, többoldalú statisztikai, adatbázis- valamint empirikus 

kvantitatív és kvalitatív feldolgozása mellett az alábbi, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) által a helyi önkormányzatok feladatellátásába utalt hu-

mán közszolgáltatási területeket érinti hangsúlyosan: 

 – bölcsődei és óvodai nevelés; 

 – szociális szolgáltatások és ellátások a gyermekjóléti területhez kapcsolódóan;

 – egészségügyi ellátások (különösen az önkormányzati feladatként meghatározott egészségügyi 

alapellátás, a járóbeteg szakellátás, védőnői szolgáltatás).

Humán szakpolitikai kontextusban a kutatás meghatározó fókusza a gyermekekhez kapcsolódó önkor-

mányzati ellátások (az általános iskolát megelőző korai nevelés – bölcsőde, óvoda, gyermekjólét) valamint 

a kerületi egészségügyi szolgáltatások. A bölcsődei ellátás illetve az óvodai nevelés esetében az önkor-

mányzati feladatellátás mellett kerületi döntéshozói igény alapján feltérképezésre került a Ferencvárosban 

jelenleg is hozzáférhető magánszolgáltatások rendszere, valamint a téma bekerült a kerületi fenntartású 

bölcsődékbe és óvodákba járó gyermekek szüleinek körében végzett kvantitatív kérdőíves kutatás kérdé-

sei közé. Szükséges kihangsúlyozni, hogy a kutatás nem érinti az egyébiránt nemcsak fővárosi, de orszá-

gos összehasonlításban is kiterjedtnek minősíthető, széles ferencvárosi kerületi idősügyi ellátórendszert 

– ugyanakkor ez akár egy teljesen önálló kutatást is megér napjaink alapvetően idősödő demográfiai ten-

denciáinak ismeretében.

Összességében a komplex „Szociális és intézményi hatásvizsgálat” célja, hogy tudományos eszközökkel, 

elméleti és empirikus megközelítéssel megvizsgálja az elmúlt évek, illetve a közeljövő kerületi lakóingat-

lan-piaci folyamatait, a tapasztalt és várható trendeket, majd ezeket összevetve és szintetizálva a lakossági 

humán- és szociális paraméterek, igények alakulásával. A kutatás nyíltan deklarált célja, hogy elméleti és 

gyakorlati elemeket tartalmazó magas szakmai színvonalú döntés-előkészítő anyag szülessen a vizsgált 

szakterületeken a különböző kerületi önkormányzati intézményi továbbfejlesztési igények, stratégiai dön-

tések számára. 

A kutatás alapkérdései a következők:

1. Milyen mértékű változások következtek be területi és társadalmi szinten a kerületben, különösen 

a lakóingatlan-piaci, és a vizsgált humán közszolgáltatások területén, továbbá ez milyen terheket, 

igényeket jelent az intézmények és végső soron az Önkormányzat számára?

2. Milyen irányú önkormányzati szociális- és humán szolgáltatásfejlesztés szükséges a vizsgált területeken? 
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3. Mi jellemzi a kerületben tevékenykedő humán intézményi és ingatlanpiaci (fejlesztői, társasházkeze- 

lői) szereplők valamint a kerületben élő, dolgozó gyermekes családok közérzetét, illetve mit jelent 

számukra a kerületben élni és/vagy dolgozni?

A kutatás eredményei Budapest IX. kerületi Önkormányzatának számára több oldalról is hasznosítható-

ak. Egyrészt megismerhetővé válnak a kerület fontosabb aktuális társadalmi, szociális jellegzetességei; az 

elmúlt időszak sajátos fejlődésének ismérvei, a lezajlott folyamatok fontosabb társadalmi sajátosságai; 

a lakossági vélemények és egyúttal a kerület szociális helyzetének javításához kapcsolódó intézményi és 

lakossági igények. A kerületi döntéshozók számára készült komplex kutatási szintézis reményeink szerint 

hatékonyan segítheti a szociális- és humán szolgáltatásfejlesztési irányok pontosítását, a területi szem-

pontok erőteljesebb alkalmazását, illetve lehetőséget biztosítanak a társadalmi érdekek egyeztetésére, 

továbbá a már meglévő vagy formálódó társadalmi konfliktusok kezelésére és feloldására. Másrészt a 

kutatási eredmények – benne hangsúlyosan az új információk megismerésével - mentén szélesedhet az 

önkormányzat szociális- és humán fejlesztési aktivitása.  

A kutatás elemei
A kutatás keretében sor került egy olyan komplex, többoldalú hatásvizsgálatra, amely meghatározott 

kutatási eljárások keretében vizsgálja a kutatási koncepcióban megfogalmazott kutatási kérdéseket. A 

minél pontosabb kutatási mérések érdekében széles együttműködési hálózatott alakítottunk ki a kerületi 

Önkormányzat politikai döntéshozó- és hivatali apparátusával; a kutatás által érintett szakterületi önkor-

mányzati fenntartású humán intézmények vezetői körével; a kerületben aktív ingatlanfejlesztő- és tár-

sasházkezelői körével; a kerületben tevékenykedő magánfenntartású humánszolgáltató intézményekkel 

(magánóvodák, magánbölcsődék, családi napközik képviselői). Valamint közvetlen interakciót igyekez-

tünk kialakítani a kerületben élő és/vagy dolgozó lakosokkal, állampolgárokkal két nagymintás kvantitatív 

alkalmazott kutatás keretében – egy online és egy személyes önkitöltős kérdőíves felmérés megvalósítá-

sa. A kutatás tartalmi tematikus elemei a következőkben olvashatóak.

Kerületi intézményi vonzerő vizsgálata empirikus eszközökkel: 

 – A közösségi jóllét (wellbeing) területi dimenziói a kerületben (elérhető intézményi adatok; rendel-

kezésre álló statisztikák; a kutatás során megszerzett empirikus kvantitatív lakossági információk).

 – A humán közszolgáltatások és az infrastrukturális/környezeti feltételek, erősségek, kerület adott-

ságaitól függő értékelése, szüksége esetén újrapozícionálása (részletes intézményi- és szakterületi 

SWOT-analízisek felállítása).

 – A rendelkezésre álló humán ellátórendszerbeli és szolgáltatási skálák, intézményi lefedettség felvázolá-

sa, szintetizálása - ismeret, hasznosság, igényekre történő reflexiók szakterületi elemzések keretében. 

 – A rendelkezésre álló intézményi kapacitások felmérése, a jövőbeli szükségletek előrejelzése, elem-

zése térinformatikai térképekkel szemléltetve - óvoda, bölcsőde, szociális és egészségügyi alap-, 

szakellátások.
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Személyes mélyinterjúk és kvalitatív fókuszcsoportok:

 – A kutatás tárgyához kapcsolódó kerületi önkormányzati hivatali mélyinterjúk – kerületi főépítész; 

Humánszolgáltatási Iroda munkatársa.

 – Az önkormányzati fenntartású humán közszolgáltatási intézmények vezető dolgozóival (óvoda, 

bölcsőde, gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, szociális szakintézményi dolgozók, a szociális 

alapellátásokban dolgozók) felvett fókuszcsoportos interjúk.

 – A kerületi egészségügyi alap- és járóbeteg-ellátásban tevékenykedő szakemberekkel (háziorvos, 

házi gyermekorvos, fogorvos, a járóbeteg-szakrendelő vezetője) felvett fókuszcsoportos interjúk.

 – A kerületben tevékenykedő magán fenntartású humán szolgáltatók (magánóvodák; magán-

bölcsődék és családi napközik) vezető képviselőivel felvett mélyinterjúk.

 – A kerületben aktív ingatlan-befektető és társasházkezelő szervezetek vezető képviselőivel felvett 

mélyinterjúk.

Kvantitatív lakossági véleménykutatások:

 – Online lakossági véleménykutatás, kifejezetten erre a célra létrehozott elektronikus online felüle-

ten a ferencvárosi életérzést, az önkormányzat által biztosított szolgáltatások, azon belül kiemel-

ten az óvodák és bölcsődék értékelése. A kérdőívről szóló tájékoztatás különböző, a kerülettel 

foglalkozó tematikus facebook csoportok körében történt meg, valamint a Humánszolgáltatási 

Iroda birtokában lévő több száz kerületi e-mail címre került kiküldésre. Ennek eredményeként 

410 értékelhető kitöltött online kérdőív született a 2019. november 15 – december 12. között. 

Ennek feldolgozásának eredményeit tartalmazza jelen zárótanulmány.

 – Közvetlen személyes önkitöltős lakossági véleménykutatás – az online kérdőív kiegészített (pl. a 

humán magánszolgáltatásokra vagy a kerületi tömegközlekedésre vonatkozó kérdések) papírala-

pú változata került kiosztásra a kerületi fenntartású óvodákban és bölcsődékben a beíratott gyer-

mekek szülőinek számára. Ennek eredményeként 803 értékelhető papíralapú kitöltött kérdőív 

született a 2020. január 22. – február 3 időszakban. A személyesen kitöltött kérdőívek feldolgozá-

sát és tartalmi összefüggéseit szintén tartalmazza a zárótanulmány.

Dokumentumelemzés, adatelemzés- és szintetizálás:

 – Adatelemzés kerületi lakóingatlan-piaci témakörben valamint a vizsgált humán közszolgáltatási terüle-

teken (elérhető KSH adatbázisok; ingatlanpiaci adatok, elemzések).

 – Kerületi önkormányzati dokumentumok elemzése; önkormányzati tervelemzés.

 – A kutatás során elért adatbázisok vizsgálata, összevetése, trendelemzése – pl. lakcímnyilvántartás; 

anyakönyvi adatok; humán intézményi szolgáltatási, kapacitási adatsorok; épülethatósági információk.

Szemléltető térinformatikai térképek készítése:
 – A kutatás során megvizsgált kerületi lakáspiac- és trendek, illetve a kerületi humánszolgáltatások 

szintjét bemutató szintetizáló térképek.
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 – A térinformatikai térképek készítésének célja, hogy jobban szemléltethetőek és igazolhatóak le-

gyenek a kutatás fontosabb szakmai megállapításai továbbá a megfogalmazott szakpolitikai ja-

vaslatok.

A kutatás tartalmát meghatározó output-alapú eredménytermékek
Kutatás eredménytermékeként olyan kerületi kompetencia szintű és cselekvési fókuszú SWOT- és cél-

piramisok elkészítését fogalmaztuk meg, amelyek a jelenlegi önkormányzati szociális- és humán ellátó-

rendszer továbbfejlesztésére, a szolgáltatások elérésére és bővítésére, valamint integrációk lehetőségei-

re összpontosítanak. A kvalitatív és kvantitatív kutatások a két vizsgált célterület (lakáspiaci trendelemzés; 

kerületi intézményi humánszolgáltatási térkép) minden fontosabb szegmensét érinti. A kutatás kereté-

ben megtörtént a IX. kerület népességmegtartó- és népességvonzó képességének a felmérése, különös 

tekintettel a kisgyermekes családokra – ez horizontálisan áthatja az egyes kutatási elemeket, részegysé-

geket. A vizsgálat nem szűkült le kizárólagosan a IX. kerületben állandó lakcímmel rendelkező kisgyer-

mekes családokra, hanem törekedett a kerületben még életvitelszerűen jelen lévő, bérlőként itt lakók, 

valamint a itt dolgozók szolgáltatási kapacitásának és véleményének megismerésére.

A kutatás során keletkezett kvantitatív (kutatási kérdőívek) lakossági vélemények és kvalitatív mély-

interjúk és fókuszcsoportok eredményei, szintetizált tapasztalatai bekerültek a két vizsgált célterületre 

fókuszáló kutatási output eredménytermékbe, kiegészítve a különböző intézményi adatbázisok, statiszti-

kák és intézményi dokumentumok összegzett információbázisait.

Kerületi lakáspiaci helyzet- és trendelemzés, mint 1. kutatási output 
eredménytermék

A feldolgozott statisztikai adatokat és intézményi információkat, valamint a kutatás során megszületett 

kvantitatív és kvalitatív eredményeket minden esetben területi megközelítésben igyekszünk prezentálni, 

amely a Belső-Ferencváros / Középső-Ferencváros / József Attila lakótelep / Külső-Ferencváros területi 

bontást követi. A kerületi lakásviszonyok és trendek Budapesten belüli pozícionálása mellett vizsgálni 

kívántuk, hogy miként változott, változik a kerület lakossága. Az ingatlanpiaci történések mögött milyen 

társadalmi folyamatok vázolhatóak fel – pl. kik költöztek a kerületbe az elmúlt években, hogyan változott 

a kerület korstruktúrája, benne a gyermekes családok aránya. Melyek a kerületet érintő kurrens lakáspi-

aci információk és ez milyen lehetőségeket biztosíthat az önkormányzati lakóingatlan-gazdálkodás szá-

mára. 

Kerületi intézményi humánszolgáltatási térkép, mint 2. kutatási 
output eredménytermék

Hasonlóan a kerületi lakáspiaci helyzet- és trendelemzéshez, ennél a kutatási célterületnél is a Bel-

ső-Ferencváros / Középső-Ferencváros / József Attila lakótelep / Külső-Ferencváros területi bontást al-

kalmaztuk az információk feldolgozása és értékelése során. A kerületi intézményi humánszolgáltatási 

térkép önálló alfejezetek keretében vizsgálja a kerületi fenntartású óvodai, bölcsődei szolgáltatásokat; az 
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egészségügyi alap- és járóbeteg szakellátások pozícióit (benne a védőnői szolgáltatást is); a gyermekjóléti 

területet illetve tudatosan elkülönítve a magán fenntartású óvodai és bölcsődei, családi napközis típusú 

szolgáltatások jelen kerületi pozícióit valamint jövőbeli lehetőségeit. A feldolgozás fontos részét képezik 

az elérhető ellátások, szolgáltatások kapacitásvizsgálata, illetve előrejelzés és vizsgálat a jövőbeli kapaci-

tások alakulásához.
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Bevezető gondolatok a kerületi lakáspiaci 

helyzetkép- és trendelemzéshez

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának megrendelésére a Homo Oecologicus 

Alapítvány által elkészített „Szociális és intézményi hatásvizsgálat” kerületi kutatás egyik meghatározó 

célterülete és output eredményterméke a IX. kerületi lakáspiaci helyzet- és trendelemzés, amely hangsú-

lyosan törekszik az elmúlt szűk egy évtized ingatlanpiaci folyamatainak, valamint a kerület lakásállomá-

nyában bekövetkezett változások vizsgálatára. Az ingatlanpiaci fejezet elkészítéséhez különböző elérhető 

intézményi (KSH, TEIR, ingatlanpiaci, területi államigazgatási – IX. kerületi Hivatal, IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzata) forrásból származó statisztikai adatokat, információkat használtunk fel. Az ingatlanpiaci 

helyzet- és trendelemzés kiemelkedő fókusza a területi megközelítés: ehhez a Belső-Ferencváros / Kö-

zépső-Ferencváros / József Attila lakótelep / Külső-Ferencváros területi bontást alkalmaztuk, még inkább 

szemléltetve az egyes kerületrészenként tapasztalt volumenbeli differenciákat.

A IX. kerület lakóingatlan-állományában bekövetkezett változások mellett fontos meghatározó kuta-

tási dimenzió a kapcsolódó lakossági- és társadalmi folyamatok feltérképezése. Az ingatlanfejlesztések 

területi koncentrálódása a Középső-Ferencvárosra, bizonyos tekintetben determinálta a kutatás területi 

fókuszát. Olyan kérdések merültek fel, mint az átadott új építésű lakásokban megjelenő lakosok (tulajdo-

nosok; bérlők) demográfiai és korosztályi összetétele; vagyoni-, jövedelmi viszonyai; fogyasztási szokásai; 

a közvetlen lakókörnyezetük, illetve magához a IX. kerülethez (mint lakókörnyezet és helyi közösség) való 

viszonyulás; egészen az Önkormányzat irányába kitapintható elvárásaik – legyen az tömegközlekedés 

vagy a különböző közösségi intézmények (pl. óvoda, bölcsőde) és humán közszolgáltatások – értékelése. 

Amennyiben a lakáspiacon bekövetkező változások kimutatható és mérhető mértékben érintik a lako-

sok társadalmi és gazdasági pozícióit, annak hatásai jóval túlmutatnak a szűk értelemben vett lakhatás 

kérdéskörén. A település- és lakásszociológiában ismeretes ún. „dzsentrifikáció” jelensége éppen ebben 

áll, hogy viszonylag rövid, néhány éves időszak alatt olyan nagyarányú mértékű építkezések zajlanak le, 

amelyek legyenek akár barnamezős (használaton kívüli vagy jelentősen leromlott fizikai állapotú épüle-

tek rehabilitálása, bontása, majd új lakások, épületek felhúzása), akár zöldmezős (korábban építkezések 

által érintetlen területeken történő ingatlanfejlesztés) beruházások, módosíthatják egy lakónegyed, kerü-

letrész vagy akár a teljes kerület építészeti arculatát, s vele lakossági-, társadalmi összetételét. A „dzsent-

rifikáció” folyamatának igazolása több módon történhet, így hivatalos statisztikai felmérések (elsősorban 

a meghatározott időközönként megtartott népszámlálások és mikrocenzusok) mellett, különböző adat-

szolgáltatások (pl. OSAP) során nyert információk szintetizálásából, valamint kifejezetten erre a célra al-

kalmazott empirikus kvantitatív, kvalitatív kutatási adatfelvételek alkalmazásával – lakossági (személyes, 

telefonos, online) kérdőívek; közvetlen mélyinterjúk és fókuszcsoportos kutatások.

A Bevezetőben már esett szó az elmúlt szűk évtized kerületi lakóingatlan fejlesztéseinek mennyiségi 

volumenéről. Az Önkormányzat Hatósági Irodájától kapott információk szerint a 2013-2018. időszakban 

4086 db új lakásra szóló használatbavételi engedély került kiadásra; a jelenleg (2020. január) folyamat-
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ban lévő kerületi ingatlan-beruházások pedig előre láthatólag 3595 db új lakást jelentenek. Ezek az ada-

tok, valamint a kerületrészre és utca/házszámra bontott területi adatbázisok képezik a fejezet kiindulási, 

ún. input indikátorhalmazát. Ahhoz, hogy szintetizálni tudjuk a kerületi ingatlanpiaci fejlesztések hatásait, 

ismernünk kell nemcsak a különböző meghatározott alapinformációkat, hanem az egyes adattípusok 

közötti összefüggéseket, a kutatási célok teljesítésére valóban releváns információkat, valamint kiforrott 

koncepcióval kell rendelkeznünk az alkalmazni kívánt empirikus kvantitatív és kvalitatív módszerekről, 

azok alkalmazásának körülményeiről. A rendelkezésre álló és/vagy elérhető ingatlanpiaci adathalmazból 

a releváns információk kiválasztása azért is kiemelkedően fontos kutatási részfeladat, mivel tekintettel 

kell lennünk a kutatás másik meghatározó lábát képező kerületi humán közszolgáltatási struktúrák vizs-

gálatára, és a két kutatási célterületnek a megrendelői szándéknak megfelelő hatékony szintetizálásának 

törekvésére.

Szükséges a konkrét kutatási paraméterek összegzése előtt tisztázni, hogy a Bevezetőben már felvázolt 

kerületi lakáspiaci helyzet- és trendelemzés mire nem terjed ki, mely területek nem részei a kutatásnak. 

Ilyen a kerületi albérleti helyzet elemzése, persze érintőlegesen a bérlők és lakásbérleti piac kérdése 

megjelenhet az egyes kutatási eljárások során (pl. a lakossági kérdőívek és a szakmai mélyinterjúk, fó-

kuszcsoportok), de a bérleti viszonyok feltérképezése nem része az ingatlanpiaci fejezet meghatározó 

vizsgálati fókuszainak. Természetesen szintén nem képezi a kutatás tárgyát a kerületi ipari-, kereskedel-

mi célú ingatlanok (épületek, lakások) vizsgálata. Továbbá nem célja a kutatásnak a IX. kerületi Önkor-

mányzat épület- és lakásgazdálkodásának átfogó vizsgálata, értékelése – ugyanakkor az önkormányzati 

lakásgazdálkodásnak vannak a kutatáshoz kapcsolódó részei, így a szociális bérlakás-politika és az ön-

kormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, közösségi célú helységek területei. Ezek érintőlegesen meg is 

jelennek a zárótanulmányban.

A kerületi lakáspiaci helyzet- és trendelemzés által közvetlenül érintett területek

1. A IX. kerületben a vizsgált időszakban a lakóingatlan-piacon bekövetkezett folyamatok mennyi-

ségi dimenziójának területi (kerületrészek szerinti) vizsgálata a rendelkezésre álló hivatalos intéz-

ményi statisztikák és adatbázisok alapján.

2. A kerületi lakásszektor változásainak társadalmi „lecsapódása” – kapcsolódó társadalmi folyama-

tok vizsgálata kvantitatív és kvalitatív kutatási eszközök alkalmazásával.

3. A kerületi ingatlanpiaci expanziót alapvetően tápláló, a kerületben jelentős aktív piaci pozícióval 

bíró fejlesztő-, beruházó magánpiaci szereplők kerületi beruházási tapasztalatainak értékelése 

– milyen piaci és igazgatási feltételek állnak rendelkezésre a kerületben, mit jelent számukra a 

kerületben tevékenykedni; adott esetben milyen elvárások fogalmazódnak meg a kerületi Önkor-

mányzat irányába.

4. A kerületi ingatlanpiaci expanzió és folyamatok vizsgálata a kerületben aktív társasházkezelő sze-

replők szemszögén keresztül – milyen piaci és igazgatási feltételek állnak rendelkezésre a kerület-

ben, mit jelent számukra a kerületben tevékenykedni; adott esetben milyen elvárások fogalma-

zódnak meg a kerületi önkormányzat irányába.
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A kerületi lakáspiaci helyzet- és trendelemzés kutatási paraméterei
A fejezet keretében egy olyan komplex, többoldalú hatásvizsgálat történik, amely az alábbi kutatási el-

járások keretében vizsgálja a IX. kerület ingatlanpiaci folyamatait, azok társadalmi, iparági vonatkozásait. 

A minél pontosabb kutatási mérések érdekében:

 – Vizsgáltuk a rendelkezésre álló intézményi adatbázisokat és statisztikákat – ezek forrása: Közpon-

ti Statisztikai Hivatal által kibocsátott jelentések; a IX. kerület Ferencváros Önkormányzat külön-

böző hivatali egységei (Hatósági Iroda, Közszolgáltatási Iroda, Vagyonkezelési Iroda).

 – Szakmai mélyinterjút készítettünk Szűcs Balázs kerületi főépítésszel.

 – Szakmai mélyinterjúkat készítettünk a kerületben aktív ingatlanpiaci szereplőkkel – az ő kivá-

lasztásuk során fontos volt az aktív ferencvárosi jelenlét, és hogy rendelkezzenek jelenleg is futó 

kerületi beruházással. Főépítészi javaslatra így került kiválasztásra 3 meghatározó cégcsoport a 

Metrodom, a Cordia valamint az Ökoházak ingatlanfejlesztő csoportok. 

 – Szakmai mélyinterjúkat készítettünk a kerületben aktív társasházkezelő szereplőkkel.

 – A ferencvárosi „életérzést”, valamint a kutatási célterületekre irányuló közvetlen lakossági vélemé-

nyeket, percepciókat két nagymintás kvantitatív kutatás keretében – egy online és egy személyes 

önkitöltős kérdőíves felmérés – vizsgáltuk. A kérdőívek több, meghatározott kérdése vonatkoztak 

a válaszolók lakáskörülményeire vonatkozólag – tulajdonosok vagy bérlők; életvitelszerűen a ke-

rületben (és ha igen, mely kerületrészben) vagy azon kívül élnek; mikor épült ingatlanban élnek. 

A két empirikus kérdőíves felmérés eredményeit leíró összegző elemzés a zárótanulmány önálló 

fejezetében olvashatóak. 

 – A kerületi lakáspiaci helyzet- és trendelemzés része a leírtak különböző térinformatikai térképek-

kel történő szemléltetése, amely térképek a zárótanulmány végén találhatóak.

Az alábbi mélyinterjúk felvételére került sor az ingatlanpiaci kutatáshoz kapcsolódóan

 – 2019. október 10. – interjú Szűcs Balázzsal, kerületi főépítésszel (hatósági szereplő)

 – 2019. október 17. – interjú a Metrodom képviselőjével (ingatlanfejlesztő)

 – 2019. október 22. – interjú az Ökoházak képviselőjével (ingatlanfejlesztő)

 – 2019. október 24. – interjú a Cordia képviselőjével (ingatlanfejlesztő)

 – 2019. december 19. – háttérbeszélgetés az Ingatlan.com vezető szakértőjével (szakmai szereplő)

 – 2020. január 13. – interjú Czugler Andrea társasházkezelővel a József Attila lakótelepen (társas-

házkezelő)

 – 2020. január 13. – interjú a kerületben aktív Ferox Bt. társasházkezelő vállalkozás vezetőjével 

(társasházkezelő)

 – 2020. január 20. – interjú a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. (FEBKFT) korábbi igazgatójá-

val (társasházkezelő)
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Budapest főváros IX. kerületének területi-társadalmi 

helyzete napjainkban

„A főváros napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő kerületének tekinthetjük a IX. kerületet, a Ferencvárost. 

A kerület kiépülése a „19. század második felében a nagyarányú iparosítással egy időben zajlott. A Pest, Buda, 

Óbuda egyesítése után a IX. kerületnek nevezett városrész határait Budapest sugaras-gyűrűs településszerkeze-

tének két sugara képezte: az Üllői út és a Soroksári út (illetve a vele párhuzamos Duna-part). A beépítés a gyűrűk 

mentén eltérő, kifelé haladva egyre kevésbé városias arculatú egységeket eredményezett.” (CSAPÓ-LENNERT, 

2015)

A IX. kerület első beépült területe a Belső-Ferencváros volt, ahol leginkább 3-4-5 emeletes bérházak 

épültek fel. Ez a területrész adott helyet leginkább a kulturális és más közintézményeknek. A Középső-Fe-

rencváros a klasszicista építészet megtestesítője, a régi Ferencváros hangulatát idézi. A Külső-Ferencvá-

ros területét sokáig leginkább a nyomortelepek jellemezték – a Mária-Valéria telep és a Kiserdő-telep. 

Ezek a telepek a József Attila lakótelep felépítéséig tulajdonképpen fennálltak. Ide koncentrálódtak továb-

bá a klasszikus ipari tevékenységek, funkciók is.

„A kerület a Duna bal partján fekszik, területe 1253 ha. Természettáji szempontból a Pesti-síkság része, dél-

nyugaton a Ráckevei-Soroksári-Duna-ág választja el a Csepel-szigettől, nyugati határa a Duna főmedre. 

Közigazgatásilag a Belváros déli szomszédja (Vámház körúton és a Kálvin térnél), északnyugatról az Üllői 

út mentén a Könyves Kálmán körútig a VIII. kerülettel, azon túl pedig a X. kerülettel szomszédos a Határ 

útig. Ferencvárostól délkeletre a XIX. és a XX. kerület helyezkedik el.” (Ferencvárosi ITS, 2015)

Ferencváros mai képe

Ferencváros beépítettsége összességében városias, különösen a Ferencváros belső részén, ahol mind a 

vertikális, mind a horizontális tagozódás jelentős. A IX. kerületben egészében, magas az emeletes lakóhá-

zak aránya (90,8%), ez az arány az elmúlt évtizedben a Ferencváros belső egységében épült sok új lakóház 

miatt jelentősen megnövekedett. Az emeletes épületek aránya még több (kb. 95%), mivel a kerületben igen 

sok az emeletes irodaépület és a különböző közösségi színtér. A lakásoknak közel fele 1946 előtt épült, 

köztük akár 100-140 éves egykori bérkaszárnyák, ugyanakkor Ferencvárosban épült fel a legtöbb új lakás is 

1990 óta (24%) – (CSAPÓ-LENNERT, 2015). A IX. kerületet alkotó városrészeket lásd az 1. számú térképen!

A IX. kerület lakossága
Az alábbiakban Ferencváros legfontosabb aktuális lakossági adatait összegezzük, mintegy felvázolva a 

kerület helyi társadalmi és közösségi kereteit. A lakónépesség változása, a születési és halálozási arányok 

alakulása, Ferencváros társadalmi korfája és korosztályos megoszlása képezik a következő társadalmi 

leírás tartalmát. Belső-pesti kerület révén fontos kérdés az állandó és lakónépesség közötti különbségek 

felvázolása, mivel jó néhány olyan közösségi szolgáltatás van, aminek igénybevételéhez elég igazolni a 

tartózkodási helyet – pl. hajléktalan ellátás, egyéb szociális ellátások.
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Állandó és a lakónépesség Ferencvárosban

Érdemes tisztázni a két fogalom közötti diff erenciát. A KSH defi níciója szerint az állandó népesség nem 

más, mint az adott területen (így településen) lakóhellyel rendelkező személyek száma. Fontos megjegyez-

ni, hogy az állandó népességhez tartoznak azon személyek is, akik valamely okból (munkavállalás, tanulás, 

diplomácia-, kereskedelmi vagy tudományos megbízás teljesítése) az eszmei időpontban átmenetileg kül-

földön tartózkodnak, de bejelentett lakóhelyük (lakásuk) az adott területen található.

A lakónépesség már kiterjedtebb fogalom: azok a személyek tartoznak ide, akiknek egyetlen lakóhelye 

az összeírás helye, illetve ha több lakóhellyel rendelkeznek, az összeírás helyét tekintik életvitelszerűen a 

lakóhelyüknek. A hazánkban élő külföldiek, akkor tartoznak a lakónépességbe, amennyiben legalább 12 

hónapja életvitelszerűen Magyarországon élnek. A fedél nélküli hajléktalanok Budapesten azon kerület la-

kónépességét gyarapítják, ahol a népszámlálás során számba vették őket (KSH, 2011 Módszertan).1

A IX. kerület állandó lakosainak száma 2001 és 2011 között 5069 fővel (8,2%-val) csökkent. 2011 és 2019 

között viszont 2743 fővel (4,8%-val) emelkedett. 2010 és 2018 között az állandó lakosok száma nem számot-

tevően csökkent, míg a lakónépesség számaránya 3548 fővel. „Az adatforrásokhoz kapcsolódó bizonytalan-

ságok miatt nehéz mérleget vonni, mindenesetre az megállapítható, hogy a kerületben élők között jelentős 

arányt tesznek ki a tartózkodási, tehát nem állandó jelleggel itt élő lakosok (melyet a magán-bérlakások 

magas aránya is alátámaszt), és hogy nagyobb számú lakosság él úgy a kerületben, hogy nincsen helyben 

bejelentett lakcíme. (Ferencvárosi ITS, 2015.)

1. számú ábra: Lakó- és állandó népesség a Ferencvárosban (fő)2

2010-2018 között

Forrás: KSH Helységnévtár, 2019. 

1  KSH Népszámlálás 2011 Módszertani megjegyzések, fogalmak www.ksh.hu/nepszamlalas/docs/modszertan.pdf
2  Lakónépesség: az adott területen lakóhellyel rendelkező és másutt tartózkodási hellyel nem rendelkező szemé-

lyek, valamint az ugyanezen területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek együttes száma. Állandó népesség: 
az adott területen lakóhellyel rendelkező személyek száma.
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A települések lakónépessége általában meghaladja az állandó népesség számát, ez különösen a nagy-

városok esetében pregnáns, ahol az adott településen (fővárosi kerületben) számos olyan személy – 

munkavállalók, felsőoktatásban tanulók – lehetnek, akiknek a tartózkodási helye nem azonos az állandó 

lakóhelyével. A különböző közszolgáltatások tervezése és megszervezése szempontjából jelentőséggel 

bír az adott településen tartózkodási hellyel rendelkező, de nem állandó lakosok száma és népességen 

belüli aránya, tekintettel arra, hogy jó néhány olyan állami, önkormányzati közszolgáltatás létezik, ami-

nek az igénybevételéhez nem szükséges állandó lakóhely – pl. háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálta-

tás; óvodai és iskolai ellátás.

Születési és halálozási arányok

A rendelkezésre álló anyakönyvi statisztikai adatok alapján látható, hogy a IX. kerület születési és ha-

lálozási számarányai hogyan alakultak az elmúlt évtized során. A születések száma a felére csökkent a 

vizsgált időszakban (3235 főről 1628 főre a 2010-2019. időszakban), a halálozási számarány pedig 9%-al 

lett kevesebb (2311 főről 2073 főre a vizsgált években). 

2. ábra: Születési és halálozási számok 2010-2019. között (fő)

Forrás: IX. kerületi Önkormányzat Közszolgáltatási Iroda

A IX. kerület aktuális korfája, korosztályos és területi megoszlása

A kerület lakosságának 2018. évi, aktuálisnak tekinthető korfája az alábbiakat mutatja. A fejlett társadal-

mak globális társadalmi tendenciája a népesség elöregedése, ennek fontos indikátora az egy nyugdíjasra 

jutó foglalkoztatottak száma. Az elmúlt évtizedek tapasztalata, hogy egyre kevesebb aktív munkavállaló 

jut egy nyugdíjasra. Magyarországon ez a globális trend időben valamivel eltolva és némileg lassabb 

ütemben történik, mint jó néhány nyugat-európai államban. Ugyanakkor hazánkban, ezekben az évek-

ben ment nyugdíjba az 1950-es évek első felének születési hulláma során született ún. Ratkó-gyerekek 

generációja, ami további terheket ró nemcsak közvetlenül a társadalombiztosításra (állami nyugdíjbizto-
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sítás), hanem közvetett módon az önkormányzatokra is (ILLÉSY-T.NAGY-SZÁMADÓ, 2019). A 65 éves és 

idősebbek korosztályának aránya folyamatosan növekedik az ország teljes népességén belül: 1990-ben 

az össznépesség 13%-a, 2011-ben már 17%, és bizonyos előrejelzések szerint 2030-ra elérheti a 24%-ot 

(FÖLDHÁZI, 2015). Mindezek ismeretében jelentősége van a kerületi korfa kérdésének, egyszerre üzenet 

és kihívás, feladat nemcsak jövő a központi kormányzati, hanem az önkormányzati politikák számára is.

3. számú ábra: Korfa – Budapest, IX. kerület – 2018. évi adatok alapján

Forrás: KSH, 2018. 

Ferencváros lakosságára összességében hasonló – életkorral és nemmel összefüggő - jellemzőket tu-

dunk felvázolni, mint az ország lakosságának egészére. A kerület esetében is jellemző folyamat az idő-

södés, a 65 életév feletti korosztály körében a nők számban és arányban felülreprezentálják a férfi akat, 

viszont a többi korosztályban már többnyire kiegyensúlyozott a megoszlás. A lakosság biztos pontját a 

30-49 éves korosztály alkotja, így a kerület potenciális jövőképét is ők jelentik, ők alakítják elsődlegesen. 

A fi atal 30 év alatti korosztály esetében áll fent leginkább a veszély, hogy még nem döntötték el, biztosan 

akarnak-e maradni Ferencvárosban vagy sem. Az ő jövőképük egyfajta folyamatos változáson megy ke-

resztül,3 ezért a helyi közösségi identitástudat kiépítésében csak részben jelenthetnek mérvadó szerepet. 

Fontos megjegyezni, hogy a kerületi lakosságnak van két olyan – a hivatalos statisztikák által nem feltét-

lenül megjelenő csoportja. Fontos megjegyezni, hogy a kerületben élnek olyan magyar és/vagy külföldi 

3  Ezt igazolják vissza a különböző nagymintás ifjúságkutatások – pl. Magyar Ifjúságkutatás 2016.
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(nem magyar nemzetiségű, anyanyelvű) lakást bérlő személyek, akik szintén a helyi közösség részei, így 

igénybe veszik a Ferencvárosban elérhető magán- valamint meghatározott közösségi szolgáltatásokat. 

Az ő esetükben hezitálást láthatunk, és akár átmeneti, akár tartós jelleggel élnek a kerületben, mégis jel-

lemző, hogy nem a végleges helyben maradás jellemzi életterüket. Ez a kerület lakosságszámának tekin-

tetében nem jelent mérvadó változást, viszont a humán közszolgáltatások kihasználása, igénybevétele 

oldaláról már nem elhanyagolható a helyzetük. 

A IX. kerület korosztályos megoszlása

A kerület négy városrészből, kerületrészből áll, mindegyik egy-egy sajátos vonalat húz maga köré. Amíg 

a Belső-Ferencváros és a József Attila lakótelep a kerület kvázi „egyhelyben” működő egységei, addig a 

Külső-Ferencváros megmaradt dominánsan ipari területnek, alacsony lakosságszámmal. A negyedik rész 

a Középső-Ferencváros, amely nemcsak a kerület, de Budapest vonatkozásában is egy rendkívül dinami-

kusan, aktívan fejlődő területeként ismert.

4. számú ábra: Korosztályi megoszlás – 2018. (fő/korosztályi csoport)

Forrás: KSH, 2018

A négy kerületrész lakosságának megoszlása

A következőkben az egyes kerületrészek lakosságának a 2011-es népszámlálás szerinti megoszlása lát-

ható. Természetesen itt is a négy vizsgált kerületrész (Belső-Ferencváros, Középső-Ferencváros, Külső-Fe-

rencváros, József Attila lakótelep) jelenti az ábrázolás alapját. 
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5. számú ábra: A népszámlálás szerinti lakónépesség (2011) területi megoszlása – 2019. január 1-jei 

közigazgatási állapot szerint

 Forrás: KSH Helységnévtár 2019

A diagramon látható, hogy a legutóbbi 2011-es hivatalos népszámlálás idején a lakosok több mint fele 

a folyamatos változást élő Középső-Ferencvárosban (54%, 33 310 fő) élt, közel egynegyedük a József Attila 

lakótelepen (21% 12 748 fő), valamint szintén egynegyed részük Belső-Ferencvárosban (19% 11 953 fő). A 

fennmaradó néhány százalék pedig a gyéren lakott, hagyományosan ipari funkciójú Külső-Ferencváros-

ban lakott (5% 3542 fő).

A négy kerületrész közül az empirikus tapasztalatok szerint, amíg Belső-Ferencváros és a József Attila 

lakótelep, az ott lakók számára inkább tartós, állandó életszíntér, addig a Középső-Ferencváros már sok-

kal heterogénebb e tekintetben.

Nem magyar anyanyelvű, lakosok a IX. kerületben

Ferencváros esetében is – hasonlóan a főváros többi kerületére vonatkozóan – a helyi társadalom ak-

tív szereplői a nem magyar anyanyelvű állampolgárok. A Budapest Főváros lakónépességére vonatkozó 

összesített és kerületi bontásokat tartalmazó tavalyi (2019. január 1. dátum szerint) adatsorokra épülő 

KSH adatbázis szerint a IX. kerületben 57.247 fő élt, ezt közel 3000-el több a kerület állandó lakosságánál 

– az állandó és a lakónépesség defi níciós különbségeiről már esett szó! Ebből a nem magyar állampolgárok 

száma 1770 fő, akik éves megoszlása a következő volt: bevándorolt – 290 fő; menekült – 83 fő; letelepe-

dett – 807 fő; egyéb – 2935 fő.

2019.január 1-jén a Ferencvárosban a lakónépesség száma 52 247 főt (100%) volt, ebből az érvényes 

lakóhellyel rendelkezők száma 48 330 fő (92,5%), érvényes tartózkodási hellyel pedig 8917 fő (17,06%) 

rendelkezett. A kerületben élő nem magyar állampolgárok száma ugyanebben az évben a bevándorolt, 

menekült, letelepedett és egyéb kategóriába tartozók száma 4115 főt tett ki. Ez a lakónépesség 7,9%-át 
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alkotja. Ami a bevándoroltak számát illeti, csak 9 db kerületben vannak kevesebben a KSH irányadó sta-

tisztikája szerint, mint Ferencvárosban. Ugyanakkor a hivatalosan menekült státuszban regisztrált nem 

magyar állampolgárok tekintetében csak 5 kerületben vannak többen, mint a IX. kerületben. A letelepe-

dett státuszú nem magyar állampolgárok számát tekintve 13 kerületben vannak kevesebben, mint a ku-

tatás tárgyául szolgáló Ferencvárosban. Kerületi összehasonlításban egyébiránt mind a bevándoroltak, 

mind a letelepedett státuszúak körében a X. kerület, Kőbánya a leginkább meghatározó (796 bevándorolt 

és 2206 letelepedett státuszú), ami nagyban köszönhető a Budapesten élő kínai nemzetiségű, anyanyel-

vű emberek Kőbányára történő területi koncentrálódásának – a hírekből a Mázsa téren található Monori 

Center környékét egy ideje már Chinatown-ként aposztrofálja a pesti szleng.

A kerületi humán közszolgáltatásokat (óvoda, bölcsőde) bemutató fejezetek fókuszcsoportos vizsgá-

latai során az interjúalany intézményvezetők részéről több alkalommal is jelezték a közösségi szolgál-

tatásokat igénybe vevő külföldiek számának emelkedését, amely „probléma” a különböző napi szintű 

kommunikációs problémák körét növeli intézményi szinten. A kerületre vonatkozó adatok viszont azt 

jelzik, hogy a külföldiek (bevándoroltak, menekültek, letelepedett státuszúak) ferencvárosi jelenléte nem 

számottevő. Ugyanakkor az óvodák és bölcsődék a kerületen kívüli lakhellyel rendelkező gyermekeket is 

felvehetnek intézményeikbe, ezért feltételezhető, hogy a kerületben dolgozó külföldiek a kerületi fenn-

tartású óvodák, bölcsődék szolgáltatásait veszik igénybe gyermekeik számára.

A kerület nemzetiségi és vallási megoszlását vizsgálva csak a 2011-es népszámlálási adatok állnak ren-

delkezésünkre. Az adatok tükrében látható, a kerületben élők 80,7% vallotta magát magyarnak, 2,1% 

cigánynak, 1,8% németnek, továbbá egyéb nem hazai nemzetiséginek 4,5%. A válaszadók 18,2%-a nem 

kívánta megnevezni, illetve nem adott választ erre a kérdésre.
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Lakásszektor a IX. kerületben

„A lakásmobilitás a város- és lakásszociológia egyik legfontosabb kérdése. A hatékony lakásrendszer viszony-

lag magas lakásmobilitást feltételez, mivel a háztartások ilyen körülmények között képesek arra, hogy rugalma-

san reagáljanak a demográfiai, jövedelmi helyzetükben, valamint preferenciáikban bekövetkezett változások-

ra. Nyilvánvaló, hogy amennyiben intézményes, jogi gátjai vannak a lakásváltoztatásoknak, a társadalomnak 

többet kell költenie lakásra, mint amennyi optimális lenne. Az alacsony lakásmobilitás azt jelenti, hogy a csalá-

dok nem képesek rugalmasan alkalmazkodni a lakásigények változásához, és lesznek háztartások, amelyeknek 

a lakásfogyasztása elmarad attól a szinttől, amelyet jövedelmeik és preferenciáik alapján megengedhetnének 

maguknak, és fordítva: a lakáspiac merevsége miatt a háztartások arra fognak törekedni, hogy már egy koráb-

bi életszakaszban magas lakásfogyasztási szintet érjenek el, és ez tartós túlfogyasztást eredményez.” (HEGE-

DŰS, 2001).

Budapest elmúlt három évtizedes lakóingatlan folyamatait tekintve a IX. kerületben valósult az egyik 

legintenzívebb lakásépítési program, amelynek több kimutatható hulláma is volt. A kutatás által vizsgált 

2010-2019 időszakban jelentős lakásszám-emelkedést mutatnak a statisztikák – lásd a hivatkozott adatbá-

zisokat és az ábrázoló diagramokat! Eme expanzió okául két okot feltételeztünk a kutatás elején. Az egyik a 

2010-es évek első felében a korábbi pénzügyi- és gazdasági válságidőszak után magához térő építőipar, 

amit erősítettek bizonyos jogszabályi változások (az új lakások építéséhez kapcsolódó ÁFA csökkentés 

27%-ról 5%-ra4) köre. A másik feltételezhető ok a különféle újonnan a lakáspiacot megcélzó állami család-

politikai kezdeményezések (kiemelten a Családok Otthonteremtési Kedvezménye – CSOK) megjelenése 

az évtized második felére – a CSOK kerületi lakáspiacra gyakorolt hatásáról később szintén esik szó mind a 

Magyar Államkincstár által a kutatás rendelkezésére bocsátott kerületi szerződéskötési információk, mind a 

kerületi főépítésszel és ingatlanfejlesztőkkel készített mélyinterjúkat összefoglaló részeknél!

Dinamizálódó lakáspiac a 2010-es évek második felére

A rendszerváltást követően a korábban tanácsi dominanciájú lakásszektort az 1990-es évek privatizá-

ciós (piaci és gyakran szociális alapon a már ott lakók számára) iránya határozta meg. Ekkor épültek ki 

a piaci lakásrendszer alapintézményei, mint a lakástakarék-pénztárak, valamint már ekkor is működtek 

a lakástámogatási konstrukciók, így még az 1970-es évekből származó ún. szociálpolitikai kedvezmény, 

közismert nevén a „szocpol” (MISETICS, 2017). 

A 2000-es években a közvetlen és közvetett állami lakástámogatások („szocpol”, állami kamattámo-

gatás, köztisztviselői hitelek stb.), kiegészülve a kereskedelmi bankok hitelezési tevékenységének felfu-

tásával jelentős lendületet adott a magyarországi lakóingatlan-piacnak mind az új, és mind a használt 

lakások esetében. Ez az erős és mesterségesen túlfűtött lendület hagyott alább a 2008 végén kezdődődő 

pénzügyi és gazdasági világválság hatásárára. A kormányzati válságkezelés részeként 2009-ben szinte 

teljesen „leállították” az állami lakástámogatási rendszert. A hazai lakásszektort továbbá piaci oldalról 

4  Ugyanakkor 2019. január 1-jétől ismét 27%-osra emelték a kapcsolódó ÁFA-t – erről bővebben lásd a kerületi főépí-
tésszel valamint az ingatlanfejlesztőkkel készített mélyinterjús fejezetet!
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érintette rendkívül súlyosan a lakosság körében a 2000-es évek végére elterjedt devizahiteleknek a forint 

ingadozásából következően drámai mértékű „bedőlése”. Erre érkeztek válaszlépésként 2010 után olyan 

központi kormányzati adminisztratív döntések, amelyek az azóta megszerzett tapasztalatok szerint kife-

jezetten a közép, azon belül a felső középosztálynak kedveztek – ilyen volt a végtörlesztés vagy a deviza-

hitelek forintosítása. 

A magyarországi lakáspiac nagyjából 2013 után kezdett magához térni, párhuzamosan a gazdaság erő-

södésével valamint a lakások iránti kereslet növekedésével. A folyamat nem meglepő módon, Budapes-

ten vált rendkívül nyilvánvalóvá (nemcsak az új és a használt lakásoknál, hanem radikálisan megnöveked-

tek az albérleti árak is). A piacon tapasztalható keresleti oldalt tovább stimulálták a 2016-tól megjelenő 

kormányzati kezdeményezések, amelyek közül kiemelkedik a már említett CSOK.

A kerületi lakásszektor különböző statisztikai paraméterei
A következőkben a IX. kerületi lakásszektor különböző paramétereit tekintjük át, így például a kerü-

leti ingatlanok és lakások száma, a lakások számában beállt változások vagy az ingatlanpiaci viszonyok 

tekintetében meghatározó lakásárak átlagos négyzetméter-arányos alakulása. Az említett paraméterek 

bemutatásához különböző hivatalos és belső forrásokat használtunk, így a Központi Statisztikai Hivatal 

adatbázisait és összegző kiadványait (KSH Népszámlálás 2011, KSH Ingatlanadattár 2018, KSH éves köz-

igazgatási helynévkönyvek), valamint a IX. kerület Önkormányzati Hivatalának különböző szervezeti 

egységei (Humánszolgáltatási Iroda, Közszolgáltatási Iroda, Hatósági Iroda, Vagyonkezelési Iroda) által 

a kutatás rendelkezésére bocsátott tematikus adatbázisokat. Fontos leszögezni, hogy változó a felhasz-

nált adatbázisok által érintett időbeli spektrum, így volt adatbázis, ami 2010-től, 2012-től vagy 2013-tól 

tartalmazott információkat. Hasonlóan az adatbázisok záróéve sem volt egységes – a kutatás során fel-

használtunk 2018-as, 2019-es valamint nagyon friss 2020 eleji záró adatokat tartalmazó adatbázisokat. 

Ezek mind feltüntetésre kerülnek az egyes vizsgált paramétereknél. Fontos leszögezni, hogy a statisztikai 

adatszolgáltatások sok esetben nem azonos metodikán alapulnak, így adódhatnak bizonyos eltérések, 

szükséges az adatok értelmezését bizonyos kutatói mértéktartással szükséges, ugyanakkor a folyamatok 

iránya, a kirajzolódó trendek és tendenciák világosan értelmezhetőek és értékelhetőek.

A lakások száma és kerületrészi megoszlása 2011-ben 

Ahhoz, hogy elemezni tudjuk Ferencváros elmúlt évtizedes lakásfolyamatait, fontos rögzítenünk a ki-

indulási pozíciókat, Ehhez a kerületi lakásoknak a 2011. október 1-i területi (kerületrészi) megoszlását 

tekinthetjük kiindulópontnak.
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6. számú ábra:  A 2011. október 1-jén a kerületi lakások területi megoszlása a 2019. január 1-jei 

közigazgatási állapot szerint

Forrás: KSH Helységnévtár 2019

Középső-Ferencváros, mint a legnagyobb területű kerületrész a lakóingatlanok számának tekintetében 

kiemelkedik (22 520 lakás 2011-ben). A második legtöbb lakás a kerületi lakosok számára túlnyomórészt 

lakóhelyként funkcionáló József Attila lakótelepen volt (8524 lakás 2011-ben), ezt követte Belső-Ferenc-

város (6688 lakás 2011-ben). A legkevesebb lakás az alapvetően gazdasági, ipari funkciójú Külső-Ferenc-

városban (1775 lakás 2011-ben) volt.

A kerületi lakások számának az alakulása a 2010-es években 

A kerületi lakások számában a 2010-2019. időszakban bekövetkezett változást szemléltetjük az alábbi 

diagramon. Az induló 2010. évre a statisztikák 39 167 db lakást mutattak Ferencváros esetében, ez a 

szám 2019-re 41 096 db lakásra növekedett (ez 1929 db-os növekedést jelent), már a nyitó és záróadat 

önmagában szimbolizálja a kerületben tapasztalt expanziót.
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7. számú ábra: Lakásszám-változás a IX. kerületben 2010-2019. között (db)

 Forrás: KSH Helységnévtár, 2019. 

Ami a 2010-2019. időszak éves dinamikáját illeti, látható, hogy az évtized első fele jobbára stagnálást 

mutat (2010-2014. között 317 db-os növekedés a kerületi lakások számánál). Az egyértelmű ugrás 2015-

től következik be, a folyamatos emelkedő tendenciának köszönhetően 2015-2019. között 1612-vel növe-

kedett a lakások száma. Ez összhangban áll a kerületben aktív ingatlanfejlesztők tapasztalataival – lásd 

a velük készített mélyinterjúk tartalmát! -, a folyamatra minden bizonnyal hatással volt az új lakások utáni 

ÁFA-kulcs eredeti 27%-ról a kedvezményes 5%-ra való csökkentése 2016. január 1-jével. Ugyanakkor ez 

cseppet sem nyomta le az árakat a fővárosi lakáspiacon a tapasztalatok szerint 2019-2020. között.5

A kerületi lakásállomány megoszlása lakástípusok szerint

Az alábbiakban a kerületi lakásállomány szobaszámok szerinti lakástípusoknak az időbeli alakulását 

vizsgáljuk a 2012-es és 2018-as KSH adatok összehasonlítása mentén. A szobaszám szerint az alábbi négy 

típusra vannak bontva az adatok: 1) egyszobás lakások; 2) másfél és kétszobás lakások; 3) két és félszo-

bás valamint háromszobás lakások; 4) három és félszobás, négyszobás és négyszobásnál több szobával 

rendelkező lakások.

5  Fontos tisztában lenni azzal, hogy 2020. január 1-jével ismét 27%-os ÁFA-kulcs az érvényes az új lakásoknál. 
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8. számú ábra: Lakásállomány megoszlása lakástípusok szerint 2010-2019. között (db)

 Forrás: KSH Statinfo (http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer,jsp)

A KSH adatai alapján a lakástípusok (erre vonatkozólag csak 2012-től vannak regisztrált adatok) sze-

rint mind a négy lakástípusnál egységesen kimutatható a lakások növekedése, alátámasztva a kerületi 

lakásállomány növekedéséről szóló korábbi diagramok adatait. Ugyanakkor a kerületi lakások egyes la-

kástípusok szerinti növekedése közel sem egyenlő mértékű. A legnagyobb növekedés a másfél és két-

szobás lakásoknál (+ 821 lakás) tapasztalható, ez nem meglepő, ismerve a kerületben a 2010-es évek-

ben megépült és átadott új lakások jellegét – az ingatlanfejlesztők is megerősítették, hogy ez az általuk a 

kerületben a leginkább preferált lakástípus! A második legnagyobb mértékű növekedés a két és félszobás 

valamint háromszobás lakásoknál (+ 508 lakás) tapasztalható. A fennmaradó két lakástípusnál már jóval 

mérsékeltebb lakásszám-növekedést mutatnak - az egyszobás lakásoknál +231 db, a három és félszo-

bás, négyszobás és négyszobásnál több szobával rendelkező lakásoknál +103 db. A két és fél valamint 

háromszobás lakások jelentősebb számú növekedését (+508 lakás) feltételezhetően a gyerekszám 

befolyásolja: a két vagy annál többgyermekes jobban szituált családok láthatóan egyre inkább preferált 

célcsoportjai a piaci ingatlanfejlesztőknek. Amíg a kicsi, egyszobás lakások már sokkal inkább szólnak a 

gyermektelen pároknak, egyedülállónak, addig a gyermekes családok már sokkal inkább orientálódnak a 

másfél, kétszobás új lakások felé. 

A különböző empirikus tapasztalatok szerint a fővárosi lakáspiacon az elmúlt években új lakást vá-

sárlók körében egyre nagyobb arányt képviselnek a kifejezetten befektetési szándékkal vásárló magán-

személyek (tehetős szülők; azok, akik kiadják bérbe – pl. airbnb). Azonban a lakásvásárlók személyére 

irányuló szenzitív információk hiányában ezt hivatalos adatbázisok híján, főleg személyes vélemények 

(ingatlanfejlesztők, társasházkezelők) mentén körvonalazhatóak.
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A IX. kerületben a lakások átlagos négyzetméterárának az alakulása

A már többször hivatkozott fővárosi ingatlanpiaci „árrobbanás” ferencvárosi vetületét leginkább az 

alábbi diagram mutatja meg. A lakásnégyzetméter árakat vizsgálva elmondható tehát, hogy 2010 és 2018 

között több mint kétszeresére emelkedett a ferencvárosi lakások átlagos négyzetméterára.

9. számú ábra: A lakások átlagos négyzetméterárának az alakulása a IX. kerületben (2010-2018. között 

(ezer Ft / négyzetméter)

Forrás: KSH Ingatlanadattár 2018

2010-ben a IX. kerületben a lakások átlagos négyzetméterára 252 ezer Ft volt, addig 2018-ra ez már 532 

ezer Ft-ra emelkedett. Amennyiben a nyolc vizsgált évet vizsgáljuk, látható, hogy a 2010-2014. években 

alapvetően stagnált a kerületi lakások átlagos négyzetméterára, majd 2015 után meredek emelkedés 

tapasztalható, aminek okai között meghatározóak az egyébként is magasabb árfekvésű Belső-Ferenc-

város nagypolgári típusú lakásainál folyamatosan megfi gyelhető erős kereslet, valamint az időszakban 

megépült, döntően Középső-Ferencvárosra koncentrálódó új lakóingatlanok átadása.

A területi dinamika Közép-Ferencvárosban a leginkább látványos. Az itt található ingatlanok átlagos 

négyzetmétertára 2010-2018. között 300 ezer forintról 585 ezer Ft-ra növekedett. Belső-Ferencváros-

ban az ingatlanok átlagos négyzetméterára 2010-ben 220 ezer Ft, 2015-ben viszont már 350 ezer Ft-os 

átlagárat ért el. A József Attila-lakótelep esetében az átlagos négyzetméterár 195 ezer és 260 ezer Ft 

összeg között mozgott. A kerület külső, inkább ipari területként megjelenő egységében, a Külső-Ferenc-

városban a négyzetméter árak alakulása 188-220 ezer Ft volt. Összehasonlítva a négy területi egységet, 

egyértelműen látható tehát, hogy az igazán drasztikus növekedés Középső-Ferencvárosban volt, elsősor-

ban a kerületrész új építésű lakásai miatt.
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A IX. kerületben használatra átadott új lakások a 2010-es években
A 2010-es évek kerületi ingatlanpiaci történéseinek fontos meghatározó dimenziója a használatba áta-

dott új építésű ingatlanok magas száma. Ennek vizsgálatához a 2018-ban kiadott KSH Ingatlantár adatai 

mellett az Önkormányzat Hatósági Irodája által a 2013-2018-ban kiadott lakcímre és lakásokra lebontott 

használatbavételi engedélyek listáját használtuk fel.

A 2010-2018 időszakban átadott új lakások a 2018-as KSH Ingatlantár adatai szerint

A 2018-as KSH Ingatlantár adatai szerint a kerületben 2010-2018. között nagyszámú újonnan épült la-

kás került átadásra. A 2010-2018. időszakban éves szinten átadott lakások számát tartalmazza az alábbi 

diagram. Ebből látható, hogy összesen 12 893 lakás került átadásra a vizsgált időszakban, amelynek a 

belső megoszlása a következő volt: 70 családi ház – mint önálló lakás; 11 770 olyan lakás, amely többla-

kásos ingatlanban található; 1051 panellakás. Az új lakások átadásának éves megoszlásánál is tapasztal-

ható a 2014 utáni „megugrás”.

10. számú ábra: A IX. kerületben 2010-2018. között átadott új lakások száma éves bontásban (db/év)

Forrás: KSH Ingatlanadattár 2018

Amennyiben az elmúlt évtizedben átadott új lakások számát (2010-2018. időszakban 12 893 új lakás) 

összehasonlítjuk a kerületi lakásszám-változással (2010-2019. időszakban 1929 db-os növekedés) arra a 

következtetésre jutunk, hogy az új lakásokkal párhuzamosan valószínűleg szintén jelentős számú koráb-

bi lakás szűnt meg, amire magyarázat a barnamezős típusú ingatlanfejlesztések (régi ingatlanok lebontá-

sa, majd a helyén új ingatlanok és benne új lakások építése) jelensége Ferencvárosban.
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A 2010-2018 időszakban átadott új lakások belső megoszlása

A 2010-2018. időszakban átadott 12 893 új lakás éves megoszlásának ábrázolását elvégeztük aszerint, 

hogy családi házas, többlakásos ingatlanban vagy panelépületben találhatóak az új lakások. Az adatok 

jelzik az olvasó számára a többlakásos ingatlanok dominanciáját a lakásépítkezések esetében.

11. számú ábra: A IX. kerületben 2010-2018. között átadott új lakások száma családi házas, 

többlakásos házas és panel épületes megoszlásban (db/év)

Forrás: KSH Ingatlanadattár 2018

Látható a többlakásos ingatlanok esetében a gyorsuló ütemű megvalósulás 2014. évet követően. Az 

éves és összesített adatok jelentősen korlátozottabb ütemű folyamatot mutatnak mind a családi házas, 

mind a panelépületes építkezések esetében.

A 2010-2019 között az Önkormányzat által kiadott lakóingatlanokra vonatkozó használatba-

vételi engedélyek kerületrészi megoszlása

A KSH rendelkezésre álló adatbázisának kiegészítéseként a IX. kerület Önkormányzatának Hatósági 

Irodája a kutatás rendelkezésére bocsátotta az általuk 2010-2019. években kiadott új lakásokra vonatko-

zó használatbavételi engedélyeket lakcím, lakásszám valamint a használatbavételi dátumokra lebontva. 
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1. számú táblázat a Hatósági Iroda által kiadott használatba vételi engedélyekről

tömb-
szám cím lakásszám használatbavétel dátuma

17. Balázs B. u. 3. 51 2013.04.10.

39. Telepy u. 23. 10 2014.12.03.

20. Viola u. 5. 45 2016.05. 05.

29. Márton u. 10. 36 2013.01.28.

29. Márton u.12. 40 2016.04.27.

38. Telepy u. 2/d-e. 53 2017.03.13.

35. Márton u. 3/b. 29 2018. 12. 13.

20. Thaly K. u. 26. 76 2019.05.22.

31. Sobieski J. u.32. 75 2017.11.08.

31. Sobieski J. u. 30. 43 2018.01.18.

19. Viola u. 27-29. 73 2018.07.02.

21. Thaly K. u. 41. 51 2019.10.30.

29. Lenhossék u.11. 38 2019.05.30.

29. Lenhossék u.13. 110 2019.11.18.

31. Márton u.33. 52 2018.08.21.

22. Tűzoltó u. 49-53. 82 2018.08.30.

23. Balázs B. u. 16. 37 2019.04.30.

61 Dandár u. 25. 91 2010. 09. 29.

72 Mester u. 83. 401 2017. 12. 12.

72 Vágóhíd u. 5/A. 562 2017. 01. 11.

52. Ferenc krt. 7. 16 2017. 11. 07.

61 Drégely utca 14. 68 2018. 08. 17.

61 Drégely utca 2-4. 127 2018. 09. 05.

72 Vágóhíd utca 3. 526 2018. 10. 24.

72 Nádasdy utca 15/a-b és a 
Máriássy utca 4. és 6/b 544 2018. 11. 05.

68. Pápay István utca 5. 170 2018.

61. Mester utca 43. 25 2018. 02. 23.

68. Pápay István utca 5-7. 306 2018. 08. 01.

72. Mester utca 85/B 174 2018. 09. 18.

72. Mester utca 85/A 175 2018. 10. 13.

Forrás: IX. kerületi Önkormányzat Hatósági Iroda, 2020

Az összes fenti cím a IX. kerület Középső-Ferencváros kerületrészben található, így még inkább látvá-

nyos, hogy az elmúlt években megvalósult új lakóingatlan-fejlesztések kizárólag ide koncentrálódtak.

Lásd a 2. számú térképet!
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A 2010-2019 között a kiadott használatbavételi engedélyek által érintett lakásokban a kerületi 

lakcímnyilvántartás szerint élő lakosok száma

Az Önkormányzat Hatósági Irodája biztosította számunkra pontos bontásban a 2010 óta a kerület-

ben kiadott lakóingatlan használatbavételi engedélyeket – mint új lakások. Ezen adatbázis ismeretében 

kértük az Önkormányzat Közszolgáltatási Irodájának segítségét, hogy az érintett lakásokra vonatkozólag a 

kerületi lakcímnyilvántartásból adatot szolgáltassanak a kutatás számára, hogy mennyi személynek van be-

jelentett lakcíme [a lakcím jogilag a bejelentett lakóhely illetve tartózkodási hely – alapja: a polgárok szemé-

lyi adatainak és lakcímének a nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5.§ (4)] az érintett lakásokban. 

Ennek éves bontását tartalmazza az alábbi diagram – év / kiadott használatbavételi engedélyek által érintett 

lakások száma / az adott lakásállományban bejelentett lakcímmel rendelkező személyek száma.

12. számú ábra: A IX. kerületben a 2010-2019. időszakban átadott lakásokban, a 2020 elején 

bejelentett lakcímmel rendelkező személyek száma a használatbavételi engedélyek kiadásának éves 

bontásában (lakásszám/bejelentett lakosok száma)

Forrás: IX. kerületi Önkormányzat Közszolgálati Iroda / IX. kerületi Önkormányzat Hatósági Iroda 2020.  

A diagram több fontos információt és folyamatot jelez az olvasó számára. A kiadott használatbavé-

teli engedélyek éves szintű dinamikája szintén visszaigazolja a 2014 utáni „felfutást”. Tanulságos, az új 

lakásokba bejelentett lakcímmel rendelkező személyek számának alakulása. Mindössze két olyan évet 

találtunk (2014 és 2017), amikor az adott évben átadott lakásokba a 2020 elején bejelentett lakcímmel 

rendelkező személyek száma meghaladja a lakások számát. A 2018-ban használatba adott 2394 lakásra 

mindössze 583 személy rendelkezett bejelentett lakcímmel ez év elején, aminek valószínűleg két oka 

lehet. Az egyik, hogy jó eséllyel nagyszámú olyan lakás lehet ezekben az ingatlanokban, amik még nem 

kerültek értékesítésre. A másik ok – amire következtetni engednek az ingatlanfejlesztőkkel készített mé-

lyinterjúk -, hogy egyre többen nyíltan befektetési szándékkal vásárolnak ingatlant a kerületben: ők a 
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lakások vételárát már döntően önrészből fedezik, így szorul fokozatosan vissza a felvett hitelek aránya 

a lakásvásárlásoknál szemben a 2000-es években tapasztaltakhoz – ez gyakorlatilag országos tendenci-

ának is tekinthető. Ezzel párhuzamosan egyre többen vannak és lesznek, akik úgy jelennek meg Ferenc-

városban az új építésű lakásokban, hogy nincs kerületi bejelentett lakcímük és/vagy nem rendelkeznek 

bérleti szerződéssel. Ettől függetlenül ezek a személyek, családok szintén megjelenhetnek potenciális 

igénybevevőként a kerületi humánszolgáltatásoknál (pl. bölcsődei szolgáltatás, óvodai nevelés, gyermek-

védelem, háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgáltatás).

A 6 éves és az alatti gyermek megjelenése az új építésű lakásokban

Önkormányzat Közszolgáltatási Irodája a kutatás rendelkezésére bocsátott olyan adatokat is, amely azt 

tartalmazta, hogy a 2010-2019. között a kerületben újonnan épült és használatbavételi engedéllyel ren-

delkező lakásokban, 2020 elején mennyi 6 éves és az alatti gyermek rendelkezik bejelentett lakcímmel. 

A vizsgált időszakban a Hatósági Iroda és a Közszolgáltatási Iroda által szolgáltatott adatbázisok kapcsán 

láthattuk, hogy 4086 átadott új lakásban összesen 2271 bejelentett személy tartózkodott 2020 elején a 

kerületi lakcímnyilvántartás adatai szerint. Ebből a 0-6 éves bölcsődés és óvodáskorú gyermekek száma 

90 fő volt az érintett lakásállományban, ez az összes bejelentett lakócímmel rendelkező személy viszony-

latában 4,1%-os igen „elenyésző” mértéket mutat.

13. számú ábra: A IX. kerületben a 2010-2019. időszakban átadott lakásokban a 2020 elején 

bejelentett lakcímmel rendelkező 0-6 éves gyermekek száma (életkor/fő)

Forrás: IX. kerület Önkormányzat Közszolgálati Iroda / IX. kerületi Önkormányzat Hatósági Iroda 2020. 

Munkatársaink elkészítették a 2010-2019. időszakban átadott új lakásokban a 2020 elején bejelen-

tett lakcímmel rendelkező összes lakos, illetve a 0-6 éves korú gyermekek számának területi (utca, ház-
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szám) bontását tartalmazó térinformatikai térképet – lásd a 3. számú térképen! Ez szintén látványosan 

demonstrálja Középső-Ferencváros, valamint azon belül a vizsgált időszakban megvalósult legnagyobb 

lakóingatlan-fejlesztések pontos helyét.

A jelenleg futó IX. kerületi lakóingatlan-beruházások területi bontásban

A IX. kerületi Önkormányzat Hatósági Irodája 2020. januárban a rendelkezésünkre bocsátotta a Ferenc-

városban jelenleg futó lakóingatlan-beruházások listáját. Jelenleg a kerületben 3179 lakás építése éppen 

folyamatban van, további 416 lakás felépítése még nem indult meg.

2. számú táblázat a kerületben jelenleg futó lakóingatlan-fejlesztésekről

tömb-
szám cím lakásszám állapota

29. Lenhossék u. 15. 36 még nem kezdődött meg a kivitelezése

29. Márton u. 14/b. I. ütem 50 építés folyamatban

29. Márton u.14./b. II. ütem 40 építés folyamatban

23. Balázs B. u. 20. 58 építés folyamatban

24. Balázs B. u. 23. 63 építés folyamatban

24. Lenhossék u.16. 84 építés folyamatban

28. Balázs B. u. 24-28. 260 építés folyamatban

25. Gát u.7. 20 építés folyamatban

34. Márton u. 7-9. 158 építés folyamatban

34. Sobieski J. u. 2-4. 75 építés folyamatban

31. Márton u. 37. 55 építés folyamatban

9. Berzenczey u. 28. 17 még nem kezdődött meg a kivitelezése

72. Vágóhíd utca 3. 526 a II. és III. üteme még csak épül

72. Nádasdy utca 15/a-b, 
Máriássy utca 4. és 6/b 544 a II. üteme még csak épül

68. Pápay István utca 5. 170 építés folyamatban

61. Mester utca 43. 25 még nem kezdődött meg a kivitelezése

64. Haller utca 11-13. 228 építés folyamatban

68. Pápay István utca 5-7. 306 építés folyamatban

72. Mester utca 85/B 174 építés folyamatban

72. Mester utca 85/A 175 építés folyamatban

70. Bárd utca 2. 252 még nem kezdődött meg a kivitelezése

75. Lechner Ödön fasor 4. 86 még nem kezdődött meg a kivitelezése

101.  Erkel u. 18. 70 építés folyamatban

128.  Ráday u. 57. - Lónyay u. 56. 59 építés folyamatban

22. Lenhossék u. 30 - Vendel u. 20. 64 építés folyamatban

Forrás: IX. kerületi Önkormányzat Hatósági Iroda, 2020
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A futó lakóingatlan-beruházások területi adatait vizsgálva, látható, hogy két belső-ferencvárosi beru-

házás (Erkel utca 18., Ráday utca 57 – Lónyay utca 56.) kivételével az összes Középső-Ferencvárosban 

fog megvalósulni. Ez jelzi, hogy a következő időszakban még mindenképpen Középső-Ferencváros lesz a 

kerületi lakóingatlan-beruházások területi fókusza.

Munkatársaink elkészítették a futó lakóingatlan-beruházások térinformatikai ábrázolását – lásd a 4. 

számú térképet! Ezen látható, hogy Középső-Ferencvároson belül is melyek a kiemelt beruházási területek 

(pl. Vágóhíd utca, Nádasdy utca, Balázs Bála utca, Pápay István utca, Bárd utca). 

Önkormányzati tulajdonú lakások
A lakásszektorban a piaci szereplők (építtetők, forgalmazók, közvetítők stb.) és az állam - mint szabályozó 

fél – mellett a települési önkormányzatok kiegészítő szerepet töltenek be, ugyanakkor helyben mégiscsak 

fontos alakítói lehetnek a lakáspiaci történéseknek. Ez a szerepkör, különösen nagyvárosokban válhat 

intenzívé, ahol az önkormányzatok a maguk eszközeivel erősíthetik a lakásmobilitást (pl. önkormányzati 

tulajdonú telkek meghirdetése ingatlanpiaci fejlesztők – építtetők, beruházók - számára), és ezen keresz-

tül támogathatnak városrészi rehabilitációs programokat. Budapesten az elmúlt egy-másfél évtizedben 

több kerületi önkormányzat is ilyen módon vállalt jelentős szerepet a kerületi lakásmobilitás alakításá-

ban, megágyazva a már többször hivatkozott „dzsentrifikációs” folyamatoknak. Ez rendkívül látványos 

volt Budapest XIII. kerületben, ahol a kerületi önkormányzat Magyarországon talán a legkiterjedtebb esz-

közrendszert alkalmazva alakítja a helyi lakásszektort és lakásmobilitást – pl. közvetlen önkormányzati 

forrásból több százas nagyságrendben szociális és piaci bérlakások építése (benne sok ún. passzívházas 

lakással). A komplex városrész rehabilitációk (terek és épületek megújulása) a piaci, pénzügyi célokhoz 

társulhatnak különféle társadalmi célok, így a bűnmegelőzés vagy a pozitív közösségi tudatformálás.

Az önkormányzatok jelentős tulajdoni pozícióval is bírnak a magyarországi lakáspiacon, a magánsze-

mélyek6 után ez a szektor a második legnagyobb tulajdonos: a 2016-os Lakásstatisztikai Évkönyv alapján, 

a KSH 2011-es adatok szerint közel 140 ezer lakás volt önkormányzati tulajdonban (CSIDER, 2017). 

Habár a lakásszektor tekintetében az állam a meghatározó szabályozó szereplő, a településeknek is 

megvan a magunk eszköze, lehetősége, hogy a helyi jogalkotás és döntéshozatal révén alakítsanak a 

keretfeltételeken (rendezési terv; településarculati kézikönyv; helyi építési szabályzat; speciális döntések 

– telekalakítások, közművesítés). 

Az önkormányzatok, mint tulajdonosi szereplők a lakásszektorban

Legvégül szükséges szólni a helyi önkormányzatok tulajdonosi szerepköréről és funkcióiról. Az 1990-es 

években a lakásprivatizáció (magánosítás) volt a meghatározó irányú folyamat a magyarországi lakás-

piacon: az irányadó jogszabály a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatko-

zó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény biztosította a helyi önkormányzatok számára az 

időközben az államhoz került egykori tanácsi tulajdonú bérlakásoknak önkormányzati tulajdonba való 

6  A magánszemélyek által tulajdonolt lakások aránya a teljes lakásállományban elérte a 95%-ot (CSIDER, 2017).
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kerülését. Az egykoron szintén a tanácsok kezelésében lévő közösségi ingatlanok, helyiségek közvetlenül 

az önkormányzatokhoz kerültek. Nem meglepő, hogy Budapesten az önkormányzati tulajdonba került 

forgalomképes vagyontárgynak minősülő ingatlanok, lakások értékesítése mindenhol csakhamar a ke-

rületi vagyon- és ingatlangazdálkodás középpontjába került. Az önkormányzati tulajdonú lakásokkal való 

gazdálkodás egyszersmind az önkormányzati vagyonpolitika kurrens része, amelynek alapvetően két irá-

nya lehet, az egyik az érintett ingatlanok, lakások eladása (privatizációja), a másik az önkormányzati tulaj-

don fenntartása mellett az ingatlan- és lakásvagyon kezelése, bevételek generálása. A hazai lakáspolitikai 

szakirodalom és szaksajtó kimerítően feldolgozta az elmúlt 30 év önkormányzati lakásgazdálkodását és 

dinamikáját (hol, mely időszakokban és milyen mértékben volt domináns a privatizálás és a vagyon-

kezelés). Ami a jelen kutatás által vizsgált időszakban (2010-es évek) a IX. kerületi Önkormányzatnak a 

lakáspiachoz - benne az ingatlanpiaci szereplőkhöz - való kapcsolatát és viszonyát illeti, a meginterjúvolt 

ingatlanfejlesztők kifejezetten szoros és – számukra „gyümölcsöző” – együttműködésről számoltak be.

Önkormányzati tulajdonú lakások a IX. kerületben

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakásállományról információkat a KSH rendelkezésre álló adatbá-

zisai mellett az Önkormányzat Vagyonkezelési Irodája nyújtott a kutatás számára. Ez alapján jelentős 

csökkenést láthatunk a kerületi tulajdonú lakások esetében 2010-2018. között.

14. számú ábra: A IX. kerületi önkormányzati tulajdonú lakások számának alakulása a 2010-2018. 

időszakban

Forrás: : KSH Statinfo (http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer,jsp)

A KSH kiadvány szerint a vizsgált időszakban összességében 4573 lakásról 2890-re csökkent az önkor-

mányzati tulajdonban lévő lakásállomány, ami 36,8%-os csökkenést jelent. 
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Az Önkormányzat Vagyonkezelési Irodája 2020. márciusi aktuális adatokat közölt a kerületi tulajdonú 

lakások számáról és kerületrészi megoszlásáról ezek alapján jelenleg 100 db önkormányzati tulajdonú 

lakás található Belső-Ferencvárosban; 2316 db Középső-Ferencvárosban; 267 db Külső-Ferencvárosban; 

valamint 42 db a József Attila lakótelepen.

Az önkormányzatok szociális célú lakáspolitikája

A rendelkezésre álló források szerint (elsődlegesen a KSH lakásstatisztikai évkönyvei) megközelítőleg 

országosan mintegy az ötödére csökkent az eredetileg önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás-állo-

mány az elmúlt szűk három évtized során. A hazai lakáspolitikai szakirodalom körében nagyjából köz-

megegyezés van annak kapcsán, hogy ez a folyamat rendkívüli módon beszűkítette Magyarországon a 

szociális lakáspolitika lehetőségeit (MISETICS, 2017). A már hivatkozott 1993-as lakástörvény7 2006-os 

módosítása rögzítette, hogy az önkormányzatok az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérét szo-

ciális helyzet alapján, költségelven illetve piaci alapon állapíthatja meg. Kérdés tehát, hogy az érintett 

önkormányzatok – persze a lehetőségek és a célok függvényében – mennyire érvényesítenek szociális 

szempontokat a lakbérek megállapításakor, milyen metodika alapján határozzák meg a kedvezménye-

ket, a piaci adta lehetőségeket milyen mértékben engedik be a lakáspolitika alakításába. Mindezen kér-

dések hatványozottan kerülnek elő nemcsak stratégiai kérdéseknél (önkormányzati gazdasági program, 

településfejlesztési koncepció stb.), de olyan operatív döntési szituációkban, mint például a hatályos la-

kásrendeletek felülvizsgálata.

7  1993. évi LXXVIII. törvény
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A Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) új 

lakás vásárlásához

Már esett szó a 2016-ban bevezetett ún. Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) eszközről, aminek 

jogszabályi alapját a 16/2016. (II.10.) Korm.rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó 

lakáscélú támogatásról teremtette meg. Az intézkedés különböző lakáscélú állami támogatásokat hatá-

roz meg közvetett, (kamattámogatás, adó-visszatérítés) valamint közvetlen vissza nem térítendő támo-

gatás formájában – ez utóbbi lényegében a CSOK, vagyis a Kormány által nyújtott, új lakás vásárlásához 

vagy építéséhez, valamint használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető vissza nem térítendő 

támogatás. A kedvezményt a jogszabályban rögzített feltételek teljesülése esetén az arra jogosult támo-

gatott személyek vehetik igénybe, legalább egy már meglévő és/vagy vállalt gyermek után. 

A Korm.rendelet által meghatározott kedvezményezetti feltételek (5-8.§)

 – magyar állampolgár, vagy

 – aki 3 hónapja jogszerűen Magyarországon tartózkodik, és bejelentett lakóhellyel rendelkezik, 

vagy

 – a harmadik országbeli állampolgár, ha bevándorolt, letelepedett vagy hontalan jogállással 

rendelkezik.

A modell fontos kérdése, hogy kik után vehető igénybe a kedvezmény 

A kedvezményre jogosult igénylő a vele közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített vagy meg-

vásárolt lakásba vele együtt beköltöző:

 – vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke után, vagy

 – gyámsága alatt álló, legalább egy éve vele együtt élő és általa eltartott gyermek után a gyermek 

szüleinek a halála esetén, vagy

 – fiatal házaspár, akiknél legalább az egyik fél nem töltötte be a 40. életévet, új lakás vásárlása, épí-

tése esetén, legfeljebb három születendő gyermek vállalásához, illetve használt lakás vásárlása, 

bővítése esetén legfeljebb kettő gyermek vállalásához, a meglévő gyermekek számától függetlenül.

A kedvezménynek az alábbi nevesített típusai vannak

Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK)

A támogatott személyek a velük közös háztartásban élő és a megvásárlandó, építendő lakásba velük 

együtt költöző, lakóingatlan bővítése esetén velük együtt lakó, meglévő gyermek, gyermekek után ve-

hetik igénybe. A kérelem benyújtásakor 12. hetet betöltött magzat, ikermagzat is meglévő gyermeknek, 

gyermekeknek tekintendő.
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Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény (MCSOK)

A fiatal házaspárnak minősülő (kérelem befogadásakor legalább az egyik fél 40 év alatti) támogatott 

személyek általuk vállalt gyermek, gyermekek után vehetik igénybe.

Családi otthonteremtési kedvezmény és megelőlegezett családi otthonteremtési kedvez-

mény (CSOK+MCSOK)

A támogatott személyek meglévő és általuk vállalt gyermekek után vehetik igénybe.

Kedvezmények rendszere

a. A kedvezmény összege új lakás vásárlása, építése esetén

Gyermekek száma/CSOK legmagasabb összege

 – egy gyermek esetén: 600.000,-Ft

 – két gyermekesetén: 2.600.000,-Ft

 – három gyermek esetén: 10.000.000,-Ft

b. A kedvezmény összege használt lakás vásárlása, bővítése esetén:

Gyermekek száma/CSOK legmagasabb összege

 – egy gyermek esetén: 600.000,-Ft

 – két gyermek esetén: 1.430.000,-Ft

 – három gyermek esetén: 2.200.000,-Ft

 – négy vagy annál több gyermek esetén: 2.750.000,-Ft

Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) a használt lakás 
vásárlásához

Az új lakások építéséhez, vásárlásához igényelhető lakáscélú támogatásról a 16/2016. (II.10.) Korm.

rendelet mellett külön jogszabály rendelkezik a használt lakásoknak a CSOK rendszerbe való bevonásá-

ról, ez a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről a 

17/2016. (II.10.) Korm.rendelet.

A Korm.rendelet által meghatározott kedvezményezetti feltételek (5-8.§)

 – magyar állampolgár, vagy

 – aki 3 hónapja jogszerűen Magyarországon tartózkodik, és bejelentett lakóhellyel rendelkezik, vagy

 – a harmadik országbeli állampolgár, ha bevándorolt, letelepedett vagy hontalan jogállással ren-

delkezik.

A modell fontos kérdése, hogy kik után vehető igénybe a kedvezmény 

A kedvezményre jogosult igénylő a vele közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített vagy meg-

vásárolt lakásba vele együtt beköltöző:

 – vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke után, vagy
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 – gyámsága alatt álló, legalább egy éve vele együtt élő és általa eltartott gyermek után a gyermek 

szüleinek a halála esetén, vagy

 – fiatal házaspár, akiknél legalább az egyik fél nem töltötte be a 40. életévet, új lakás vásárlása, 

építése esetén, legfeljebb három születendő gyermek vállalásához, illetve használt lakás vásárlása, 

bővítése esetén legfeljebb kettő gyermek vállalásához, a meglévő gyermekek számától függetlenül.

A kedvezménynek az alábbi nevesített típusai vannak

Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK)

A támogatott személyek a velük közös háztartásban élő és a megvásárlandó, építendő lakásba velük 

együtt költöző, lakóingatlan bővítése esetén velük együtt lakó, meglévő gyermek, gyermekek után ve-

hetik igénybe. A kérelem benyújtásakor 12. hetet betöltött magzat/ikermagzat is meglévő gyermeknek/

gyermekeknek tekintendő.

Kedvezmények rendszere

a. A kedvezmény összege használt lakás vásárlása, bővítése, korszerűsítése esetén

Gyermekek száma/CSOK legmagasabb összege

 – egy gyermek esetén: 600.000,-Ft

 – két gyermekesetén: 1.430.000,-Ft

 – három gyermek esetén: 2.200.000,-Ft

 – négy vagy több gyermek esetén: 2.750.000,-Ft

CSOK igénybevétele a IX. kerületben
A kerületi ingatlanpiac feltérképezését megelőzően fontos kutatási kérdésként fogalmazódott meg, 

hogy vajon a CSOK megjelenése milyen hatással volt az elmúlt időszak ferencvárosi lakóingatlan-piaci és 

lakásmobilitási aspektusára. A IX. kerületi folyamatokat látva, joggal feltételezhettük, hogy a CSOK akár 

komolyabb dinamizáló szereppel bír a lakásvásárlásokra. 

A kutatás keretében készített kerületi főépítészi és ingatlanfejlesztői mélyinterjúkon a megkérdezet-

tek ezt egyértelműen cáfolták, azzal érvelve, hogy a hatás minimális – a részletekről lásd a mélyinterjús 

fejezetet! A kérdés és a dilemma tisztázásához fontossá vált, hogy tudunk-e kurrens adatokat szerezni 

a Ferencvárosban az elmúlt években megkötött CSOK szerződések számáról, területi vonatkozásairól. 

Ehhez biztosított segítséget a Magyar Államkincstár (MÁK) adatvédelmi tisztviselője által a kutatás számá-

ra megküldött adatok a IX. kerületben a családi otthonteremtési kedvezményre vonatkozó szerződések 

számáról. A MÁK tájékoztatása szerint az adatok a hitelintézetek adatszolgáltatásán alapulnak, és a MÁK 

informatikai rendszerébe befogadott CSOK szerződések számát tartalmazzák.



Ingatlanpiaci helyzetkép Ferencvárosban40

15. számú ábra: A CSOK szerződések száma éves bontásban a IX. kerületben 2016-2019

Forrás: Magyar Államkincstár, 2020

Mint az látható, a IX. kerületben a CSOK-ot igénybe vevők száma nem mondható magasnak, ugyanakkor 

egy folyamatosan emelkedő tendencia fi gyelhető meg. Míg 2016-ban 19, addig 2019-ben már 63 szerző-

dést kötöttek, tehát a szerződések száma a 2016-os évhez képest több mint a háromszorosára emelkedett.

A folyamatos emelkedés viszonylag kiegyensúlyozott 2018-ig (évente 10-11 új szerződéskötést regisztrál-

tak a hitelintézetek), a 2019. évben ugyanakkor drasztikus emelkedés látható. Ekkor a 2018. évhez képest 

23 darabbal több szerződést kötöttek az erre jogosultak.

A szerződéskötések területi eloszlását az alábbi diagram mutatja:

16. számú ábra: A kerületi CSOK szerződések száma és megoszlása a kerületi postai irányítószámok 

területi függvényében 2016-2019.

Forrás: Magyar Államkincstár, 2020
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A IX. kerületet érintő CSOK-os szerződéskötések területi elhelyezkedése

A ferencvárosi CSOK szerződések területi meghatározását a MÁK a postai irányítócímekhez rendelte, 

ami nem esik egybe a kutatatás során konzekvensen követett területi struktúrával (Belső-Ferencváros; 

Középső-Ferencváros; József Attila lakótelep; Külső-Ferencváros). Ennek ismeretében szükséges bemu-

tatni és értelmezni a MÁK-tól kapott információkat. A IX. kerületi CSOK szerződéskötéseknek a kerületi 

postai irányítószám szerinti területi bontását lásd a 5. számú térképen!

Látható, hogy 2016-2019. között a 1098-as postai irányítószámhoz tartozó kerületrészben (Külső-Fe-

rencváros és a József Attila lakótelep határán) a CSOK bevezetése óta a megkötött szerződések száma 

egyáltalán nem változott - minden évben 5 darab volt. A József Attila lakótelep által érintett 1091-es postai 

irányítószámhoz tartozó kerületrészben szintén viszonylag alacsonyan alakult (5-7 db) az éves CSOK szer-

ződések száma. A Belső-Ferencvárost lefedő 1092 és 1093-as postai irányítószámhoz tartozó területeken 

szintén nagyon alacsony, éves szintén maximum néhány szerződés született. Hasonló a helyzet 1095-ös 

postai irányítószám által érintett részeken (ez gyakorlatilag a Soroksári út nyomvonalának a közvetlen 

környéke a Boráros tértől egészen a kerület határáig). A Középső-Ferencváros belső részeit lefedő 1094 

és 1906-os postai irányítószámú részeken valamivel magasabb, éves szinten 5-10 között ingadozó CSOK 

szerződés született. A Középső- és Külső-Ferencváros jó részét – s vele az elmúlt években átadott kerületi 

új lakások - lefedő 1097-es postai irányítószámú területen mutatják az adatok a legnagyobb hektikussá-

got, itt 2019-re drasztikusan megugrott a megkötött CSOK szerződések száma: 2018-ig minden évben 10 

darab alatt maradt, viszont 2019-ben 34 db szerződés köttetett – valószínűleg a Középső-Ferencvárosban 

jelenleg és a következő 1-2 évben az új lakások átadásának „csúcsra járatódásának” köszönhetően.
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Mélyinterjúk a kerületi főépítésszel és 

ingatlanfejlesztőkkel

A kerületi ingatlanpiaci folyamatokat a rendelkezésre álló különböző statisztikák, adatbázisok 

feldolgozása mellett kiválasztott intézményi szereplőkkel készített kvalitatív mélyinterjúk segítségével 

igyekeztünk megérteni és láttatni. Ezért interjút készítettünk Szűcs Balázs kerületi főépítésszel, vala-

mint három, Ferencvárosban az elmúlt években és jelenleg is aktív ingatlanfejlesztő szereplő (Metro-

dom Csoport; Cordia Zrt.; Ökoházak Cégcsoport) vezető képviselőjével. A fejlesztők mellett szakmai 

mélyinterjúkat készítettünk a kerületi társasházi szektor meghatározott szereplőivel is – ennek tanulsá-

gairól külön alfejezetben értekezünk!

A kerületi főépítész, valamint az ingatlanfejlesztőkkel készített interjúkra még a kutatás első szaka-

szában, 2019. októberben került sor, ennek strukturált leírását az alábbiakban foglaltuk össze. Termé-

szetesen a kerületi főépítészi interjú tartalmában némileg eltért az ingatlanfejlesztői kérdéssoroktól, 

de a kutatás szempontjából fontosnak ítélt alábbi súlyponti kérdések, tematikák, tartalmi irányok egy-

ségesen megjelentek mind a négy interjúban:

 – A IX. kerületben az elmúlt évek, évtized ingatlanpiaci történéseihez kapcsolódó személyes él-

mények, vélemények.

 – A kerületi ingatlanpiaci változásokat kísérő társadalmi jelenségek az interjúalanyok szubjektív 

értékelése mentén.

 – Az interjúalanyok által a kerületben érzékelt problémák, konfliktusforrások, legyen az infra-

strukturális (parkolás, épület-felújítás), humán-erőforrás (szakemberhiány) vagy egyéb erede-

tűek.

 – A mélyinterjúk fontos célja volt, hogy mit gondolnak az interjúalanyok a kerületi humán köz-

szolgáltatások (egészségügyi alapellátás, bölcsődei ellátás, gyermekjóléti szolgáltatások) rend-

szeréről, hol tapasztalnak hiányosságokat.

 – A következő évek (időtávban a 2020-2025. időszakra fókuszálva) a kerületi lakóingatlan viszonyok 

alakulása az interjúalanyok személyes várakozásaik mentén.

A kerületi főépítészi mélyinterjú előre meghatározott kérdései
1. Milyennek látja az elmúlt évek kerületi ingatlanpiaci változásait? Hol lát problémákat?

2. Mennyire jellemző az ingatlanpiaci változásoknak köszönhetően a kerületben társadalmi változá-

sok? Beszélhetünk egyfajta társadalmi cseréről?

3. Milyen főbb beruházások zajlottak az elmúlt időszakban – 5 év vonatkozásában?

4. Lát-e problémát az új és a régi ingatlanok, illetve intézmények között? Gondolunk itt pl. a közintéz-

mények férőhelyeire, épületállományára?

5. Szükségesnek látja-e az alábbi intézmények bővítését – bölcsőde, óvoda, általános iskolák, egész-

ségügyi és szociális intézmények? Ha igen, akkor miben látja azt, ha nem, miért nem?
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6. Milyen egyéb problémákat lát a kerületben?

7. Általában milyen fejlesztési elképzeléseket, célokat tart fontosnak a IX. kerületben?

A kerületi főépítész mélyinterjún elhangzottak szintetizálása

Az alábbiakban a kerületi főépítészi beszélgetés során elhangzott fontosabb tartalmi elemek, vélemé-

nyek kerültek összegzésre. Az elhangzott információk minél pontosabb rekonstruálása érdekében ese-

tenként pontos szövegszerű idézeteket is tartalmaz jelen összefoglaló, ezeket idézőjelben dőlt betűvel 

tüntettük fel.

A kerületi ingatlanpiaci változások értékelése

 – „Ez egy aktív 8 év volt” – az interjú fontos felütéseként a főépítész kifejtette, hogy a 2008-2009-es 

pénzügyi és gazdasági világválság hatására hosszan elhúzódó nehéz időszak következett, ami után 

a kerületi várostervezés és városfejlesztés fontos, kiemelt eszközévé vált az ingatlanpiaci fejlesz-

tések támogatása. Ezen cél mentén kerültek felülvizsgálatra a szabályozási tervek, dinamizálták a 

felújítási tevékenységeket és kiterjesztették a rehabilitációt.

 – Az Önkormányzat az említett válság időszakában sem állította le teljesen a kerületi rehabilitációt – 

„ez már egy előjel volt azoknak a beruházóknak, lakásépítőknek, akik érezték a válság enyhültével, hogy 

újból piacra kell lépni… és elsőként itt mertek újra lakóházakat építeni. A beruházások volumene ezért 

növekedett meg robbanásszerűen”.

 – A kerületi lakóingatlan-piac dinamizálódása hatással volt a lakosok társadalmi összetételére (az új 

lakásokban költöző magasabb státuszú tulajdonosok, bérlők), ami visszahatott a konkrét ingatlan-

fejlesztői elképzelésekre, beruházásokra: 

 – „Látjuk, hogyan változik Ferencváros szociológiai összetétele, erre adaptálódnak a lakóépületek és 

kimondhatjuk ma már azt, hogy egyetemvárossá váltunk. Budapesten jobban megéri megvenni egy 

lakást, mint 4-5 évig bérelni, nagyon sok vidéki család vásárol a gyerek egyetemi időszakában lakást, 

aztán azok vagy itt maradnak családot alapítva és egy nagyobb lakásba költözve, így ferencvárosiakká 

válnak. Persze nagyon sok új építésű lakást gyakorlatilag befektetési céllal vásárolnak.”

 – Az új lakást vásárlók körében nagyon erős a befektetési motiváció a kerületi főépítés személyes 

tapasztalatai szerint – „Én a beruházókat szoktam kérdezgetni, hogy milyen célra vesznek lakást az 

emberek, és megdöbbentő adatokat mondanak, legalábbis a kis lakások tekintetében 20 %, aki a saját 

céljára veszi és 80 %, aki befektetési célra.”

 – A lakóingatlan-árak kerületen belüli területi differenciálódása egyre látványosabb, különösen a Bel-

ső-Ferencváros és a többi kerületrész között: „Belső-Ferencvárosban eszméletlen módon felmentek, 

felzárkóztak az ingatlanárak az ötödik kerülethez… sok módos család itt él, akik itt is akarnak maradni, 

illetve nagyon sok olyan beköltözni szándékozó van, aki szép, elegáns környezetbe szeretne költözni.”

 – A Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK), mint speciális ingatlanvásárlási eszköz hatá-

sának az értékelése: „Gondoltunk arra, hogy a CSOK idevonzza a lakóingatlan megvásárolni szán-

dékozó családokat, de alig találni a kerületben olyan lakóberuházást ahol CSOK-kal vásároltak.  
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Kérdezgettem a beruházókat, de elmondásuk szerint fehér holló, aki a CSOK révén tud lakást 

vásárolni.” – a CSOK-kal kapcsolatos főépítészi véleményt lényegében visszaigazolták az ingat-

lanfejlesztői interjúk, valamint a Magyar Államkincstár által a kutatás rendelkezésére bocsátott 

kerületi szintű CSOK adatok.

 – A József Attila lakótelep ingatlanfejlesztési lehetőségeiről: „A József Attila lakótelep megtelt. Új la-

kóépületet nem lehet már elhelyezni, pont azért, de készül majd egy új szabályozás, ami az emeleti 

ráépítés lehetőségét megteremti, ez azért szükséges, mert sok lakóépületben nincsen lift, de ma már 

egy lift létesítési költsége annyira eltörpül az ingatlanárak mellett, hogy nem tétel.”

A kerületi parkolási problémakörhöz kapcsolódó interjúinformációk

 – Főépítészi érv a kerületi új építésű ingatlanokhoz kapcsolódó arányosan kevesebb autóparko-

ló-helyekről: „Az a tapasztalatunk, hogy akiknek épülnek az új építésű lakások, elsősorban a diákok 

és turisták, ők jellemzően nem használnak autót, ezért sok beruházó arra panaszkodott, hogy ott 

állnak a megépített mélygarázsok üresen. Mi abban hiszünk, hogy a jövőben Budapest belvárosa au-

tómentessé fog válni, ezért mi nem növeltük ezt a pressziót. Amíg más kerületek még több parkolót 

szeretnének építeni az új házak, lakóingatlanok alá, mi azt mondtuk, hogy a kis lakásoknál való-

színűleg szükségtelen egy saját autó használata, így ha van száz darab kisméretű lakás oda csak ötven 

parkolóhely kell.”

 – A szállodák alatti mélygarázsok, mint a parkolási nehézségek egy lehetséges kezelési eszköze: „A 

szállodák alatt jellemzően nagyobb az alapterület, alattuk mélygarázs épül. Ez publikus, így a környék 

lakossága tudja használni akár bérletszerűen.”

 – Erősödő lakossági igény ingyen parkolóhelyek alakítására: „Ingyen szeretnék, de lehetetlen dolgot 

nem tudunk megvalósítani, tehát ha valamit építünk, az pénzbe kerül, akárki is teszi, ezt a végén va-

lakinek meg kell fizetni, mi a közpénzeket nem egy kvázi luxustermék elhelyezésére szeretnénk költeni, 

akinek van autója, az oldja meg, Budapest közlekedése megfelelő ahhoz, legalábbis a belső kerületek-

ben, ne legyen szükségszerű az autó.”

A kerületi közintézmények, közösségi tulajdonú ingatlanok kérdésköre

 – Kerületi közintézményi ingatlanok felújítása az elmúlt években: „Megújult a Mester utcai szakren-

delő értékőrzően, ez egy védett Bauhaus típusú épület, valamint nagyon sok bölcsőde óvoda, és a 

legtöbb háziorvosi rendelő megújult, ezek mind megjártak engem is, mert sokszor akár egy külső nyí-

lászáró cserével javítani lehet a szocializmus korabeli kinézetű épületet, így igyekeztünk egy minőséget 

közvetíteni a lakosság felé.”

 – Közösségi ingatlanfejlesztési igény (pl. bölcsőde, óvoda) a főépítész véleménye szerint: „A határán 

vagyunk annak, hogy mennyi a bölcsődei és óvodai kapacitás. Nem tudjuk, hogyan alakul a jövő, jó 

példa a Mester utca külsőbb részén épülő lakópark (Metrodom befektetés – a szerző), ugye több száz 

lakás megépült, de igazából gyermek meg tucatnyi sincs.”
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A kerületi ingatlanfejlesztői mélyinterjúk előre meghatározott 
kérdései

1. Kérjük, mutassa be az Ön által képviselt ingatlan-befektető vállalkozást – mióta vannak jelen az 

országban; hol valósítottak meg befektetéseket az országban és megközelítőleg mekkora volu-

menben?

2. Az Ön által képviselt vállalkozás mióta aktív Budapest IX. kerületének, Ferencvárosnak az életében?

3. Milyennek látja a IX. kerületi Önkormányzat hozzáállását az ingatlanbefektetések kérdéséhez? Mi-

lyen problémákat lát a kerületben, hol vannak az esetleges nehézségek és a pozitív lehetőségek a 

jövőbeli együttműködés tekintetében?

4. Milyen közvetlen saját vállalati beruházások zajlottak a IX. kerületben az elmúlt időszakban – 5 év 

vonatkozásában? – lezajlott és a még futó befektetések (épületek és lakások száma).

5. Milyen jövőbeli vállalati befektetési tervek vannak a IX. kerület vonatkozásában? - (épületek és laká-

sok száma)

6. Mit gondol, mennyire szükséges, hogy a fővárosi (így a IX. kerületi) ingatlanbefektetések összhang-

ban legyenek a kerületi humánintézményi fejlesztésekkel, bővítésekkel – bölcsőde, óvoda, általános 

iskolák, egészségügyi és szociális intézmények? Értékelje külső szemlélőként a jelenleg rendelke-

zésre álló kerületi közösségi intézményhálózatot (különösen a bölcsőde, óvoda, általános iskolák, 

egészségügyi és szociális intézmények vonatkozásában), hol lát kapacitáshiányt vagy többletet?

7. Az Ön által képviselt vállalat IX. kerületi ingatlanbefektetéseihez kapcsolódóan körvonalazható, 

hogy az ingatlanvásárlók – mint tulajdonosok - milyen típusú (életkor, családi állapot, jövedel-

mi-fogyasztói pozíciók; a vásárlók körében megközelítőleg mekkora arányt képviseltek a közvet-

len saját erőből, bankhitelből, vagy egyéb típusú támogatásból – pl. CSOK -) paraméterekkel ren-

delkeznek?

Az ingatlanfejlesztői mélyinterjúkon elhangzottak szintetizálása

Az alábbiakban három, a IX. kerületben aktív ingatlanfejlesztő szereplő (Metrodom Csoport; Cordia 

Zrt., Ökoházak Csoport) képviselőjével készítettünk szakmai mélyinterjúk összefoglalása olvasható. Az 

ezeken a beszélgetéseken elhangzott, a kutatás szempontjából fontos tartalmak, vélemények kerültek 

összegzésre. Az elhangzottak minél pontosabb rekonstruálása érdekében esetenként pontos szövegsze-

rű idézeteket tartalmaz az összefoglaló, ezeket idézőjelben dőlt betűvel tüntettük fel.

A IX. kerület, mint ingatlanfejlesztési célterület

 – Jelentős építőipari múlt és fejlesztői piaci pozíciók – pl. több ezer már átadott lakás csak Buda-

pesten. Kizárólag új lakások építésével foglalkoznak, használt lakások felújításával nem. Döntően 

budapesti beruházásokkal foglalkoznak az érintett fejlesztők, csak az egyik megkérdezett fejlesz-

tő aktív vidéken is.

 – Az érintett cégek esetében nagyon hangsúlyos a fővárosi, azon belül pedig a IX. kerületi jelenlét, 

bizonyítva Ferencváros továbbra is kiemelt beruházási helyszínpozícióját.
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 – A lakóingatlan-fejlesztés bizonyos szempontból speciálisabb és nehezebben kiszámítható szeg-

mens az irodaingatlan területhez képest: „Ez egy nehezebb műfaj, mert nagyon sok az ügyfél. Egy 

irodaháznál van egy vagy néhány ügyfél, egy lakóingatlannál pedig ahány lakás, annyi ügyfél. Minden 

egyes lakás, minden egyes helyisége egyedi kialakítású. Egy irodaház-fejlesztéshez képest ez sokkal 

sztenderdizáltabb folyamat. Egyre tudatosabbak a lakásvásárlók, egyre magasabb minőségi köve-

telményt támasztanak.”

 – A kerületi lakóingatlan-beruházások magasabb státuszú, jól szituált középosztálybelieket von-

zott elsődlegesen:

 – „Budapesten mi a középső zónát célozzuk meg. Ez kerületre bontva a XI., a IX., a XIV., a XIII., a III. 

kerület, de érintve van a IV. kerület, Újpest, és Kőbányán is van projektünk. Célközönségi oldalról a 

magyar végfelhasználói vásárlóközönségnek építünk. Számunkra a 20-45 közötti korosztály jelenti 

a döntő többségét a lakásvásárlóknak, ezért nem is akarunk bemenni a mélyebben a belvárosi ré-

szekbe, mert ott a befektetési lakásvásárlás a domináns. Másrészt nem akarunk kintebb menni sem, 

mert a külső kerületek nem annyira válságállóak, ott előbb szűkülhet a piac, ezért ebben a középső 

zónában dolgozunk. Fogalmazhatnék úgy, hogy a középosztály felső része a mi elsőszámú célcsopor-

tunk. Jelenleg úgy néz ki a lakáspiac Magyarországon, hogy van éves szinten 160-170 ezer tranzakció, 

ennek a 90%-a az használt lakásban, és csak kb. 10 százalék körüli arány az új építésű.”

 – „Amikor elindultunk a IX. kerületben, 5 telket vettünk meg az önkormányzattól. Ezeknél a lakásoknál 

borzalmas körülményeket voltak, amivel a bejárásnál szembesültünk (WC a folyosókon, hegyekben 

áll a szemét stb.)”

 – A nagyobb ingatlanfejlesztők körében egyre inkább meghatározó jelenség, hogy a befektető az 

építés mellett az eladásokat és a hitel-ügyintézési folyamatokat is saját szervezeti struktúrájá-

ban intézi, így a fejlesztők közvetlen tapasztalatokkal rendelkeznek az új lakást vásárlók vagyoni 

és jövedelmi pozícióikról. Természetesen a lakásvásárlások és hitelezések konkrét részleteiről, 

azok szenzitív jellegük miatt nem kaptunk információkat, viszont a folyamatokról és a tapaszta-

latokról beszámoltak a kutatásba bevont ingatlanfejlesztők:

 – „Cégünk a teljes vertikumot lefedi, a telek kereséstől egészen a lakást átadásáig. A marketing, 

az értékesítés, a kivitelezés, az ügyfelek kezelése, az ezzel kapcsolatos összes adminisztráció. A 

hitelügyintézésnél be van integrálva hozzánk két bank, amelyek ügyintézői itt ülnek nálunk.”

 – „Saját értékesítői csapatunk van, így saját magunk értékesítünk, és nem adjuk ki sosem másnak.”

A kerületi ingatlanpiacra ható egyéb tényezők (CSOK, ÁFA, vásárlók)

 – Az kutatás során megkérdezett ingatlanfejlesztők az új lakást vásárlók körében a CSOK felhaszná-

lását viszonylag szűk körben érzékeltek: „Nálunk kevés a CSOK-os, ez magában Ferencvároson belül 

is megfigyelhető, hogy minél inkább beljebb megyünk a városba (Belső-Ferencváros), annál inkább nö-

vekszik a befektetési célú vásárlók aránya, ezzel párhuzamosan csökken a CSOK-ot igénybevevő vásár-

lók és növekszik készpénzes vásárlók száma. Ez fordítva is igaz, minél inkább kintebb megyünk – pél-

dául itt a Középső-Ferencvárosban - annál inkább növekszik a hitelesek és velük a CSOK-osok száma.” 
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 – „A CSOK itt teljesen marginális, nem indukál a mi esetünkben lakásvásárlást.”

 – A 2020. január 1-vel belépő szigorító ÁFA-változás8 várható negatív hatása az ingatlanfejlesztői 

piacra: 

 – „A korábbi ÁFA-csökkentésnek az volt az oka, hogy nagyon alacsony volt a lakásépítések száma, így több 

lépést is csináltak egyszerre, lecsökkentették az ÁFA-t és bevezették a CSOK-ot, így egy kifejezetten támoga-

tó modell jött létre kínálati és keresleti oldalról. Ez a törekvés nagyon jól sikerült, sőt túl jól, mert rendkívül 

meredeken emelkedett a lakások iránti igény, kereslet, a lakások száma pedig nem tudta lekövetni ezt a 

meredek emelkedést… boldog boldogtalan mindenki, lakást kezdett el építeni. Másrészről viszont az ÁFA-

csökkenés (27%-ról 5%-ra) ellenére megduplázódott vagy akár megtriplázódott az új lakások ára… ez 

most bezáródik, és 22%-al megnövekszik az ÁFA tartalom, így további áremelkedésre számítunk”

 – Külföldi állampolgárok megjelenése a kerületi új lakások piacán – „Viszonylag kevés külföldiről beszél-

hetünk, de jellemzően megjelennek a helyi kínaiak, akik már hosszabb ideje itt dolgoznak, élnek. A kínai 

közösség megszerette a City Home-ot,9 és egy olyan 10-20%-os mértékben ők költöznek ide, tehát ők nem 

befektetési céllal vásárolnak itt lakásokat. Amíg jórészt a X. kerületi Chinatownban dolgoznak, piacoznak, 

és közülük a jómódúak nem Kőbányán keresnek lakást, hanem eljönnek Ferencvárosba.” 

 – Az önerő és a hitel összetétele az új lakást vásárlók körében az ingatlanfejlesztői tapasztalatok 

tükrében: 

 – „2008 előtt az új lakásoknál 80% százalék volt hiteles, és 20 % önerős vásárló, most ez majdnem meg-

fordult, és az önerősök vannak sokan.”

„Hát nagyjából a hitelesek csak a negyedét teszik ki a vevőknek.”

„Korábban viszonylag kisebb 30-40 % önerő mellett vettek fel hiteleket, később viszont ez abszolút 

megváltozott. Az elmúlt években szinte minimális volt azok aránya, akik nagyobbrészt hitelre tudtak 

vásárolni.”

A IX. kerületben az elmúlt években megépült és átadott, illetve a jelenleg futó lakóingatlan-fej-

lesztéseknél a kisméretű (max. 50-55 nm) lakások dominálnak a mélyinterjúk szerint: 

„A lakások döntő többsége az kisméretű, nappali vagy nappali és háló megoldással”

„Az általunk megépített lakások átlagban 40 és 60 nm között vannak, de 30 nm-es garzonokat is építünk.”

„Átlagosan 50 négyzetméter, a beruházóknak az a célja hogy kisebb lakásokat építsen, azok jobban 

megfizethetőek, forgalomképesebbek.”

 – Az új lakást vásárlók családi viszonyaira nagyon nehéz következtetni ingatlanfejlesztői nézőpontból:

„Sok az egyedülálló, ebből nem derül ki, az eladásnál nincsen ilyen statisztikánk, nem vezetjük, ott 

inkább az érzést tudom mondani, azt tudom mondani, hogy ahol gyerek van az 30-40%-os lehet a 

vásárlók körében.”

8 2020. január 1-vel ismételten a normál 27%-os ÁFA-kulcsot kell alkalmazni az új lakóingatlanok értékesítésénél, 
amelyeknél eddig a kedvezményes 5%-os ÁFA-adómértéket alkalmaztak, amennyiben az összes hasznos alapterület 
nem haladja meg a többlakásos lakóingatlanoknál 150, illetve az egylakásos lakóingatlanoknál 300 négyzetmétert.

9 City Home a Metrodome Csoport IX. kerületi Vágóhíd, Mester és Máriássy utcák által határolt területen létrejövő 
új építésű lakásokból álló lakónegyed.
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„A IX. kerületben a tapasztalatunk, hogy amíg korábban, mondjuk tíz évvel ezelőtt, aki itt vásárolt 

lakást, az nagy valószínűséggel magának vagy a gyerekének, aki például egyetemre járt, vásárolt. Ez 

átrendeződött, most véleményem szerint, már csak a lakásvásárlók 50% vásárol lakhatási céllal, a 

másik 50 % már valamilyen befektetési céllal.”

- A rendelkezésre álló közösségi ellátórendszer, helységek hatása az ingatlanvásárlásra:

„Indirekt tudok csak erre válaszolni, mi nem ütköztünk olyan korlátba, hogy az ellátórendszer hiánya 

terelné el innét az érdeklődőket attól, hogy lakást vegyenek, arra hivatkozva, hogy nincs hely 

a bölcsődében vagy lerobbant a háziorvosi helység, azt látjuk tehát, hogy ez nem akadálya a mi 

értékesítésünknek.”

A főépítészi és ingatlanfejlesztői mélyinterjúk fontosabb 
tapasztalatai

1. A kerületben a 2010-es évtized során megépült és átadott lakóingatlanokba költözők körében 

sokkal jelentősebb arányban voltak a lakásvásárláshoz jelentős (akár a teljes vételárra kiterjedő) 

önerőt felhasználó lakásvásárlók; így a vásárláshoz felhasznált hitelek aránya jelentősen vissza-

esett a megelőző, 2000-es évtizedben tapasztaltakhoz képest. Ez megmutatkozik az új lakásokat 

vásárlók társadalmi státuszában is, döntően a középosztály felsőbb részéből kerültek ki az új 

tulajdonosok.

2. Mivel a lakásvásárláshoz kapcsolódó különböző államilag támogatott kedvezményes pénzügyi 

konstrukciók visszaszorultak a 2010-es évekre, így a lakásvásárlási motivációk tekintetében egyér-

telműen a befektetési célok váltak dominánssá a lakhatási motivációval szemben. Nem ritka, hogy 

magánszemélyek, egyszerre akár több új lakást is vásároltak a kerületben kifejezetten befektetési 

célzattal.

3. A 2016-tól bevezetett Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) lehetősége nem volt érde-

mi befolyással a IX. kerületi új lakások piacára. Egyrészt a kerületben felépült új lakások átlagos 

mérete (a kis garzonoktól a max. 55-60 nm-es lakásokig), másrészt a belső-pesti illetve a budai 

kerületekhez egyre inkább felzárkózó kerületi ingatlanárak ellene hatnak, hogy jelentősebb mér-

tékben történjenek új lakások vásárlása CSOK igénybevételével.

4. A kisgyermekes családoknak, pontosabban a 0-6 éves kisgyermekeknek Ferencvárosban a 2013-

2018. időszakban átadott új építésű lakóingatlanokban való rendkívül mérsékelt megjelenésére 

információkat az Önkormányzat Közszolgálati Irodája nyújtott a kutatás számára. Ezt kiegészítve 

az 1-3. pontban részletezett ingatlanfejlesztői piaci tapasztalatokkal (a befektetési célú lakásvá-

sárlások magas aránya; a CSOK elhanyagolható hatása a kerületben), kevésbé valószínűsíthető, 

hogy a jelenleg futó kerületi új lakóingatlan-beruházások esetében eltérő trend érvényesülne a 

következő években, és a kisgyermekes családok a jelenleginél sokkal nagyobb számban és arány-

ban jelennének meg a IX. kerületben épülő új lakásokban.
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A társasházkezelői tapasztalatok Ferencvárosban

A társasház, az ingatlantulajdon, ezen belül a közös tulajdonban álló ingatlan különleges formája. Olyan 

jogi megoldás, mely lehetőséget ad arra, hogy a tulajdon egyrészt egységes tulajdonként jelenjen meg 

a hatóságok felé (korlátozott jogképesség, egységes közmű csatlakozások, egységes megjelenés a föld-

hivatali nyilvántartásban), másrészt az egyes társasházi  öröklakások  (helyiségek) a tulajdonosok kizá-

rólagos tulajdonába kerülhessenek. A földterület, melyen a társasház áll és az épület szerkezeti elemei 

közös tulajdonban állnak. A közös tulajdont és az egyes tulajdonostársak kizárólagos tulajdonában álló 

lakásokat (helyiségeket) az ingatlan-nyilvántartásban tüntetik fel. Ez a jogi konstrukció lehetőséget nyújt 

arra, hogy nagyobb (többlakásos) ingatlanok esetében a tulajdonosok élvezzék a tulajdon egységéből 

fakadó előnyöket (a közös tulajdon közös vagyonkezelése), másrészt a saját maguk által kizárólagosan 

használt ingatlanrész kizárólagos tulajdonát is megkapják és arról egyszerűen és áttekinthetően rendel-

kezhessenek.

A társasházak működésére vonatkozó legfőbb jogszabály a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. tör-

vény (Tht.). Emellett a működésre, gazdálkodásra, tűzvédelemre stb. vonatkozó jogszabályok sokasága 

szabályozza a társasházi együttélést, többek között a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 

a 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendel-

kezési jogról és az információszabadságról, a 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról, a 

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról, a 1996 évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, 

műszaki mentésről és a tűzoltóságról, a 1997 évi LXXVIII törvény az épített környezet alakításáról, és vé-

delméről stb. 

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság (Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatal) az 

üzletszerű társasházkezelői vagy az üzletszerű ingatlankezelői tevékenység végzésére jogosult, bejelen-

tést tevő természetes személyekről és gazdálkodó szervezetekről nyilvántartást vezet. 

Kapcsolódó kerületi szabályozás
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete döntéshozatala so-

rán, önkormányzati rendeleteiben a helyi sajátosságoknak megfelelő részletes szabályokat állapítja meg, 

ezek közül sok rendelet a társasházakat is érinti, úgymint:

 – a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 

használatáról és rendjéről,

 – a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről,

 – lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról,

 – a településkép védelméről,

 – a lakóház-felújítási támogatásról stb.

Az Önkormányzat éves költségvetésében dönthet a társasházakat érintő aktuális kérdésekről, 

például  a társasház összes lakásának és helyiségének rendeltetésszerű használatát lehetetlenné tevő 

állapot megszüntetésére - ha a tulajdonosi közösséget, illetve a szolgáltatót az állapot bekövetkezésében 
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mulasztás nem terheli - a tulajdonközösség rendelkezésére álló források kiegészítésére legfeljebb 4 millió 

forint összegű, öt év alatt egyenlő részletekben visszatérítendő, kamatmentes támogatást nyújthat.10

Egyéni mélyinterjúk a társasházkezelők részvételével
A tanulmány elkészítése céljából a IX. kerületben működő néhány társasházkezelő meghallgatása is indo-

koltnak tűnt annak érdekében, hogy a kerületi lakásviszonyokról és trendekről minél pontosabb képet kap-

junk. Törekedve a minél egzaktabb információ megszerzésére, az egyéni mélyinterjúk során a válaszadók 

a saját szavaikkal mondhatták el a témával kapcsolatos gondolataikat és érzéseiket. Az interjúk során szem 

előtt tartottuk, hogy olyan társasházkezelőket keressünk meg, akiknek reális rálátásuk van a kerület életé-

re, valamint a területi diverzitást szem előtt tartva a válaszadók a kerület különböző részeiből kerültek ki.

Az egyéni mélyinterjúk szintetizálásának elsődleges célja volt, hogy a társasházkezelők egymástól eltérő 

kijelentéseinek, véleményeinek, meglátásainak egységes egésszé formálása elősegítse egy komplex szoci-

ális hatásvizsgálat és helyzetkép megalapozását.

A mélyinterjúk elkészítésben közreműködő társasházkezelők

 – Czugler Andrea, mint egyéni vállalkozó 1098 Dési Huber utca 14. 

 – Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft., 1096 Sobieski János u. 28.

 – Ferox Bt., 1093 Lónyay utca 3.

 Az interjú alkalmanként 60-90 percig tartott, az érintett kérdéskörök az alábbiak voltak

 – Ferencvároshoz kapcsolódó személyes kötődések feltárása (család, iskola, munkahely, baráti 

kapcsolatok).

 – A társasházkezeléshez kapcsolódó személyes szakmai és egyéb tapasztalatok.

 – A területen az elmúlt évtizedben bekövetkezett szabályozási viszonyok alakulása, azok értékelése.

 – A kerületi Önkormányzattal való formális és informális személyes kapcsolatok alakulása, értékelése.

 – A IX. kerületben az elmúlt évtized, évek során lezajlott ingatlanpiaci változások véleményezése, 

hatásai, társasházkezelői szemmel történő értékelése.

 – Társasházkezelőként milyen speciális problémákkal szembesült a kerületben– legyen az infra-

strukturális (pl. parkolás, épület-felújítás), humán erőforrás (pl. szakemberhiány) vagy egyéb 

szakmai-, finanszírozási jellegű. 

A mélyinterjúk előre meghatározott kérdései

 – Mióta dolgozik társasházkezelőként? A kerületben él-e?

 – Az Ön által képviselt társasházkezelő milyen konkrét tevékenységeket lát el?

 – A társasházaik hol helyezkednek el a kerületen belül? Vannak esetleg a kerületen kívül található 

társasházak a kezelésükben?

10 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II. 18.) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
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 – Jellemzően milyen tulajdonban vannak az Önök által kezelt ingatlanok? / FEBIX esetében: Mekkora 

a kezelt ingatlan-portfólióban az önkormányzati tulajdonú lakások aránya?

 – Az új ingatlan beruházások milyen hatással voltak az Önök működésére? Vannak-e új építésű tár-

sasházaik, ha igen, az új építésű társasházak aránya mekkora a teljes kezelt ingatlan-portfólióban?

 – Milyennek látja a kerületi önkormányzat hozzáállását a társasházi kérdésekhez? Milyen problémá-

kat lát a kerületben, hol vannak az esetleges nehézségek és a pozitív lehetőségek?

 – Milyennek látja az elmúlt évtized szakmai, szabályozási változásait? Hol látja – személyesen – a 

problémákat vagy az eredményeket?

 – Értékelje társasházkezelői szemmel az elmúlt évek, évtized kerületi ingatlanpiaci változásait tulajdo-

nosi ill. bérlői tekintetben? Különös tekintettel a zöldmezős beruházásokra – pl. Közép-Ferencvárosra.

 – Az elmúlt évtized kerületi ingatlanpiaci változásai mögött milyen társadalmi változások láthatóak? 

– pl. dzsentrifikáció, az új tulajdonosok társadalmi összetétele stb.

 – Szükségesnek látja-e az alábbi intézmények bővítését a kerületben – bölcsőde, óvoda, általános 

iskolák, egészségügyi és szociális intézmények? Ha igen, akkor miben látja, ha nem, miért?

 – Általános, a kerületet érintő kérdések: milyen problémákat lát a kerületben –közlekedés, szemét-

szállítás stb.?

A társasházi mélyinterjúkon elhangzottak szintetizálása
A kerületi társasházkezelők számára megtartott mélyinterjún elhangzott kérdésekre történő válaszok, 

vélemények összegzése, az attitűdök feltárása és mindezek összegzése az alábbiakban látható.

Egyes témakörökhöz kapcsolódóan a társasházkezelők által elmondottakat szó szerint idéztük, ezek a 

szövegben dől betűvel kerültek feltüntetésre.

A kerülethez való szakmai és magánéleti kapcsolódás

 – A megkérdezettek közül egy személy él a kerületben. Kerületi kötődése azonban egy másik közös 

képviselőnek is van, ő csak pár éve költözött el, addig kerületi lakos volt.

 – Az interjúalanyok közül 2 fő több évtizedes szakmai múlttal rendelkezik, 1 fő csak 5 éve foglalkozik 

társasházkezeléssel.

 – Egy társasházkezelő viszonylag nagy létszámú társasházat képvisel a kerületben (110 társasház), 1 

közös képviselő 20 házat lát el a József Attila lakótelepen, 1 társasházkezelő pedig 130 házat képvi-

sel, ebből 24-et a kerületben.

A társasházkezelés közelmúltja és jelene 

 – Az interjúalanyok egyetértettek abban, hogy a jogszabályi háttér elavult, a jogszabályok összhang-

ja nem megfelelő, változtatni kellene rajta. Felmerült, hogy a közös képviselőnek olyan komplex 

ismeretanyag (jogi, műszaki stb.) birtokában kell lennie, amely egy rövid, OKJ tanfolyamon nem 

sajátítható el, így a képzés átalakítása is indokolt lenne.
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A kerületi ingatlanpiaci és lakossági változások értékelése 

 – Belső-és Középső-Ferencvárosban az érintett válaszadók tapasztalatai szerint egyre többen be-

fektetési célból vásárolnak ingatlant. A lakótelepen is elég sok lakás bérleményként üzemel, ré-

gebben a házakban körülbelül húsz százalék volt a bérlők aránya, most már van olyan ház, ahol 

ez a szám eléri az ötven százalékot. A bérlők sokszor kisgyermekes párok, akik a bölcsődét/óvo-

dát/iskolát/háziorvost igénybe veszik.

 – Az interjúalanyok szerint az új építésű ingatlanok csak mostanában kezdtek megjelenni a társas-

házkezelői piacon, hiszen eddig általában a befektetők látták el ezeket a feladatokat (a felmerülő 

garanciális problémák miatt). Új építésű társasház képviseletével egy társasházkezelő foglalkozik, 

de ezek száma nem jelentős (pár darab).

 – Minden kerületrészben megfigyelhető, hogy lakosságcsere van folyamatban. A József Attila la-

kótelepen az elmúlt évtizedben kezdődött az a tendencia, hogy az 1960-as években épített la-

kásokból a régi lakók elhunytak és a helyükre fiatalok költöznek. A lakások kis mérete azonban 

befolyásolja, hogy milyen családok költöznek ide (általában egyedülálló személyek, fiatal párok 

maximum 1-2 gyermekkel). A beköltözők a lakótelepen általában magasabb életszínvonalon él-

nek, mint az előző lakók, ez ott is látható, hogy a közös költség stb. fizetések elmaradása csökkent 

a társasházakban. 

 – „Szerintem nagyon sok a fiatal és sok a gyerek is, de most nem akarok arányt mondani, de körülbelül 

a fele az nem tervezi, hogy itt is neveli föl a gyerekét.”

 – A CSOK kérelmezők nem nagyon jelennek meg a kerületben. Ennek oka lehet a Belső- és Kö-

zépső-Ferencvárosban tapasztalható magas négyzetméterár, valamint a lakótelepen meglévő és 

bővítésre nem alkalmas kis alapterületű lakások.

 – Az interjúalanyok tapasztalatai szerint Középső-Ferencvárosban egyre több a külföldi lakó, a ve-

lük való kommunikáció rendkívül nehézkes, erre panaszkodnak a közszolgáltatók, egészségügy-

ben dolgozók, óvódai/bölcsődei alkalmazottak. Belső-Ferencvárosban 2005-2008. között nagyon 

magas volt a külföldi bérlők száma, jelenleg azonban a külföldiek már tulajdonosként vannak 

jelen. A lakótelepen a külföldiek száma nem mérvadó, bérlőként vannak jelen elsősorban, ele-

nyésző számban. 

 – Felmerült a szociális bérlakásépítés szükségessége, a magas albérleti árak, a kerület lakosság-

megtartó funkciójának erősítése, valamint a hiányzó munkaerő idevonzása érdekében (egész-

ségügyi dolgozók, óvodai/bölcsődei nevelők) stb.

 – „A Középső-Ferencváros rehabilitációja, tehát a hasonló nagyságú, befogadóképességű lakásoknak az 

építése rendben van, az nagyon jó, meg hasznos is, tisztítja a lakóösszetételt, tehát megvan a pozitív 

hatása, de ezek nagyberuházások és én félek tőle, hogy megterhelik a várost.”

A kerületi humán ellátó intézményrendszer értékelése

 – A József Attila lakótelepen a humán közintézményekkel való ellátottság jó és megfelelő. A la-

kók szeretnek itt lakni, maradnának is, de a lakások (maximum 68-70 nm) mérete behatárolja a 
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gyermekvállalást, így sokan elköltöznek. A házi gyermekorvosi ellátással kapcsolatban merült fel 

probléma: panaszkodnak a kisgyermekesek, hogy sokat kell várni a rendelőben stb. 

 – Belső- és Közép Ferencvárosban az interjúalanyok tapasztalatai szerint az orvosi és az óvódai 

ellátás zökkenőmentes, a bölcsődékkel kapcsolatban azonban férőhely-, és szakemberhiányról 

van tudomásuk.

A kerületi önkormányzathoz való viszony és kapcsolódó elvárások

 – Az Önkormányzattal való kapcsolat rendben van, megfelelő. Kiemelt személyes kapcsolatot a 

társasházkezelők általában nem tartanak, de elmondható, hogy minden szükséges segítséget 

megkapnak a hivataltól/hatóságtól.

„Az önkormányzattal a pályázatok révén állunk kapcsolatban. Az építési hatósággal is jó a kapcsola-

tunk, tehát mindenkivel megvan az a kapcsolat, ami szükséges, de kimondottan személyes kapcsolat 

nincs.”

Egyéb észrevételek

 – A József Attila lakótelepen problémát jelent, hogy a Hős utcában történt változások miatt a közte-

rületen lévő hajléktalanok és szenvedélybetegek száma megnőtt. Ugyanakkor az elmúlt években 

jelentős felújítások zajlottak (járdafelújítás, játszótér modernizáció stb.), amelyek nagyon pozitív 

hatással voltak a kerületrész életére. 

 – „Most szépen újítják föl, ezt még az előző képviselő kezdte, járdákat is újraaszfaltozták, vannak részek, 

ahol most az összes játszóteret átépítik, bekerítik, nagyon szép lesz.”

 – Mindenhol gondot okoz a parkolás, több parkolóhelyre lenne szükség. A József Attila lakótelepen 

ez fokozottan jelentkezik, mert a P+R parkoló nemrég fizetős lett, így a lakótelep utcáiban parkol-

nak az ingázók. Az itt dolgozó közös képviselő elmondta, hogy a parkolási jogosultság intézése 

ebben a kerületrészben nagyon körülményes és hosszadalmas, racionalizációra lenne szükség.
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Ingatlanpiaci folyamatok, trendek és sajátosságok a 

IX. kerületben

2019. október és 2020. március között átfogó jelleggel megvizsgáltuk Budapest IX. kerületének aktuális 

ingatlanpiaci paramétereit, valamint az elmúlt évtizedben tapasztalt folyamatokat – különösen az új épí-

tésű lakásokhoz kapcsolódóan. Áttekintettük a KSH és a MÁK különböző adatbázisait, konzultáltunk az 

Önkormányzat több hivatali egységével, (Hatósági Iroda, Közszolgáltatási Iroda, Vagyonkezelési Iroda) vala-

mint feldolgoztuk a tőlük kapott információkat, adatbázisokat. Továbbá szakmai mélyinterjúkat folytattunk 

le különböző érintett szereplőkkel (kerületi főépítész; ingatlanfejlesztők; társasházkezelők). A lakáspoliti-

ka általános kerületi dimenziói mellett hangsúlyosan vizsgáltuk a területi (kerületrészi) összefüggéseket: 

Belső-Ferencváros; Középső-Ferencváros; József Attila lakótelep; Külső-Ferencváros. A területi differenciák 

szemléltetéséhez tematikus térinformatikai térképek készítettek munkatársaink.

A kutatás másik meghatározó tartalmi tematikájához, a gyermekek ellátására irányuló kerületi humán 

közszolgáltatásokhoz (bölcsődei ellátás, óvodai nevelés stb.) kapcsolódva igyekeztünk a kerületi lakáspiac 

gyermekeket érintő elemeire különösen fókuszálni – a kisgyermekek megjelenése az új építésű ferencváro-

si lakásokban; a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) kerületi aspektusa stb.

A kerületi ingatlanpiaci folyamatok kutatási tapasztalatainak 
összegzése

A kutatást megalapozó gondolat a Ferencvárosban a 2010-es években tapasztalható erőteljes lakóingat-

lan-piaci expanzió társadalmi vizsgálata, és a kerületi humán közszolgáltatásokra rövid- és középtávon (a 

2019-2024. önkormányzati ciklus) gyakorolt hatásainak a felmérése volt. Ennek tudatában határoltuk le a 

kutatás időbeni, területi és ágazati határait. Mivel a ferencvárosi ingatlanpiaci folyamatok fókuszában az új 

lakások építése áll, ezért a lakásmobilitásnak ezen a szegmensét vizsgáltuk hangsúlyosan. Kutatási alapkér-

dés volt, hogy a jelentős – évtizedes távlatban – közel 8000 új lakóingatlan milyen feladatokat, új kihívásokat 

jelent majd a kerület számára.

A kutatás lehetőséget adott arra, hogy a statisztikák megismerésén és feldolgozásán túl a kerületi 

ingatlanpiaci folyamatok „mélyére nézhessünk”: milyen motivációk vezérlik az ingatlanfejlesztőket, hogyan 

változtak meg a lakásvásárlói motivációk, mit gondolnak a társasházkezelői szektor szereplői. Voltak olyan 

kérdések, ahol az előzetes prekoncepciók „nem működtek”, így túlbecsültük a CSOK kedvező stimuláló ha-

tását a kerületi ingatlanpiacra, vagy a kisgyermekes családok megjelenését az új építésű lakásokban.

Fontosabb empirikus tapasztalatok
1. A 2010-es évek IX. kerületi ingatlanpiaci expanziója a 2013 utáni gazdasági fellendülés mellett 

döntően az ingatlanfejlesztői szereplőket a befektetésekben érdekeltté tevő jogszabályi körülmé-

nyeknek (elsődlegesen az új építésű lakások utáni ÁFA 27%-ról 5%-ra való lecsökkentése a 2016-

2020. között) volt köszönhető.
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2. Amíg a 2000-es évek lakásmobilitási szempontból hasonlóan expanzív időszakában a kedvező 

hitelfelvételek miatt tudtak sokan lakást vásárolni döntően hitelre, addig ez a tendencia alap-

vetően megváltozott a 2010-es évekre: az új lakást vásárlók körében dominánssá váltak az 

önerős, készpénzes vásárlások. Ez együtt járt a lakásvásárlási motivációk megváltozásával, 

előtérbe került a befektetési cél (vásárolni, majd kiadni), ami bizonyos szempontból nehe-

zebben átlátható viszonyokat teremt társadalmi tekintetben – nehezen követhető, hogy 

valójában kik használják közvetlen módon a lakásokat.

3. Ferencvárosban az ingatlan- (és az albérleti árak) meredeken emelkedtek az elmúlt években – 

pl. a kerületi lakások átlagos négyzetméterára a duplájára emelkedett. Ennek köszönhetően 

egy új, magasabb státuszú réteg, csoport jelent meg a kerületben. Ezt érzékelik a fejlesztők, 

de a kerületi humán intézményvezetők is – lásd a humán közszolgálati mélyinterjús fejezetét!

4. A 2016-tól bevezetett Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) lehetősége nem volt 

érdemi befolyással a IX. kerületi új lakások piacára, ezt igazolták a Magyar Államkincstár 

adatai a CSOK-os szerződéskötésekről. A kerületben felépült új lakások átlagos mérete (a 

kis garzonoktól a legfeljebb 55-60 nm-es lakásokig), valamint a belső-pesti illetve a budai 

kerületekhez egyre inkább felzárkózó kerületi ingatlanárak ellene hatnak, hogy jelentősebb 

mértékben történjen új lakások vásárlása a CSOK igénybevételével. Az ingatlanfejlesztők a 

mélyinterjúk során jelezték, belső értékesítői tapasztalatuk, hogy Budapest epicentrumából 

kifelé haladva, a külső kerületekben az alacsonyabb lakásárak miatt a CSOK vásárlók száma, 

aránya láthatóan magasabb, mint Ferencvárosban.

5. A lakcímadatokból kiderül, hogy a kisgyermekes (6 év alatti) családoknak az elmúlt években 

átadott új lakásokban való életvitelszerű megjelenése jóval szerényebb, kisebb arányú, mint 

arra a lakáspiaci expanzió mértékéből először következtettünk.

6. Bizonytalansági tényező a kerületben állandó lakcím vagy bejelentett tartózkodási hely hi-

ányában, de életvitelszerűen élők számának pontos becslése – ez nehézséget jelenthet a 

különböző kerületi humánszolgáltatások stratégiai megtervezésénél (kapacitásbecslések).

7. Annak ellenére, hogy a statisztikák nem igazolják, egyre érezhetőbb a külföldiek jelenléte a 

kerületben, így a ferencvárosi lakáspiacon. Ezt a humán intézményvezetők is visszaigazolták 

a maguk területéhez kapcsolódó szakmai mélyinterjúk során.

8. Az elmúlt évek és jelen időszak kerületi ingatlanfejlesztések rendkívüli mértékben koncent-

rálódnak a Középső-Ferencvárosra (annak is meghatározott utcáira) miközben az új lakosok 

társadalmi, szociológiai karaktere jelenleg még nehezen körvonalazható – sok lakás még 

nem került eladásra; nagy számban vásárolnak befektetetési céllal; sokan bejelentett lak-

cím, tartózkodási hely hiányában költöznek ide. Éppen ezért önkormányzati oldalról foko-

zott figyelem szükséges már a közeljövőben az érintett fejlesztési utcákra, lakóparkokra (pl. 

lakossági fórumok; rendszeres konzultáció a környéken működő egészségügyi- és szociális 

szolgáltatókkal) valamint elégséges a terepen működő humán közszolgáltatási szereplők je-

lenléte.
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9. Miközben jelentősen növekedett az új lakások száma a kerületben, az önkormányzati tulaj-

donban lévő lakásállomány - hasonlóan a megelőző évtizedekhez - tovább csökkent a 2010-es 

években. Kérdés, hogy a jövő kerületi önkormányzati lakáspolitikája mennyiben kíván nyugod-

ni piaci alapon illetve mennyire kívánják fokozni a szociális szempontokat (szociális bérlakások, 

szükséglakások száma; szociális célú felújítások).

10. A kerületi lakáspiaci, fejlesztői expanzió a kutatás időpontjában úgy tűnt folytatódhat a nagy-

számú folyamatban lévő építkezésnek köszönhetően. A 2020. márciusban Magyarországom is 

megjelent COVID-19 koronavírus-járvány várható piacromboló hatását (vásárlások visszafogása; 

ingatlan és lakásárak csökkenése) jelenleg még becsülni sem lehet, ez függ a járvány elhúzódásá-

nak egészségügyi és gazdasági hatásaitól.



Humán közszolgáltatások 
Budapest IX. kerület 

Ferencvárosban

forrás: ferencvaros.hu
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Társadalompolitika és humán közszolgáltatások, 

közösségi jóllét

Jelen kutatás fontos célterülete a IX. kerületi Önkormányzat által biztosított, a gyermekeket érintő 

különböző humán közszolgáltatások minőségi és mennyiségi paramétereinek, intézményi működési 

gyakorlatainak felmérése. A különböző tematikus fejezetekre épülő humán közszolgáltatási vizsgálat 

egyszerre tartalmaz jogszabályi ismereteket, a kerületi szintű intézményi statisztikák és adatbázisok 

tematikus feldolgozását, valamint kifejezetten jelen kutatás keretében megvalósított empirikus ku-

tatási metódusok (szakmai mélyinterjúk és fókuszcsoportok) eredményeit. A kutatás során megvaló-

sított két kvantitatív kutatás (személyes önkitöltős és online kérdőív) kiterjedt a ferencvárosi humán 

közszolgáltatásokat értékelő lakossági véleményezésre, melynek szintetizáló szakmai leírása önálló 

fejezetben kerül bemutatásra. Ugyanakkor a két kérdőíves felmérés fontosabb tanulságai hivatko-

zásszinten megjelennek jelen fejezet egyes értékelő, összegző leírásainál is.

A humán közszolgáltatások fontos része a társadalompolitika rendkívül széles és sokrétű világá-

nak. A témakör legfontosabb hazai akadémiai szintű kutatójának számító Ferge Zsuzsa a következő-

képpen definiálta a társadalompolitikát egy 2017-ben megjelent tematikus tanulmánykötetben: „A 

társadalmi ügyekkel foglalkozó politikák együttesét, pontosabban ezek mögöttes elv- és eszmerendszerét 

társadalompolitikának tekintjük. … Valamilyen értékrend és elképzelés arról, hogy a közpolitikai beavat-

kozásoknak milyen irányba kellene befolyásolniuk a társadalmi viszonyokat. Akkor tud hatni, ha céljai és 

értékei beépülnek a gyakorlati politikákba” (FERGE, 2017). A társadalompolitika ebben a tág megközelí-

tésben közvetlen módon érint minden olyan kapcsolódó ágazati szakpolitikát, amely az egyének kö-

zötti fizikai és társadalmi életesély-egyenlőtlenségek mérséklésére, kezelésére törekszik. Közpoliti-

kai, szakpolitikai megközelítésben a társadalompolitika részének tekinthető az önálló szociálpolitika 

(benne kiemelten a családpolitika, a nyugdíj és a segélyezés, a család- és gyermekvédelem valamint 

a lakáspolitika területei); az egészségpolitika; az oktatás- és szakképzés; a munkaügy- és foglalkozta-

táspolitika; a kultúra és tudománypolitika - érintve a médiaszabályozás- és igazgatás, de az egyház-

politika kérdésköreit is. Ugyanakkor további ágazati szakpolitikák egész sora lehet közvetett módon 

hatással a társadalmi egyenlőtlenségek és különbségek valóságára, így a pénz- és adópolitika (pl. a 

családi adózás; az építőipart érintő szabályozás, állami támogatási rendszerek; területfejlesztés- és 

széles értelemben vett területpolitika; közlekedéspolitika és közösségi közlekedés; ipar-, kereskede-

lem és agrárpolitika).

A társadalmi egyenlőtlenségek közösségi kezelését vizsgálhatjuk ágazatközi, ún. horizontális meg-

közelítésben. Ilyen átfogó horizontális kérdéskör az idősügy, amely a szociálpolitikán belül elsőd-

legesen tekintve a nyugdíj- és segélyezés (pl. időskorúak járadéka) területeire fókuszál, de érinti a 

lakhatást, az egészségpolitikát (egészségügyi ellátás és finanszírozás), vagy az idősek sportolását, 

oktatását, valamint foglalkoztatását különösen a növekvő demográfiai korfák ismeretében. Hason-

ló horizontális tematika a „szegényügy”, amely érinthet családokat (pl. családpolitika, szociális se-
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gélyezés, lakhatás), időskorúakat (nyugdíj- és segélyezés), az oktatás- és képzés, de akár a kultúra 

világát (kulturális szolgáltatások kedvezményes-, ingyenes elérhetősége). Magát az oktatás- és kép-

zési tevékenységet szintén értelmezhetjük akár jó néhány ágazati szakpolitikát átfogó horizontális 

társadalompolitikai területnek, kezdve a kötelező tankötelezettségre épülő közoktatástól, az egyre 

inkább a gazdaság és társadalom igényeihez igazodó felsőoktatás, valamint a felnőttoktatás (foglal-

koztatáspolitikai átképzések, idősoktatás) világán keresztül, egészen a népegészségügyi felvilágosí-

tás (egészségpolitika) tevékenységekig. Mindezek megvalósulhatnak állami, önkormányzat és civil 

(egyházi, magánalapítványi) keretek között. Hasonlóan az előbb felsoroltakhoz, átfogó horizontális 

társadalompolitikai területnek minősíthető a gyermek- és ifjúságügy, amely elsődlegesen érinti a 

szociálpolitika meghatározott szegmenseit (családpolitika, a gyermekvédelem, a gyermekegészség-

ügy) -, valamint az oktatás- és képzés ágazatpolitikákat, de a kultúra- és médiapolitikának is akadnak 

a gyermek- és ifjúságügyet érintő dimenziói.

A közigazgatási szakirodalom a különböző kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok 

osztályozásához az egységesen strukturált, nemzetközi modellt, az ún. COFOG rendszert alkalmaz-

za. Ezt a hazai hatályos jogrendben a 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet a kormányzati funkciók és ál-

lamháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szabályozza. A jogszabály tételesen felsorolja 

az ún. kormányzati funkciók rendjét, benne az általános közszolgáltatásoktól kezdve az olyan 

speciális közfeladat-típusokig, mint a védelemigazgatás; a közrend és közbiztonság; gazdasági 

ügyek – benne a munkaügyekkel -; környezetvédelem; lakásépítés- és kommunális intézmények; 

egészségügy; szabadidő, sport, kultúra és vallás; az oktatás; valamint a szociális védelem. A COFOG 

a társadalompolitika és társadalmi egyenlőtlenségek kezelése szempontjából kiemeltnek minősíti a 

szociális védelem; az oktatás; az egészségügy; a lakásépítés- és kommunális intézmények; a szaba-

didő, sport, kultúra és vallás területeit. 

Közigazgatási vonatkozásban meghatározó kérdés, hogy a COFOG által definiált egyes kormány-

zati funkciókat, feladatok milyen típusú igazgatási (állami, önkormányzati) illetve területi (országos, 

térségi és helyi) rendszerben kerülnek megszervezésre. Intézményi és eljárási szempontból vizsgá-

landó, hogy a társadalompolitikai közfeladatok megszervezése miként oszlik meg a központi állami 

(minisztériumok, országos területi illetékességgel felruházott állami hivatalok),11 a térségi-területi 

(területi önkormányzatok, területi államigazgatási szervek) valamint a helyi (önkormányzatok és 

helyi államigazgatási szervek) szinteken. A közfeladatok, kormányzati funkciók területi és intézmé-

nyi megszervezése függ a kormányzati-minisztériumi struktúrától („szuperminisztériumi”, ágazati 

minisztériumi), a minisztériumok alatti végrehajtó típusú tevékenységet ellátó országos és terüle-

ti állami intézmények (központi hivatalok, megyei és fővárosi kormányhivatalok, járási és főváro-

si kerületi hivatalok, egyéb önálló államigazgatási egységek) feladatvolumenétől, illetve végül, de 

nem utolsó sorban a helyi önkormányzatok hatáskörétől. Az állami- és önkormányzati feladatellá-

tást egészítik ki a piaci és civil szektor szereplői által ellátott szolgáltatások (pl. magán-egészségügyi 

11 Ezek megnevezése változott a magyar jogrendben 1990-2006 között, mint országos hatáskörű szervek, 2006-tól 
pedig országos területi illetékességgel rendelkező kormányhivatalok és központi hivatalok.
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intézmények; magánoktatás- és magán-szociális szolgáltatások, egyházi feladatellátás) – ezt szintén 

tartalmazza kutatásunk a IX. kerületi magánóvodák, magánbölcsődék és családi napközik tevékeny-

ségének felmérésén keresztül.

A társadalompolitikához szorosan kapcsolódó és egyre többet hangsúlyozott fogalom az ún. közössé-

gi jóllét (well-being). A mindent felülíró gazdasági növekedés mellett vagy helyett olyan, korábban alter-

natívnak számító, napjainkra egyre inkább a mainstream közgondolkodásba beépülő közpolitikai célok 

fogalmazódnak meg, amelyek leginkább a közösségi jólét kategóriával írhatók le. A közösségi jóllét sok-

kal inkább koncentrál az adott társadalmi közeg, entitás meghatározó közérzetére, azon belül pedig az 

emberek mikrokörnyezetén alapuló életminőségére, olyan mutatókat, közpolitikai indikátorokat emelve 

a mérési fókuszba, mint az egészségügyi ellátás, az oktatási és szociális rendszerek, a környezetvédelem 

és környezeti fenntarthatóság. Ezeket nevezi a szakirodalom összefoglalóan ún. nem piaci szolgáltatások-

nak (STIGLITZ-SEN-FITOUSSI, 2008). Az erős befogadó, ún. inkluzív társadalom egyre inkább meghatározó  

fundamentuma a közösségek szintjén mérhető humán- vagy társadalmi tőke. A humán tőke modern el-

méleti megalapozására az 1960-1970-es években került sor, olyan közgazdászok aktív részvételével, mint 

Thurow, Schultz vagy Becker. Közismert példa, hogy a humán tőke fontos alapköve az egyén kiegyensúlyo-

zott, megfelelő egészségügyi állapota, amely jelentős mértékben függ az olyan nem piaci szolgáltatások-

tól, mint a közegészségügyi ellátórendszer minősége, vagy a hatékony oktatási- és egyéb humánszolgálta-

tási rendszerek révén elsajátított egészség- és környezettudatos életmód. Természetesen a humán tőke 

csak hatékony mérési eszközök, s azok által nyert statisztikai mutatók, ún. közpolitikai input (kiindulási) és 

output (eredmény) indikátorok révén értelmezhető a közpolitika számára, ezen keresztül mérve a külön-

böző alkalmazott szakpolitikai programok, beavatkozások és akciók közvetett társadalmi hatásait (social 

outcome). Napjainkra számtalan well-being alapú közpolitikai indikátor használata épült be az állami és 

önkormányzati ellátórendszerek működtetésébe, alakításába. Példának okáért a modern oktatás-, képzés 

nagyon sok ilyen típusú mutatóval dolgozik: beiskolázási arány; írni-olvasni tudók aránya a felnőtt lakosság 

tekintetében; felsőfokú képzettséggel rendelkezők aránya; szakképzetlenek aránya stb. 

Az OECD által 2001-ben kiadott The Well-being of Nations című kiadvány számos felmérésre alapozva 

hangsúlyozza, hogy a minél magasabb mértékű humán tőke és a gazdasági növekedés között egyenes ará-

nyosság mutatható ki (OECD, 2001). A humán tőke szintjét direkt vagy indirekt közpolitikai „befektetések”, 

akciók erősíthetik – pl. családpolitikai programok, bűnmegelőzés, önkéntesek alkalmazása. A közösségi 

jóllét megvalósítására irányuló törekvés ma már természetes és elengedhetetlen része nemcsak a központi 

kormányzati stratégiáknak, hanem az alacsonyabb szintű ágazatpolitikai agendáknak, területi államigazga-

tási és helyi önkormányzati intézményi terveknek. Sőt, a kötelező feladatellátáson túl egyre inkább szer-

vesen beépül a különböző állami és önkormányzati hivatalok, közintézmények belső gondolkodásába, a 

vállalatok társadalmi felelősségvállalásának mintájára egy sajátosan új posztmodern közintézményi attitűd 

– mint a közszféra társadalmi felelősségvállalása (Public Social Responsibility) eredményezve. Ez, a kötele-

zően előírt feladatokon felüli pozitív aktivitást és részvételt feltételez az intézményi stratégiák, valamint a 

környezeti és társadalmi fenntarthatóságot erősítő programok mentén (BUDAI, 2017; GÁSPÁR, 2016). 
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Humán közszolgáltatási helyzetkép, mint kutatási eredménytermék
A kutatás kiemelt célja, hogy tudományos eszközökkel, elméleti és empirikus megközelítéssel vizsgálja 

meg Ferencvárosban egyrészt a lakosság, másrészt a kerületi humán (szociális, egészségügyi és óvodai 

nevelési) ellátórendszer szereplői részéről megfogalmazott véleményeket és elvárásokat a különböző, 

vizsgált humán- és szociális ellátási formák, szolgáltatások igénybevételének módjairól és változásairól, 

ezáltal kimutatva az így artikulálódó továbbfejlesztési igényeket. Mindezt annak a fényében vizsgálva, 

hogy a kerületi lakóingatlan-piacon évtizedes távlatban jelentős expanzió és átrendeződés tapasztalható.

Az Önkormányzat Hatósági Irodájától kapott információk szerint a 2013-2018. időszakban 4086 db 

lakásra szóló használatbavételi engedély adtak ki. A jelenleg futó, tervezett vagy már építési folyamatban 

lévő lakások száma 3595. Ez összesen közel 8000 új lakóingatlant jelent a kerületben, többségében Kö-

zépső-Ferencvárosban. Eme robosztus piaci alapú ingatlanfejlesztésnek számos társadalmi terhe intéz-

ményi- és közszolgáltatási vonatkozásban közvetlenül a kerületi önkormányzatnál jelentkezik. A kutatási 

célok megfogalmazása során az ingatlanpiaci folyamatok feltérképezése és értékelése mellett a gyer-

mek- és ifjúsági korcsoporthoz kapcsolódó kerületi önkormányzati humán közszolgáltatások kerültek 

kijelölésre. Ez a helyi önkormányzatok feladatellátásába utalt humán közszolgáltatási területek közül az 

alábbiakat érinti hangsúlyosan: 

1. óvodai nevelés (önkormányzati fenntartású óvodák);

2. bölcsődei szolgáltatás (önkormányzati fenntartású bölcsődék);

3. szociális szolgáltatások és ellátások a gyermekvédelmi és gyermekjóléti területhez kapcsolódóan 

(kerületi gyermekvédelem és gyermekjóléti szolgáltatások);

4. egészségügyi ellátások (önkormányzati hatáskörbe utalt egészségügyi alapellátás – háziorvos, 

házi gyermekorvosok -, kerületi szakrendelő, mint járóbeteg szakellátás, védőnői szolgáltatás);

5. kerületi döntéshozó javaslatra a fenti önkormányzati közszolgáltatások csoportját kiegészítet-

tük a Ferencvárosban működő magánfenntartású óvodák, bölcsődék és családi napközik vizs-

gálatával.

A fenti területet érintő intézményi szintű folyamatokat – a változásokkal a fókuszban - országos és 

kerületi szabályozási dimenzióban, valamint a különböző hivatalos nyilvános és belső adatbázisokban 

(KSH/OSAP, önkormányzati/kormányhivatali adatbázisok, jelentések, beszámolók) elérhető statisztikai 

adatok mentén, valamint kvalitatív személyes szakmai mélyinterjúk és fókuszcsoportos beszélgetések 

során igyekeztünk feltárni. 

A 2019. október és 2020. március között lezajló kutatás a humán közszolgáltatási területeken az alábbi 

empirikus paraméterek mentén valósult meg.

A szakmai mélyinterjúk és fókuszcsoportok az alábbi intézményi szereplőket érintették:

 – IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Humánszolgáltatási Iroda,

 – Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.,

 – Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények (FEBI) tagintézményei: Fehér Holló, Manó-lak, 

Pöttyös, Varázskert, Aprók háza, 
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 – Ferencvárosi Óvodák: Csicsergő Óvoda, Epres Óvoda, Kerekerdő Óvoda, Kicsi Bocs Óvoda, Liliom 

Óvoda, Méhecske Óvoda, Napfény Óvoda, Ugrifüles Óvoda,

 – Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) Család és Gyermek-

jóléti Központ,

 – FESZGYI Család és Gyermekjóléti Alapellátási Egység,

 – IX. kerületi védőnői szolgálat,

 – Liliput Családi Bölcsőde,

 – Mindenkid Millenium Óvodák és Bölcsődék,

 – VertikaLAND Családi Bölcsőde.

A fókuszcsoportos és mélyinterjúk időbeli ütemezése és a résztvevők létszáma:

 – Önkormányzati fenntartású bölcsődék vezetői, 2019. november 14. fókuszcsoport – összesen: 6 fő 

 – Önkormányzati fenntartású óvodák vezetői 2019. november 21. fókuszcsoport - összesen: 9 fő

 – A kerületben működő magánóvodák és magánbölcsődék, családi napközik vezetői, 2019. decem-

ber 19., 2020. január 20., 2020. február 6. mélyinterjúk – összesen: 3 fő

 – Az egészségügyi alapellátásban dolgozók, 2019. november 28. fókuszcsoport – összesen: 8 fő 

 – Az egészségügyi alapellátásban valamint a kerületi gyermekvédelem és gyermekjóléti ellátásban 

dolgozók, 2019. november 28. fókuszcsoport – összesen: 5 fő.

A szakmai mélyinterjúk és fókuszcsoportok által érintett főbb kérdéskörök:

1. Mióta dolgozik az egészségügyi/szociális/köznevelési szektorban? - szakmai tapasztalatok.

2. Mióta tölt be intézményvezetői pozíciót? Korábban töltött be máshol is? - vezetői tapasztalatok.

3. Milyennek látja az elmúlt évtized szakmai, szabályozási változásait? Hol látja a problémákat vagy 

eredményeket? - ágazati problématérkép.

4. Mennyire látja saját intézményvezetői praxisán keresztül az elmúlt fél évtized kerületi ingatlan-

fejlesztéseinek közvetlen hatásait, tapasztal a kerületben egyfajta társadalmi cserét? – kerületi 

tapasztalatok és problématérkép.

5. Szükségesnek látja-e az alábbi intézmények bővítését a kerületben – bölcsőde, óvoda, általános 

iskolák, egészségügyi és szociális intézmények? Ha igen, akkor miben látja, ha nem, miért? – ja-

vaslatlista.

6. Milyen intézményvezetői tapasztalatai vannak a kerületi önkormányzattal? – véleményezés.

A fókuszcsoportos és mélyinterjúk során elhangzottak szintetizálása az egyes alfejezetek végén találha-

tó. A vizsgált 5 humán közszolgáltatási dimenzió tapasztalatait értékelő evalvációs módszertani eszköz a 

SWOT-analízis (erősségek / gyengeségek / lehetőségek / veszélyek). Cél a kerületi döntéshozók segítése 

a gyermek- és ifjúságügy, mint horizontális társadalompolitikai területhez kapcsolódó köznevelési (óvo-

dai), egészségügyi- és szociális szolgáltatásfejlesztési irányok pontosításához, illetve a területi szempon-

tok erőteljesebb alkalmazásához. Ez utóbbit különböző tematikus, a kerületrészi különbségeket kihang-

súlyozó és demonstráló térinformatikai térképek segítségével biztosítjuk.
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Az Önkormányzat által fenntartott bölcsődék

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek napközbeni ellátásának egyik formá-

ja, a családban nevelkedő – 20 hetestől - 3 éves korú – gyermekek szakszerű gondozását és nevelését 

végző intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, a bölcsődei gondozási-nevelési év végéig maradhat 

a bölcsődében. A bölcsőde, az alapellátáson túl – szolgáltatásként – speciális tanácsadással, időszakos 

gyermekfelügyelettel, játszócsoport működtetésével, házi gyermekfelügyelet és gondozás biztosításával, 

játék- és eszközkölcsönzéssel, gyermekétkeztetéssel is segítheti a családokat. 

Ferencváros által fenntartott és működtetett bölcsődékről – az óvodai intézményekhez hasonlóan-, 

részletes információk találhatóak az Önkormányzat által 2019-ben kiadott hivatalos tájékoztató füzetben 

(Tájékoztató Bölcsődékről és óvodákról, 2019). 

A bölcsődei ellátást a kerületben a FEBI végzi, amelynek szervezeti egységei a következők:

Bölcsődei Központ 

A Ráday u. 46. szám alatti intézményben kapott helyet. A Központban dolgozók irányítják szakmailag és gazdasági-

lag a bölcsődék munkáját: egyesített vezető, szaktanácsadó, gyógypedagógus és a gazdasági csoport.

Bölcsődék, mint tagintézmények

 – Aprók Háza Bölcsőde 1092 Budapest, Ráday u. 46. 

 – Fehérholló Bölcsőde 1097 Budapest, Fehérholló u. 2-4. 

 – Pöttyös Bölcsőde 1098 Budapest, Pöttyös u. 8/a.

 – Manólak Bölcsőde 1098 Budapest, Dési Huber u. 9. 

 – Varázskert Bölcsőde 1096 Budapest, Thaly K. u. 17. 

A bölcsődék területi elhelyezkedését a 6. számú térkép mutatja.

A 0-3 éves gyermekek száma és aránya budapesti kerületi 
összehasonlításban

Az intézményi statisztikák elemzése mellett a kerület 0-3 éves gyermekekre vonatkozó létszámadatai-

nak vizsgálata is célszerű. A Budapest Főváros lakosságára vonatkozó összesített és kerületi bontásokat 

tartalmazó 2019. évi (2019. január 1.) adatokat tartalmazó KSH adatbázis szerint Ferencváros állandó 

lakossága 54.460 fő, melyből a 0-3 életév közötti lakosok száma mindösszesen 2.024 fő (3,71%).

Az éves megoszlás a következőképpen alakult:

 – 0 éves (2018-ban született) – 558 fő

 – 1 éves (2017-ben született) –530 fő

 – 2 éves (2016-ban született) – 491 fő

 – 3 éves (2015-ben született) – 445 fő.
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17. ábra: Budapesten a 0-3 éves korú állandó lakosok létszáma kerületi bontásban (kerület/fő)

KSH 2019

A kerületben a 0-3 éves korúak aránya az állandó lakosságon belül 3,71% volt. Ez Budapest többi kerületéhez 

viszonyítva átlagosnak mondható. A Ferencvároshoz hasonló lakosságszámmal (50.000-60.000) rendelkező ke-

rületeket vizsgálva megállapítható, hogy a VII. kerületben a legalacsonyabb ez a szám (2,85%), a XXII. kerületben 

a legmagasabb (4,01%), míg a XII. és XIX. kerületben a létszámadatok a ferencvárosi adatokhoz hasonlóak (3,9% 

és 3,23%). A 23 kerület esetében 17 fővárosi kerületnél az adatok 3,2-3,9% között szórnak. Ennél alacsonyabb 

érték 4 kerület létszámadatainál fi gyelhető meg: V. kerület (2,98%), VI. kerület (2,93), VII. kerület (2,85) és a VIII. 

kerület (2,97). A legmagasabb arányok a XI. (4,1%) és a XXII. (4,01) kerületben fi gyelhetőek meg.

Jogszabályi környezet
A területre vonatkozó legfontosabb jogszabályok:

 – 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról,

 – 1997. évi XXXI. Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény (Gyvt.), 

 – 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról (Szoctv.),

 – 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló (Kjt.),

 – 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intéz-

mények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről,

 – 149/1997.(IX.10) Korm. rendelet, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról,

 – 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, 

a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt 

személyes adatokról,
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 – 15/1998. (IV.30.) NM rendelet (R.), mely a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermek-

védelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szól.

Az intézmények az alapellátást a Gyvt. 42. §, valamint az R. 35-36.§ alapján látják el. A bölcsőde működ-

tetése – a Gyvt. 100. § (1) bekezdés értelmében – működési engedélyhez kötött. A bölcsődei nevelés-gon-

dozás országos alapprogramja határozza meg a bölcsődékben folyó nevelő-gondozó munka szakmai alap-

elveit, melyek érvényesek a speciális csoportokra és a szolgáltatásokra is, a sajátosságaiknak megfelelő 

kiegészítésekkel. Ez alapján készítik elő a bölcsődék a saját szakmai programjukat. 

A bölcsődék önkormányzat által fenntartott intézmények tekintetében, alapító okirattal rendelkező in-

tézmények és mind szervezeti, mind szakmai önállósággal rendelkeznek. Az R. 35. § (4) bekezdése alapján 

a bölcsőde más intézménnyel összevontan is működhet (többcélú, közös igazgatású intézményként, vagy 

integrált formában), de ebben az esetben biztosítani kell az önálló szervezeti és szakmai egységként törté-

nő működtetését. 

2012. január elsejétől már nem csak az étkezésre, hanem a gondozásra is kérhető térítési díj a bölcsődében. 

A törvény a fenntartóra bízza annak eldöntését, hogy él-e a jogszabály adta lehetőséggel és bevezeti-e a gondo-

zásért kérhető térítési díjat, tehát minden önkormányzat és más fenntartó maga dönthet ebben a kérdésben. 

A bölcsőde nyitvatartási idejét a fenntartónak kell meghatároznia, figyelembe véve a bölcsődébe járó 

gyermekek szüleinek munkakezdését és befejezését, valamint a bölcsődéből a munkahelyre, illetve a visz-

szautazás időtartamát. A bölcsődei minimum nyitvatartási idő: 10 óra. 

Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei, nevelői, gondozói valamilyen ok miatt 

nem tudják biztosítani a napközbeni ellátást. A Gyvt. az általános rendelkezéshez ad egy kisegítő szabályt, 

miszerint előnyben kell részesíteni a felvételi eljárás során azon kisgyermeket, akinek szociális- vagy egyéb 

ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás. A Gyvt. 42/A. §-a értel-

mében a bölcsődei felvételnél előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosult gyermeket, akinek szülője, vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. Védelembe vétel esetén a gyámhatóság kötelezi a szülőt, 

hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását (Gyvt. 68. § (3) bekezdés a) pont).

Az állam a bölcsőde működtetéséhez normatíva formájában járul hozzá, melynek feltételét és mértékét 

a mindenkori költségvetési törvény tartalmazza. A bölcsőde az alapellátás prioritása mellett családtámo-

gató szolgáltatásokat szervezhet, ill. más szolgáltató felkérésére szakmai segítőként közreműködhet azok 

megvalósításában. 

A kerületi bölcsődékben az alapellátáson túli szolgáltatások többek 
között az alábbiak

Speciális ellátás a sérült gyermekek számára

A Gyvt. előírja a sajátos nevelési igényű gyermekek számára a napközbeni ellátást, a gyermekek gondo-

zását, nevelését, és a fejlődésükhöz szükséges különleges bánásmódot. Az intézmények feladata így töb-

bek között az egészséges csecsemő és kisgyermek gondozására és nevelésére vonatkozó ismereteinket 
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felhasználva, a speciális gondoskodást igénylő gyermekek fejlődését segíteni. Az Aprók háza, a Manó-Lak 

és a Pöttyös Bölcsőde integrált csoportokban látja el a sajátos nevelési igényű gyermekeket. A gyermekek 

fejlesztése a Képesség Fejlesztő Szakértői Bizottság javaslata alapján történik. 

Időszakos ellátás 

Ez a szolgáltatás olyan szülők részére áll rendelkezésre, akik időszakosan szeretnék megoldani gyer-

mekük felügyeletét vagy akik nem jogosultak bölcsődei alapellátás igénybevételére (pl. a felvételhez 

szükséges igazolásokat nem tudja benyújtani). 8.00-16.00 óra között szolgáltatási díj megfizetése mellett 

fogadja a gyermekeket az Aprók háza bölcsődében három kisméretű csoportban, illetve a Varázskert 

bölcsődében egy külön csoportban.

Gyermektorna

Valamennyi bölcsődében elérhető ez a szolgáltatás, amelyet a családok előszeretettel vesznek igénybe. 

A gyermek torna a kisgyermeknevelők irányítása mellett történik.

Speciális diéta biztosítása az érintetteknek

Az intézmények diétás étkezést is biztosítanak az étel allergiás gyermekek számára. A dietetikus al-

kalmazása (a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) 

EMMI rendelet alapján) az étkezés korszerűsítésében, az új elvárások megfelelésében, a bölcsődékben 

történő jelenlétével nagy segítsége az élelmezésvezetőknek, valamint a konyhai dolgozóknak. Szakmai 

hozzáértésével irányítja a diétás étkezést, az étlapok megtervezésével elősegíti az egészséges táplálkozás 

megvalósulását, figyelemmel kíséri a NÉBIH által előírt szabályokat és azok betartatására törekszik.

Sószoba használat

Jelenleg három intézményben van lehetőség só-szoba igénybevételére: Aprók háza, Varázskert és a 

Pöttyös Bölcsőde. A szolgáltatás iránti igény folyamatos, a téli időszakban preventív hatása megmutat-

kozik a megbetegedések csökkenésében. Emellett lehetőség van a kerületi bölcsődékbe járó gyermekek 

számára a délutáni órában, szülői felügyelet mellett a szoba kúraszerű használatára.

Egyéb

Az önkormányzat a bölcsödében is megszervezi a közétkeztetést, amely megfelel az érintett korosz-

tály egészséges étrendjére vonatkozó elvárásoknak. A szolgáltatók minőségi és mennyiségi ellenőrzése 

folyamatos, szakember bevonásával történik. A kisgyermekes szülők munkaerő-piaci esélyeinek tekinte-

tében elsődleges szempont, hogy a megfelelő számú bölcsődei férőhely álljon rendelkezésre. A kerület-

ben a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló bölcsődei férőhelyek és családi napközi hálózat jelenleg 

minden igényt kielégít, várólista nincs. A gyermekek ellátását az intézmény és a részlegek a saját szak-

mai programjuk, célkitűzéseik alapján végezik. A bölcsőde a gyermek fejlődésének segítése, a gyermek-

ről való – lehető legmagasabb színvonalú – gondoskodás elősegítése érdekében dokumentációt vezet.  
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A 2014. évben megvalósított intézkedés (Varázskert Bölcsőde létrehozása) eredményezte, hogy a kerületi 

férőhely- kapacitás 290 főről 328 főre bővült, mely azóta változatlan.

Hatályos kerületi szabályozás
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának a bölcsődei ellátásra vonatkozó irány-

adó kerületi jogszabálya a 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Önk. R.), amelynek 

az V. fejezete (Gyermekjóléti Alapellátások) nevesíti a gyermekek napközbeni ellátását biztosító szolgál-

tatások között a bölcsődei ellátást.

Az Önk. R. szerint a bölcsődei ellátást, valamint a házi gyermekfelügyeletet az Önkormányzat a Ferenc-

városi Egyesített Bölcsődei Intézmények útján biztosítja.

Az Önk. R. részletesen szabályozza a bölcsődei ellátások igénybevételére, megszüntetésére és megszű-

nésére vonatkozó szabályokat (úgymint az ellátás iránti kérelem benyújtásának módja, a Budapest IX. ke-

rületi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező kérelmezők előnyben részesítése, az intézmények 

jelentési és beszámolási kötelezettsége stb.).

A bölcsődei nevelés a kerületi fejlesztési stratégiai 
dokumentumokban

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi men-

torokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 

részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Budapest Főváros IX. kerület 

Ferencváros Önkormányzata is Esélyegyenlőségi Programban (HEP) rögzíti az esélyegyenlőség érdeké-

ben szükséges feladatokat. 

Az esélyegyenlőségi terv szerint a kerületben a gyermekek napközbeni ellátását, nevelését és gondozá-

sát a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények biztosítják.

Humánerőforrás

A státuszok száma szinte változatlan a vizsgált időszakban (2014-2018.) 125 fő, a következő megosztás-

ban: 76 fő szakmai és 49 fő technikai személyzet (a technikai személyzet 2014/15-ben 48 fő volt, 2016. 

évtől 49 főre emelkedett).

A bölcsődék intézményi kapcsolatrendszere

Szülői Fórum

A Szülői Fórum a részlegek szakmai programját írásban véleményezi. A gyermekek felvételével kap-

csolatban, a bizottsági munkában vesz részt és véleményükkel segíti a döntéshozatalt. A Szülői Fórum 

évente kétszer - illetve szükség szerint-, ülésezik.
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Óvodák

Az intézményeknek jó kapcsolatuk van a kerületi óvodákkal. A Manó-lak és a Pöttyös bölcsődében a kap-

csolat szorosabb (évente 4-5 alkalommal találkoznak, igény szerint egyeztető értekezleteket szerveznek).

Védőnői Szolgálat
A védőnőkkel a munkakapcsolat elsődlegesen telefonon történik. Elsősorban a bölcsődei felvételek 

elbírálásában nyújtanak segítséget.

Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység
A kapcsolattartás a szükséges esetekben valósul meg. Az éves Gyermekvédelmi Tanácskozáson a rész-

legvezetők és az intézményvezető vesznek részt. A gyermekfelvételek elbírása esetén a családgondozók-

kal egyeztetés történik (rászorultság megállapítása érdekében).

A bölcsődei nevelés helyzetének alakulása a IX. kerületben
Az Önkormányzat Humánszolgáltatási Irodája által biztosított intézményi statisztikai adatok alapján az 

önkormányzati fenntartású bölcsődékben 2014-től a bölcsődei férőhelyek megoszlása (mindösszesen 

328 férőhely) az alábbiak szerint alakult:

18. ábra: A kerületi bölcsődei férőhelyek a 2014-2018. években - a férőhelyek feltöltöttsége és 

kihasználtsága %-os arányban

Forrás: IX. kerület Önkormányzat Humánszolgáltatási Iroda 

Látható, hogy a Középső-Ferencvárosban található varázskerti és a fehér holló bölcsődei férőhelyek a 

teljes bölcsődei férőhelyek mintegy 33,5%-át fedik le. A többi bölcsőde  Belső- és Külső Ferencvárosban, 

valamint a József Attila lakótelepen pedig 76,5%-ot ad ki.
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A kihasználtság és feltöltöttség alakulása a kerületi fenntartású bölcsődékben

Minden gondozási-nevelési év szeptemberétől a bölcsődéket csak fokozatosan lehet feltölteni, mely 

befolyásolja a feltöltöttségi és kihasználtsági adatokat.

Az Önkormányzat Humánszolgáltatási Irodája által készített éves értékelések alapján a kihasználtság: a 

gyermekek által ténylegesen igénybe vett napokat jelenti (bent töltött napok), míg a feltöltöttség a szol-

gáltatás igénybevételét jelenti. Például amennyiben egy gyermek februárban jelen volt a bölcsődében 12 

napot, (kihasználtság: 12 nap) távol volt 16 napot, összesen igénybe vett 28 napot (feltöltöttség: 28 nap).12

A feltöltöttséget nagymértékben befolyásolja a korcsoporti gát, mely azt jelenti, hogy ahol 2 év alatti 

gyermek van a csoportban, ott maximum 12 gyermek ellátása történhet meg, ahol viszont mindenki 2 év 

feletti, ott maximum 14 gyerek lehet. Így a csoportösszetétel fi gyelemvétele is szükséges, hiába van üres 

férőhely az intézményben.

A sérült gyermekek integrációja létszámcsökkentő tényező, mivel a nyilvántartásban egy SNI gyermek 

szakmailag kettő gyermeknek számít, a statisztikában viszont egy főnek. A törvény szabályozza az integ-

rált csoport létszámát (1 sérült gyermek esetén 10 fő, 2 sérült gyermek esetén 8 fő lehet a maximális 

csoport létszám).

19. számú ábra: Bölcsődék kihasználtsága és feltöltöttsége 2014-2018. (fő)

Forrás: IX. kerület Önkormányzat Humánszolgáltatási Iroda

12 Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatainak ellátásáról
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Az Önkormányzat Humánszolgáltatási Irodája által biztosított adatok alapján látható, hogy a feltöltött-

ségi és kihasználtsági adatok 2014-2018. évben hasonlóan alakultak, nagy eltérések sem a feltöltöttség, 

sem a kihasználtság területén nem fi gyelhetőek meg.

A feltöltöttség mértéke 2014. évben volt a legalacsonyabb és a 2015. évben a legmagasabb, és az ezt 

követő években folyamatosan 90% felett alakult. A kihasználtság általában 75% körül mozog, ugyanakkor 

2014-ben és 2018-ban 70% alá esett.

A bölcsődékbe jelentkezett/felvett/elutasított gyermekek létszámadatai 

A 2014-2018. években az önkormányzat által fenntartott bölcsődékbe jelentkezett, ténylegesen felvett 

és elutasított gyermekek létszáma az alábbiak szerint alakult:

20. ábra: A bölcsődékbe jelentkezett/felvett/elutasított gyermekek létszáma 2014-2018. (fő)

Forrás: IX. kerület Önkormányzat Humánszolgáltatási Iroda

Mint az látható, a vizsgált időszakban a bölcsődékbe jelentkezett gyermekek száma minden évben 200 

fő felett mozgott, 2015. és 2018. években volt a legmagasabb, 256 fő. A statisztikák szerint a teljes fé-

rőhely létszám egyik évben sem volt feltöltve. A felvett gyermekszám 163-200 fő között mozgott, 2018. 

évben volt a legmagasabb (200 fő) és 2017-ben a legalacsonyabb (163 fő). Az elutasítások száma minden 

évben 60 fő alatt maradt, 2017. évben volt a legalacsonyabb (29 fő) és 2018-ban a legmagasabb (56 fő).
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A bölcsődékbe jelentkezett/felvett/elutasított gyermekek létszámadatai kerületrészenként

Mivel a kerületben az utóbbi években zajló ingatlanfejlesztések elsősorban a Középső-Ferencvárost 

érintik, ezért indokoltnak tűnt a bölcsődei jelentkezések/felvételek/elutasítások ilyen irányú, adott kerü-

letrészre vonatkozó vizsgálata. 

21. ábra: A Középső-Ferencvárosban található bölcsődék felvételi adatai (fő)

Forrás: IX. kerület Önkormányzat Humánszolgáltatási Iroda

Mint az látható, a Középső- Ferencváros bölcsődéiben (Varázskert, Fehér Holló) 2014-2018. között éven-

te mindösszesen 110 férőhely állt rendelkezésre. A jelentkezett gyermekek száma minden évben 90-110 

fő között mozgott, a férőhelyek számát egyik évben sem haladta meg. A ténylegesen felvett gyermekek 

száma 60-73 fő között volt, 2017-ben volt a legalacsonyabb (60 fő) és 2016-ban a legmagasabb (73 fő). Az 

elutasított gyermekek száma csökkenő tendenciát mutat, 2016. évben még 36 gyermek, 2018-ban már 

csak 9 gyermek jelentkezését utasították el az intézmények.

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a jelentkezett és felvett gyermekek aránya a 2016. és a 2017. 

évet kivéve (66,3% és 63,1%) 70% körül mozgott, a legmagasabb 2018-ban volt (73,6%). A jelentkezett és 

elutasított gyermekek aránya elég nagy szórást mutatott a vizsgált években: a százalékos arányok 9,47% 

(2018. év) és 32,7% (2016. év) között mozogtak.
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22. ábra: A Belső- és Külső-Ferencvárosban található bölcsődék felvételi adatai (fő/%)

Forrás: IX. kerület Önkormányzat Humánszolgáltatási Iroda

A Belső-, Külső Ferencvárosban és a József Attila lakótelepen található tagintézmények (Aprók háza, 

Manólak, Pöttyös) 2014-2018. között évente mindösszesen 218 férőhellyel rendelkeztek. A jelentkezések 

124-161 fő között mozogtak, a jelentkezők száma 2017-ben volt a legalacsonyabb (124 fő) és 2018-ban 

a legmagasabb (161 fő). A ténylegesen felvett gyermekek szám minden évben 100 fő felett volt (legala-

csonyabb 2017-ben 103 fő, míg a legmagasabb 2018-ban 130 fő). Az elutasítottak száma 2014-ben volt a 

legmagasabb (25 fő) és 2015-ben pedig a legalacsonyabb (8 fő).

Az arányokat tekintve az alábbi tendencia fi gyelhető meg:

A felvett gyermekek aránya a jelentkezések függvényében egy évtől eltekintve 80% felett mozgott 

(2015-ben 78,7% volt). A jelentkezők számát alapul véve a legmagasabb arányban (83%) 2017-ben vették 

fel az intézmények a gyerekeket. Az elutasítások ezekben a kerületrészekben alacsonyabb arányban van-

nak jelen, mint Középső-Ferencvárosban (itt az elutasítások 5%-17,8% között szórnak). A legmagasabb 

az elutasítottak aránya 2014. évben volt (17,8%), a legalacsonyabb szám pedig 2015-ben fi gyelhető meg 

(5%), a többi évben 10%-17% között mozgott.

Fókuszcsoportos interjú a bölcsődevezetők részvételével
A kutatás céljából a kerületi fenntartású bölcsődék intézményvezetőit 2019. novemberben egy fókusz-

csoportos interjún való részvételre kértük fel. A felkérést minden tagintézmény elfogadta és képviseltette 

magát. Az interjún 6 fő bölcsődevezető és/vagy helyettes, és 2 csoportvezető (kutató munkatárs) vett részt. 
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Az interjú 90 percig tartott, a főbb témakörök az alábbiak voltak:

 – Ferencvároshoz kapcsolódó személyes kötődések feltárása (család, iskola, munkahely, baráti 

kapcsolatok).

 – A bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó személyes szakmai, intézményvezetői tapasztalatok.

 – A bölcsődei ellátás területén az elmúlt évtizedben bekövetkezett szabályozási és finanszírozási, 

bérezési viszonyok alakulása, azok értékelése.

 – A kerületi Önkormányzattal való intézményi, valamint formális és informális személyes kapcsola-

tok alakulása, értékelése.

 – A IX. kerületben az elmúlt évtized, évek során lezajlott ingatlanpiaci változások véleményezése, 

hatásai, intézményvezetői szemmel történő értékelése.

 – Intézményvezetőként milyen speciális problémák jelentkeznek a területen– legyen az infrastruk-

turális (pl. parkolás, épület-felújítás), humán erőforrás (pl. szakemberhiány) vagy egyéb szakmai-, 

finanszírozási jellegű.

 – Intézményvezetőként milyen ún. jó gyakorlatokat tud említeni, illetve milyen igények fogalmaz-

hatók meg a fenntartó kerületi önkormányzat irányába.

 – A kutatás során vizsgált egyéb humán közszolgáltatásokhoz (egészségügyi alapellátás, óvodai 

ellátás, gyermekjóléti szolgáltatások) hasonlóan a tapasztalt nehézségeket, előnyöket, lehetősé-

geket, valamint a veszélyeket közös koordinátarendszerben összegző SWOT-analízis keretében 

elemezzük és ábrázoljuk.

 – A bölcsődevezetői fókuszcsoportos interjúk kiemelt célja volt az intézményvezetők véleményének 

kikérése a következő évek (időtávban a 2020-2025 időszak) várható intézményi férőhely-kihasz-

náltságáról: szerintük hogyan fog alakulni a beiratkozott gyermekek létszáma a férőhely-kapaci-

táshoz viszonyítva.

Az interjúk előre meghatározott kérdései

1. Mióta dolgozik a szociális szektorban?

2. Mióta tölt be intézményvezetői pozíciót? Korábban töltött be vezetői pozíciót?

3. Milyennek látja az elmúlt évtized szakmai, szabályozási változásait? Hol látja – személyesen – a prob-

lémákat vagy eredményeket? értékeljen – pl. kerületi bölcsődefejlesztések – erről mi a véleménye?

4. Mennyire látja saját intézményvezetői praxisán keresztül az elmúlt fél évtized kerületi ingatlan-

fejlesztéseinek közvetlen hatásait, tapasztal a kerületben egyfajta társadalmi cserét? – a saját in-

tézményvezetői tapasztalatok alapján (pl. intézményi férőhelyek alakulása 2010-es években, de 

különösen 2014 után; az elmúlt években beíratott gyermekek társadalmi státusza változott stb.)

5. Szükségesnek látja-e az alábbi intézmények bővítését a kerületben – bölcsőde, óvoda, általános 

iskolák, egészségügyi és szociális intézmények? Ha igen, akkor miben látja, ha nem, miért?

6. Milyen intézményvezetői tapasztalatai vannak a kerületi önkormányzattal? – együttműködés vé-

leményezése.

7. Általában milyen problémákat lát a kerületben – lakosság, közlekedés stb.
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A fókuszcsoportos interjún elhangzottak szintetizálása

A kerületi fenntartású bölcsődevezetők számára megtartott fókuszcsoportos interjún elhangzottak 

minél pontosabb rekonstruálása érdekében esetenként pontos szövegszerű idézeteket is tartalmaz az 

összefoglaló, ezeket idézőjelben, dőlt betűvel tüntettük fel.

A kerülethez való szakmai és magánéleti kapcsolódás

 – Az interjúalanyok egy kivételtől eltekintve több évtizedes szakmai múlttal rendelkeznek.

 – Többségük nem a kerületben él, ketten viszont a József Attila lakótelepen laknak.

 – Elmondásuk szerint szeretnek a kerületben élni és/vagy dolgozni.

A bölcsődei nevelés intézményi közelmúltja és jelene

 – Az elhangzottak alapján a legnagyobb probléma a szakemberhiány és az, hogy nagy a munka-

helyre kilépők-belépők aránya (fluktuáció). A bölcsődevezetők véleménye szerint ennek oka 

az alacsony munkabér, illetve generációs probléma is áll a háttérben. Aggodalomra ad okot, 

hogy a közeljövőben sokan készülnek nyugdíjba. A belépő fiatalok nem maradnak a pályán, 

sokuknál a megfelelő affinitás is hiányzik és a képzésük sem megfelelő. Az Önkormányzat 

próbál javítani a helyzeten, de ez láthatóan országos probléma.

 – Az Önkormányzat 5 bölcsődét tart fent, ezen kívül a kerületben csak magán fenntartású csa-

ládi bölcsődék/napközik vannak. Az interjúalanyok meglátása szerint jelenleg több férőhelyre 

nincs szükség, napi kapacitáshiány nincs. Pár éve a Varázskert Bölcsőde közelében olyan 

sok új lakás épült, hogy akkoriban ott háromszoros túljelentkezés volt, így a jelentkezőket 

más intézménybe kellett átirányítani. Az ezt követő 1-2 évben ez a túljelentkezés megszűnt. 

Elképzelhető, hogy hasonló tendencia várható, ha újabb lakásokat adnak át Középső- Ferenc-

városban. 

 – A kerületben az elmúlt években történt bölcsődefejlesztés: a Varázskertben és a Manó-lak-

ban is férőhelybővítés volt. 

 – Volt olyan intézményvezető, aki arra panaszkodott, hogy nincs saját gyógypedagógus a tagin-

tézményben, így csak az ún. „utazó gyógypedagógus” munkájára számíthat, aki több tagin-

tézményt is kiszolgál.

A kerületi ingatlanpiaci és lakossági változások értékelése intézményvezetői szemmel

 – Elhangzott, hogy panaszkodnak olyan szülők, akik nem dolgoznak és ezért nem adhatják 

bölcsődébe a gyermeküket.

 – Az intézményvezetők szerint a gyermekszám várható változásával kapcsolatban nehéz bármit 

is mondani. Sok interjúalany szerint a szám csökkenni fog, vagy stagnál. Sokan költöznek 

vidékre, családi házba, így tulajdonképpen a ki- és beköltözők aránya kiegyenlíti egymást. 

Jelentős gyermeklétszám emelkedésre az intézményvezetők nem számítanak.
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A kerületi humán ellátórendszer értékelése

 – A vélemények szerint a házi gyermekorvosokkal való kommunikáción lehetne javítani. Itt a prob-

léma főleg akkor jelentkezik, ha a gyermek beteg lesz. Ebben az esetben a szülő elviszi orvoshoz, 

de sokszor úgy jönnek vissza az intézménybe az orvos által kiállított igazolással, hogy a gyermek 

még nem gyógyult meg.

A kerületben található magánbölcsődék, családi napközik

 – Tudomásuk szerint nem sok magán fenntartású intézmény van a kerületben. Mivel ezek az 

intézmények elég drágák, ezért nem jelentős a „gyermek-elszívó” hatásuk, sőt előfordul, hogy 

inkább privát helyről hozzák be a szülők a gyerekeket az önkormányzati fenntartású intéz-

ménybe, mert azt nem tudják fizetni és/vagy szakmailag sem tartják megfelelőnek.

 – A kerületben 2 bölcsődében van gyermekfelügyelet szolgáltatás (aki nem jogosult a bölcsődei 

elhelyezésre, beviheti ide a gyermekét napidíj ellenében).

Szülőkkel, társintézményekkel való viszony

 – Elmondásuk szerint sokat tesznek a bölcsődék azért, hogy a kapcsolat kiegyensúlyozott le-

gyen. Meglátásuk szerint az ő hozzáállásuk jelentősen különbözik – pozitív értelemben-, az 

óvodai/iskolai hozzáállástól. 

 – Megemlítették, hogy az utóbbi időben a védőnőkkel való kapcsolat nehézségekbe ütközik. 

 – „A mai, felvilágosult szülőkkel kicsit nehezebb az együttműködés.” – fogalmazott az egyik intéz-

ményvezető. Ha a nevelők észrevesznek valamilyen eltérést a gyermek viselkedésében szól-

nak a szülőnek.  

 – Sok esetben a bölcsődei nevelők veszik észre, hogy a gyermekkel gond lehet (pl. SNI-re utaló 

jeleket észlelnek). Ekkor a nevelők megpróbálják felhívni a szülő figyelmét arra, hogy a gyer-

meknek kivizsgálásra lenne szüksége. Néhány esetben azonban a szülők nem együttműkö-

dőek. Ha lenne az intézményben saját gyógypedagógus, talán segíthetne a szülők meggyő-

zésében.

 – A gyámhatósággal és a gyermekotthonokkal napi kapcsolatban állnak az intézmények, a kap-

csolat megfelelő.

 – A szakemberhiány mindenhol érezhető (védőnők, gyermekvédelmi felelősök), így sajnos „las-

san forognak a kerekek”, sok időbe telik az intézkedés. 

 – „Nagyobb probléma a mai világban, hogy a munkahelyek már nem olyan elnézőek a szülők hi-

ányzásával kapcsolatban, mint régen. Ezért van az, hogy sok szülő betegen is viszi bölcsődébe a 

gyereket, mert neki muszáj munkába mennie.”

A kerületi önkormányzathoz való viszony és kapcsolódó elvárások

 – A kapcsolat megfelelő, felújítások történtek több intézményben.

 – Említést érdemel a bölcsődei dolgozók munkavállalásával, munkába állásával kapcsolatban 



Humán közszolgáltatások Budapest IX. kerület Ferencvárosban76

az üzemorvos problémája: mivel összesen egy üzemorvos van, a belépő kollégáknak hetekbe 

telik, mire időpontot kapnak, van, aki ezt ki sem várja, és még előtte felmond. A régi kollégák 

szempontjából pedig jó lenne, ha az üzemorvos „házhoz menne”, például az év megadott nap-

ján kimenne az intézménybe, és így nem a kollégáknak kellene napközben, pl. ebédeltetés 

közben elindulni és a kollégát a gyermekekkel egyedül hagyni.

Egyéb észrevételek

 – A külföldi szülők és gyermekek aránya folyamatosan nő. Ez sokszor megnehezíti a nevelők 

dolgát, hiszen az állomány nagy része nem beszél megfelelően angolul, és/vagy az érintett 

szülők sem tudnak kommunikálni.

 – Az egyik legnagyobb gondot a parkolás okozza. A dolgozók és a szülők sem tudnak megállni, 

csak fizetés ellenében. 

 – „A tömegközlekedés nagyjából rendben van, ami viszont gond, az a parkolás. A bölcsődei 

dolgozók és szülők sem tudnak megállni, csak fizetés ellenében. Létezik egy speciális parkolási 

lehetőség, melyet külön kell kérni az Önkormányzattól, azonban erről nem tudnak a szülők. 

De ugyanez a probléma, ha az intézmény kihív pl. egy mosógép szerelőt…”

 – A hulladékszállítás nem megfelelő, sokszor nem viszik el a szemetet, néhány helyen meg-

szüntették a szelektív kukákat. 

 – A közelmúltban sok helyen tűntek fel hajléktalanok és drogosok. A Hős utcai rehabilitáció óta 

ezek a személyek elsősorban a József Attila lakótelepen jelentek meg. 

 – „A bölcsődében a teraszon alszanak, a homokozó alatt ágyaznak meg. Minden reggel a dolgo-

zók takarítanak fel utánuk, ez főleg hétvége után kellemetlen.”

SWOT-analízis a kerületi bölcsődei nevelés helyzetéről
A kerületi fenntartású bölcsődék tevékenységéről szerzett intézményi adatokat, valamint a külön-

böző empirikus kutatási információkat az alábbi SWOT-analízis (erősségek /gyengeségek / lehetősé-

gek-veszélyek) keretében összegezzük.

Erősségek (Strengths)

 – A kerületi bölcsődékben az alapszolgáltatásokon felül kialakított egyéb szolgáltatások (sószo-

ba, gyermektorna, speciális ellátás sérült gyermekeknek stb.) széles rendszere.

 – Napi kapcsolat és információcsere a kerületi fenntartású óvodákkal és egyéb intézményekkel 

(Család és Gyermekjóléti Alapellátási Egység, IX. kerületi Védőnői Szolgálat) valamint a kerü-

leti gyámhatósággal (Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatal).

 – A bölcsődevezetők nem érzékelnek a kerületi fenntartású bölcsődékben kapacitásbeli nehéz-

ségeket (helyhiány).
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Gyengeségek (Weaknesses)

 – A szociális ágazatra országosan jellemző szakemberhiány Ferencvárosban a bölcsődei ellátásban 

is érezteti negatív hatását.

 – Időnkénti együttműködési nehézségek a szociális- és egészségügyi szektor más szereplőivel (el-

sősorban a házi gyermekorvosokkal és a védőnőkkel).

 – Egyre gyakoribb a kommunikációs nehézségek szülőkkel (különösen a nem magyar anyanyelvű 

illetve az állandó lakhellyel nem rendelkező kerületi lakosokkal).

 – Nehézkes gépkocsival az intézmények megközelítése valamint szűkös ingyenes vagy kedvezmé-

nyes parkolási lehetőségek a dolgozók számára a kerületben. 

Lehetőségek (Opportunities)

 – Célzott minőségi elveken alapuló intézményfejlesztés (épületek energia-hatékony felújítása; to-

vábbképzések az érintett szakemberek számára – pl. nyelvoktatás a nem magyar anyanyelvű 

gyermekekkel és szüleikkel való kommunikáció javítására; kerületi bürokratikus nehézségek javí-

tása – pl. hatékonyabb üzemorvosi ellátás a bölcsődei dolgozók részére).

 – Erősíteni az Önkormányzat (politikai döntéshozók) és a bölcsődevezetők közötti együttműködést 

és intézményesített kapcsolatokat. 

 – Az Önkormányzat különböző eszközökkel erősítheti, ösztönözheti a kerületben dolgozó bölcső-

dei szakembereket (pl. lakhatási vagy személygépkocsi parkolási támogatás a kerületben).

Veszélyek (Threats)

 – A gyermekvédelmi jelzőrendszerben és a korai nevelésben (0-3 éves kor) tapasztalható nehézsé-

gek – pl. az SNI-s gyerekeknél -, valamint a különböző együttműködési hiányosságok, nehézségek 

idővel eszkalálódhatnak.

 – Az intézményvezetők elmondták, hogy nem számítanak a kerületi bölcsődékben a következő 

években helyhiányra, ugyanakkor tapasztalva a kerületben zajló jelentős számú ingatlanfejlesz-

tést, mégis van némi bizonytalanság bennük a középtávú (3-5 éves) intézményi gyermeklétszá-

mok alakulása kapcsán. 

 – Jelentős számú a nyugdíjazáshoz közeli bölcsődei szakember, akik pótlása akár már a közeljövő-

ben problematikus lehet.
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Az Önkormányzat által fenntartott óvodák

Jelen fejezet az Önkormányzat által fenntartott óvodai intézményrendszert vizsgálja a rendelkezés-

re álló intézményi, szolgáltatási adatbázisok, stratégiai összegző-értékelő dokumentumok, valamint 

a kutatás keretében lezajlott kapcsolódó fókuszcsoportos mélyinterjúk tapasztalatai szerint. A terü-

letet elsődlegesen szabályozó jogszabály a 2011. évi. CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről (további-

akban: Nktv.) óvodákat érintő részei. A törvény a köznevelési intézményrendszer részeként tárgyalja 

az óvodai nevelés rendszerét.

Az Önkormányzat által fenntartott és működtetett óvodai struktúráról részletes információkat kö-

zöl az Önkormányzat által 2019-ben kiadott hivatalos tájékoztató füzet (Tájékoztató Bölcsődékről és 

óvodákról, 2019). Fontos szervezeti- és intézménymenedzsment vonatkozás, hogy amíg a kerületi 

bölcsődei szolgáltatást az Önkormányzat egységes szervezeti struktúrában a FEBI útján biztosítja, 

addig az óvodai nevelést önálló, autonóm gazdálkodású kerületi fenntartású óvodák keretében mű-

ködteti az Önkormányzat.

Az Önkormányzat által fenntartott óvodai intézmények száma a 2019-2020. óvodai tanévben 9 in-

tézmény, amely 11 telephelyen működik, ezek a következők:

 – Ferencvárosi Csicsergő Óvoda – cím: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 38. telephely: 1096 

Thaly Kálmán utca 17.

 – Ferencvárosi Csudafa Óvoda – cím: 1097 Budapest, Óbester utca 9.

telephely: 1095 Soroksári út 136.

 – Ferencvárosi Epres Óvoda – cím: 1098 Budapest, Epreserdő utca 10.

 – Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda – cím: 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37.

 – Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda – cím: 1092 Budapest, Erkel utca 10.

 – Ferencvárosi Liliom Óvoda – cím: 1094 Budapest, Liliom utca 15.

 – Ferencvárosi Méhecske Óvoda – cím: 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30.

 – Ferencvárosi Napfény Óvoda – cím: 1098 Budapest, Napfény utca 4.

 – Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda – cím: 1091 Budapest, Hurok utca 9.

A kerületi óvodai nevelés alapvetően az önkormányzati fenntartású óvodákon keresztül történik, 

ezt egészítik ki a Ferencvárosban működő nem önkormányzati fenntartású óvodai intézmények, a 

magánfenntartásban lévő Mindenkid Millenium és Corvin Magánóvoda, illetve a Klebelsberg Köz-

pont által fenntartott Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Mód-

szertani Intézmény. Ez utóbbi intézmény óvodai része kifejezetten gyógypedagógiai csoportokban 

működik, a 2015-ös Ferencvárosi ITS13 Megalapozó Vizsgálata c. dokumentum szerint 54 gyermeket 

érintve (ITS Megalapozó vizsgálat, 2015, 58. old.). 

Az óvodák területi a 7.számú térkép mutatja.

13  Integrált Településfejlesztési Stratégia



Humán közszolgáltatások Budapest IX. kerület Ferencvárosban 79

A 3-6 éves gyermekek száma és aránya budapesti kerületi 
összehasonlításban

A kerületi óvodai intézményi statisztikák részletes ismertetése és szintetizálása előtt érdemes meg-

vizsgálni az érintett kerületi korosztályt (3-6 évesek) érintő KSH statisztikát. Mivel az Nktv. 3 éves 

kortól kötelező óvodáztatást, valamint 6 éves kortól kötelező iskoláztatást ír elő általános esetben a 

gyermekek számára, így az elérhető lakossági statisztikákban a 3-6 év közötti gyermekekre vonatko-

zó adatsorok az irányadóak. A Budapest Főváros lakosságára vonatkozó összesített és kerületi bon-

tásokat tartalmazó 2019. évi (2019. január 1. állapot szerint) adatsorokat tartalmazó KSH adatbázis 

szerint a IX. kerületben 54.460 fő élt, mint állandó lakos. Ebből az érintett óvodáskorú, 3-6 életév 

közötti lakosok száma összesen 1770 gyermek, akik éves megoszlása a következő volt 2019. január 

1-én:

 – 3 éves (2015-ben született) – 445 fő

 – 4 éves (2014-ben született) – 444 fő

 – 5 éves (2013-ban született) – 439 fő

 – 6 éves (2012-ben született) – 442 fő.

A IX. kerületben a 3-6 éves korúak aránya az összlakosságon (állandó lakosok) belül 3,25% volt 

2019. január 1-jén. Ez fővárosi összehasonlításban a KSH többi kerületi lakossági adatainak tükrében 

egyáltalán nem kiugró, mindössze 7 kerületnél mutat alacsonyabb arányt a 3-6 éves korcsoport a 

teljes állandó lakosságon belül. Ezek az V. kerület (2,89%); a VI. kerület (2,75%); a VII. kerület (2,64%); 

a VIII. kerület (2,87%); a XV. kerület (3,18%); a X. kerület (3,24% - viszont ez gyakorlatilag megegyezik 

a ferencvárosi aránnyal); a XXI. kerület (3,23%).  A legkiugróbb %-os arányok egyébként a budai olda-

lon figyelhetők meg a 3-6 éves korosztálynál, a XII. kerületben 4,38%; a XXII. kerületben 4,28%; a II. 

kerületben 4,14%. A pesti oldalon a XVI. kerület emelkedik ki a maga 4,33%-os arányával. Ugyanak-

kor a belső-pesti kerületekhez (V-VI-VII-VIII.) képest a IX. kerületben láthatóan magasabb a 3-6 éves 

gyermekek aránya a kerületi állandó lakosság körében.  Amennyiben a Ferencvárossal határos pesti 

kerületek vonatkozó adatait tekintjük (VIII-X-XIX-XX-XXI.), akkor csak Kispest (XIX. kerület) és Pester-

zsébet (XX. kerület) rendelkezik magasabb létszámaránnyal az óvodáskorú korcsoportnál.
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23. ábra:Budapesten a 3-6 éves korú állandó lakosok %-os aránya a teljes kerületi állandó lakosság 

körében (kerület/%-os arány)

Forrás: KSH 2019

Jogszabályi környezet
Az Nktv. általánosan rendezi az óvodai nevelés, az általános iskolai oktatás, középiskolai oktatás (gimnáziumok, 

szakgimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák), a felnőttoktatás,14 az alapfokú művészeti oktatás, a fejlesztő 

nevelés-oktatás, valamint az ún. sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek óvodai- és iskolai nevelését, oktatását. 

Az 1990-es önkormányzati törvény15 a települési önkormányzatok – Budapesten a fővárosi kerületi önkormány-

zatok - kötelező alapfeladatai között defi niálta az óvodai, valamint alapfokú oktatás, nevelés területeit. A 2011-es 

köznevelési, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) jelentősen 

átalakította a teljes közoktatási, köznevelési rendszert. Az új közoktatási modellben az önkormányzatok (kivéve 

a nemzetiségi önkormányzatok) 2013. január 1-jével elveszítették iskolafenntartó pozícióikat, amely feladatot a 

közvetlen erre a feladatra létrehozott országos állami iskolafenntartó intézmény a Klebelsberg Iskolafenntartó 

Központ (KLIK), mai nevén a Klebelsberg Központ (KK) kapta meg. 2015-2016-ban – előbb közvetlen minisztéri-

umi irányítás és fenntartás alá helyezték a szakképző intézményeket, majd megtörtént a fővárosi és megyei te-

rületi tankerületek (9+51 db) kialakítása, az országos központ hatáskörszűkítésével párhuzamosan. A IX. kerület 

az V., a VI., a VII. és a VIII. kerületekkel közösen alkotja a Belső-Pesti Tankerületi Központot.

14  A felnőttképzés rendszeréről külön törvény is rendelkezik a 2013. évi LXXVII. törvény keretében.
15 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról (Ötv.)
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Az óvodai nevelés, mint önkormányzati alapfeladat a közoktatástól eltérően megmaradt a települési 

önkormányzatoknál – az Mötv. 13.§ (1) pontja szerint „A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:….6. óvodai ellátás. A törvénynek 

a fővárosi önkormányzati rendszert érintő passzusai, konkrétan a feladat- és hatásköri szabályokat 

összegző 23.§ (5) kimondja, hogy „A kerületi önkormányzat feladata különösen:…10. óvodai ellátás”. 

Amíg az Mötv. csak rendkívül szűken tér ki az óvodai nevelésre – mind a települési, a főváros vo-

natkozásában pedig, mind a kerületi önkormányzati feladat, addig az Nktv. már sokkal részletesebb 

módon és keretben szabályozza az óvodai nevelés rendszerét. Így többek között a legfontosabb műkö-

dési alapelveket, mint a térítésmentes igénybevétel, az óvodaalapítás és fenntartás joga, a nemzetiségi 

jellegű óvodák kérdései, sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek óvodai nevelése, a kötelező óvodáz-

tatási kor szabályai (3. életév), az óvodai pedagógiai program, valamint a települési önkormányzatok, 

mint fenntartók (akár nevesítve az egyes intézményi szereplők pl. jegyző) egyéb kapcsolódó szakmai 

és igazgatási feladatait. Az Nktv. mellékletei tartalmazzák az óvodában alkalmazott vezetők kötelező 

létszámát - 1. sz. melléklet; az óvodákban a nevelő munkát segítő alkalmazottak (pl. óvodatitkár) finan-

szírozott létszámát - 2. sz. melléklet; a köznevelési intézményekben pedagógus-munkakörben alkal-

mazottak végzettségi, szakképzettségi követelményeiről (óvodapedagógusok, óvodapszichológusok, 

konduktor óvodapedagógusok, nemzetiségi óvodapedagógusok) – 3. sz. melléklet; osztály- és csoport-

létszámok – 4. sz. melléklet. 

Az Nktv. 94.§ (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány megalkotta a 

363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról, amely tartalmazza a 

magyarországi óvodai nevelés alapelveit; a gyermekkép és óvodakép meghatározó fogalmait; az óvo-

dai nevelés horizontális feladatait – így az egészséges életmód alakítása, az érzelmi, erkölcsi és érté-

korientált közösségi nevelés, valamint az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. A  

Korm.rendelet fontos információkat tartalmaz az óvodai élet megszervezésének az elveiről (személyi 

és tárgyi feltételek, az óvodai élet megszervezése). Rögzíti a jogalkotó, hogy az óvodának az érintett 

gyermekek családjai mellett szervezeti kapcsolatokat szükséges működtetni az óvodába lépés előtti 

időszak érintett intézményeivel (bölcsőde és egyéb szociális intézmények), a pedagógiai szakszolgá-

lattal, a gyermekjóléti szolgálattal, a gyermekotthonokkal, az egészségügyi és közművelődési intézmé-

nyekkel, valamint az iskolákkal. A Korm. rendelet külön nevesíti a különböző nemzetiségekhez tartozó 

gyermekek esetén az érintett nemzetiségi önkormányzatokkal, szervezetekkel való kapcsolattartást. 

Ugyanakkor a kapcsolatok között nincs nevesítve az alapesetben intézményfenntartó szerepkört betöl-

tő települési önkormányzatokkal való kapcsolattartás. Az már napi gyakorlati kérdés, hogy a fenntartó 

önkormányzatok hogyan és milyen eszközökkel, rendszerességgel és hatékonysággal kommunikálnak 

a hozzájuk tartozó óvodai intézményekkel – kutatási tapasztalatunk (lásd az intézményvezetőkkel készí-

tett fókuszcsoportos kutatás!), hogy a IX. kerület esetében intenzív és informatív az Önkormányzat és a 

kerületi fenntartású óvodák vezetői közötti kommunikáció.
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Hatályos kerületi szabályozás
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának hatályos rendeletei több dimenzió eseté-

ben is érintik az óvodai nevelés rendszerét. Az irányadó kerületi jogszabály a 24/2011. (IX. 26.) önkormány-

zati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról. A rendelet 16.§ (1) 

a gyermekek napközbeni ellátását biztosító ellátások között sorolja fel az óvodát. A rendelet tartalmazza 

többek között az ellátások igénybevételének szabályait, az ellátások megszűnésének eseteit, valamint az 

intézmények (benne a kerület által fenntartott óvodák) jelentési és beszámolási kötelezettségeit. A rende-

let 19.§ rendelkezik arról, hogy az „ellátás igénybevétele során a Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező 

kérelmezőket előnyben kell részesíteni.” Az adott ellátás iránti kérelmet – így az óvodáztatásra irányuló igényt 

– a köznevelési intézmény székhelyén az intézmény vezetőjéhez szükséges benyújtani, amely a döntés 

meghozatalára az intézményvezető jogosult 30 napon belül. Az intézményvezetői döntés ellen az ellátás 

igénylő törvényes képviselője (szülő, gyám) önkormányzati fenntartású intézmény esetében jogorvoslattal 

a polgármesterhez fordulhat, aki dönt ezekben az esetekben. Az intézményi ellátásokért való étkezési térí-

tési díjakat a rendelet 1/a sz. melléklete tételesen tartalmazza intézményi ellátási típusként, így az óvodákra 

vonatkozólag is.

Az óvodai nevelés a kerületi fejlesztési stratégiai dokumentumokban
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tör-

vény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 

szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes sza-

bályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, a IX. kerület Önkormányzata elkészítette a 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 (HEP) dokumentumot, amely az esélyegyenlőség horizontális 

megközelítésének mentén összegzi és szintetizálja az Önkormányzat szociális-, egészségügyi és egyéb hu-

mán közösségi intézményi tevékenységét, eredményeit és szakpolitikai törekvéseit, céljait. A dokumentum 

legutóbbi felülvizsgálatára 2016-ban került sor, amely dokumentum szövege összesen 72 alkalommal ne-

vesíti az óvodai nevelést. A 2009-2015. időszakra vetítve a statisztikák az óvodáskorú 3-5 éves kerületi né-

pesség növekedését jelzi (2009. évben 1289 gyermek, 2015. évben 1390 gyermek) – a dokumentum által 

vizsgált időszakból a csúcsév 2013. volt, amikor 1429 3-5 év közötti óvodáskorú gyermek élt a kerületben. 

Mindent egybevéve mintegy 100 fővel növekedett a HEP által vizsgált 2009-2015. időszakban az óvodásko-

rú kerületi gyermekek száma (HEP, 2016, 8. old.). Ehhez képest az Önkormányzat Humánszolgáltatási Iro-

da által rendelkezésünkre bocsátott éves beiratkozási statisztikák szerint a 2014/2015-ös óvodai tanévben 

1376 gyermek volt a 9 önkormányzati óvodába beiratkozva. Ez azt jelenti, hogy a 2015-ben a kerületben élő 

óvodáskorú gyermekek számával gyakorlatilag megegyező (99%) volt a kerületi fenntartású óvodákba járó 

gyermekek aránya. Persze ezt egy az egyben nem lehet megfeleltetni, mert a kerületi óvodák korlátozott 

mértékben fogadnak kerületen, vagy akár Budapesten kívüli lakhellyel rendelkező gyermekeket; valamint 

nagy valószínűséggel vannak ferencvárosi lakóhellyel rendelkező, de más kerületi önkormányzati fenn-

tartású óvodába járatott gyermekek, illetve a kerületben működő magánóvoda (Mindenkid Millenium és 

Corvin Magánóvoda) is számításba jöhet, mint az óvodai nevelést biztosító intézmény.
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A 2016-ban elkészült HEP felülvizsgálat a kerületi óvoda nevelés ellátásához szükséges óvodapedagó-

gusok kapcsán lakonikusan fogalmaz: „Intézményeinkben a jogszabályi előírásoknak megfelelő végzettségű 

óvodapedagógus dolgozik. Fontos feladat az óvodapedagógusok szakmai továbbképzési lehetőségeinek biz-

tosítása, és az utánpótlás megoldása.” A kerületi SNI-s gyermekek óvodai nevelésénél a HEP jelzi, hogy az 

intézmények alapító okiratában megfelelően fogadnak meghatározott problémájú gyermekeket - erről 

részletesen lásd az alfejezet következő részében!

A férőhely-kapacitások és az intézményi beiratkozások száma alapján a 2016-ban felülvizsgált HEP do-

kumentum kimondja, hogy „a férőhelyek száma jóval meghaladja a felvett gyermekek számát”, és külön 

kiemelte a Középső-Ferencvárosban található Kerekerdő Óvodában történt 2 új óvodai csoport beindítá-

sát, egyértelműen deklarálva, hogy „óvodai férőhelybővítés nem indokolt” (HEP, 2016, 92. old.). 

Az óvodai nevelés helyzetének alakulása a IX. kerületben
Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2019-ben Gondoskodó Ferencváros címmel adott 

ki Tájékoztatót az Önkormányzat által fenntartott bölcsődék és óvodákról. A kiadvány tartalmazza az 

aktuális 2019-2020. óvodai tanévre vonatkozó intézményi beiratkozási időpontokat, valamint egyéb 

információkat.

Sajátos nevelési igényű gyermekek (SNI) nevelése a kerületi fenntartású óvodákban

A Gondoskodó Ferencváros kiadvány tartalmazza a 2019/2020. óvodai tanévre vonatkozólag az SNI-s 

gyermekek kerületi óvodákban történő nevelési rendjéről, hogy milyen intézményi foglalkoztatási rend 

került meghatározásra:

 – Értelmi fogyatékos gyermekek nevelése – enyhén értelmi fogyatékos gyermekek 3 intézmény 

(Kerekerdő Óvoda, Liliom Óvoda, Ugrifüles Óvoda); középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek 1 

intézmény (Kerekerdő Óvoda)

 – Érzékszervi fogyatékos gyermekek – hallásszervi fogyatékos gyermekek 3 intézmény (Kerekerdő 

Óvoda, Napfény Óvoda, Ugrifüles Óvoda); látásszervi fogyatékos gyermekek 1 intézmény (Nap-

fény Óvoda)

 – Mozgásszervi fogyatékos gyermekek - 4 intézmény (Csudafa Óvoda, Kerekerdő Óvoda, Liliom 

Óvoda, Méhecske Óvoda)

 – Beszédfogyatékos gyermekek – az összes önkormányzati fenntartású óvoda fogad ilyen gyerme-

keket.

 – Autizmus spektrum zavar – 2 intézmény (Csicsergő Óvoda, Epreserdő Óvoda)

 – Egyéb pszichés fejlődési zavar - az összes önkormányzati fenntartású óvoda fogad ilyen 

gyermekeket.

A 2015-ben elkészült Integrált Városfejlesztési Stratégia (és annak Megalapozó vizsgálata) hivatkozik 

egy 2012-ben az Oktatási Hivatal által készített szakmai anyagra, amely szerint a IX. kerületben 26 SNI-s 

gyermek, az összes óvodába járó gyermek 1,89%-a volt, amely magasabb volt az akkori fővárosi átlagnál 

(ITS Megalapozó vizsgálat, 2015, 58-59.old.). 
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Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek a kerületi óvodai nevelésben

Az Oktatási Hivatal hivatalos honlapján 2020. február 7-én publikált táblázatot a hátrányos helyzetű 

és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámadatairól településenkénti (így fővárosi 

kerületenkénti) bontásban. A jegyzői adatszolgáltatáson alapuló lista 2012-2020. időszakra nézve tartal-

mazza a Gyvt. 67./A §-ban meghatározott két kategóriába sorolt gyermekeket köznevelési intézménytí-

pusként, így az óvodai hátrányos helyzetűek, illetve óvodai halmozottan hátrányos helyzetűek számát. Az 

elmúlt fél évtized kerületi adatainál megfigyelhető némi hektikusság a két kategóriába sorolt óvodáskorú 

gyermekek esetében, de az elmúlt 3 évben gyakorlatilag stagnál, a legfrissebb idén januári kerületi adat-

sor szerint 10 gyermek volt az óvodai hátrányos helyzetű, és 17 gyermek az óvodai halmozottan hátrá-

nyos helyzetű csoportba sorolva.16

Intézményi férőhely-kapacitás alakulása a kerületi fenntartású óvodákban

Az Önkormányzat Humánszolgáltatási Irodája a kutatás rendelkezésére bocsátott intézményi statiszti-

kai adatokat az óvodai nevelésre vonatkozóan. A kerületi önkormányzati fenntartású óvodák férőhelyek 

(intézményi kapacitás) tekintve a következő kép rajzolódik ki.

Az elmúlt 10 óvodai tanév (2010/2011. tanév – 2019/2020. tanév) során viszonylagos állandóság mu-

tatkozik az intézményi férőhely-kapacitás – mint az adott intézménynek az alapító okiratában meghatá-

rozott férőhelyek - terén. A nyitó 2010/2011. tanév 1459 férőhelyes kerületi összkapacitása a jelenlegi 

2019/2020. tanévre 1470-re változott, ez 1% alatti ingadozást és minimális kapacitásnövekedést jelent. 

Amennyiben a két fél évtized (2010-2015; 2015-2020) valamint az egyes évek közötti időszakos változáso-

kat nézzük, a következő dinamizmusokat figyelhetjük meg:

 – 2010-2015. időszak: a 2010/2011. tanév 1459 főről a 2014/2015. tanévre 1507 fő (48 fős kapa-

citásnövekedés). A férőhely-növekedés 2 intézményre korlátozódott, a Csicsergő Óvoda 175 fő-

ről 200 főre a 2012/2013. tanévben, valamint a Kerekerdő Óvoda 382 főről 405 főre szintén a 

2012/2013. tanévben.

 – 2015-2020. időszak: a 2015/2016. tanév 1520 főről a 2019/2020. tanévre 1470 fő (50 fős kapaci-

táscsökkenés). A férőhely-csökkenés fókusza a Csudafa Óvoda volt, ahol a 2017/2018. tanévben 

50 fővel csökkent az intézményi férőhelyek száma. Emellett minimális, néhány fős időszakos ka-

pacitásváltozások történtek több más óvodában.

Ami a férőhely-kapacitások óvodák közötti megoszlását illeti, kiemelkedik a Középső-Ferencvárosban 

található Kerekerdő Óvoda (jelenleg 418 férőhely), a Csicsergő Óvoda (jelenleg 200 férőhely), valamint a 

Csudafa Óvoda (jelenleg 189 férőhely) – ez a 3 intézmény jelenti a jelen 2019/2020. óvodai tanév kerületi 

fenntartású óvodai férőhelyeinek 54%-át. 

16  http://oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok
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24. ábra: Férőhely kapacitás a kerületi óvodákban a 2010/2011 - 2019/2020. tanévekben (fő)

Forrás: IX. kerület Önkormányzat Humánszolgáltatási Iroda

Az intézményi beiratkozási adatok alakulása a kerületi fenntartású óvodákban

A kerületi önkormányzati fenntartású óvodákba történő hivatalos beiratkozási adatoknál látható, hogy 

az elmúlt 10 óvodai tanév során – hasonlóan az intézményi kapacitásnál tapasztaltakhoz - viszonylagos 

állandóság fi gyelhető meg. A nyitó 2010/2011. tanévben 1459 férőhelyre 1288 óvodáskorú gyermeket 

írattak be. A jelenlegi 2019/2020. tanévben 1470 férőhelyre 1224 óvodáskorú gyermek került beiratko-

zásra. Az 1% alatti férőhely- s vele kapacitásnövekedéshez mintegy 5%-os csökkenés fi gyelhető meg az 

elmúlt évtizedben a kerületi fenntartású óvodákba beiratkozott óvodáskorú gyermekek száma esetében. 

Amennyiben a két fél évtized (2010-2015; 2015-2020) valamint az egyes évek közötti időszakos változáso-

kat nézzük, a következő dinamizmusokat fi gyelhetjük meg az óvodai beiratkozásoknál:

 – 2010-2015 időszak: a 2010/2011. tanévben 1288 gyermeket írattak be a 9 óvodába, ez a szám a 

2014/2015. tanévre 1376 beiratkozott gyermekre változott (88 fős növekedés). A beiratkozások szá-

ma és intézmények közötti megoszlása sokkal diff erenciáltabban alakult a férőhely-kapacitások 

alakulásához képest. Említésre méltó a 2012/2013. tanévben férőhely-bővítésen átesett Csicsergő 

Óvodában a növekvő beiratkozási arány, illetve az átlagosnál hektikusabban alakult a kapacitás 

tekintetében leginkább kiemelkedő Kerekerdő Óvoda beiratkozási adatai az évtized első felében.

 – 2015-2020. időszak: a 2015/2016. tanévben 1327 gyermeket írattak be a 9 óvodába, ez a szám a 2019/2010. 

tanévre már csak 1224 beiratkozott gyermekre változott (88 fős növekedés). A férőhely-csökkenés fóku-

sza a Csudafa Óvoda volt, ahol a 2017/2018. tanévben 50 fővel csökkent az intézményi férőhelyek száma. 

Emellett minimális, néhány fős időszakos kapacitásváltozások történtek néhány más óvodában.

Ami a beiratkozások kerületi fenntartású óvodák közötti megoszlását illeti, - hasonlóan a férőhely-ka-

pacitásokhoz - kiemelkedik a Középső-Ferencvárosban található Kerekerdő Óvoda (jelenleg 258 beiratko-

zott gyermek), a Csicsergő Óvoda (jelenleg 182 beiratkozott gyermek), valamint a Csudafa Óvoda (jelenleg 

179 beiratkozott gyermek) – ez a 3 intézmény jelenti a jelen 2019/2020. óvodai tanév kerületi fenntartású 

óvodai beiratkozott gyermek 50,57%-át. A kerületi fenntartású óvodákba beiratkozott gyermeke területi 

eloszlását (óvodai körzetek) mutatja a következő ábra:
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25. ábra: Férőhelyek és beiratkozott gyermekek száma a kerületi óvodákban 2010/2011 - 2019/2020. 

tanévekben (fő)

Forrás: IX. kerület Önkormányzat Humánszolgáltatási Iroda

Az intézményi férőhely-kihasználtság alakulása a kerületi fenntartású óvodákban

Ami az egyes óvodai intézmények tényleges férőhely-kihasználtságát (a férőhely-kapacitás és a tényle-

ges beiratkozások aránya) illeti, akár nagyobb különbségek is tapasztalhatóak. Az alacsonyabb férőhely-ka-

pacitással rendelkező óvodák férőhely-kihasználtsága láthatóan magasabb, tartósan akár a 100%-os vagy 

közeli férőhely-kihasználtságot eredményezve – pl. az Ugrifüles Óvoda, a Napfény Óvoda. A nagyobb intéz-

mények esetén mutatnak a számok jelentősebb ingadozást, érdemes jelezni, hogy a különböző ingatlan- 

és/vagy helyiség felújítások, bővítések, átalakítások időszakosan jelentkezhetnek a férőhely-kihasználtság 

alakulásában. A 2019-2020. óvodai tanévben a legalacsonyabb intézményi férőhely-kihasználtság az ország 

legnagyobb önálló óvodai intézményének minősülő Kerekerdő Óvodát (61%-os férőhely-kihasználtság), va-

lamint a Méhecske Óvodát (78%-os kihasználtság) jellemezte – a Kerekerdő Óvoda egyúttal, mint befogadó 

intézményként is funkcionált az elmúlt évtizedben más óvodákat érintő felújítások esetében. Ugyanakkor a 

kerületi fenntartású óvodai intézmények túlnyomó többsége 90%-100%-os közötti férőhely-kihasználtság-

gal működik jelen tanévben is.

Az óvodai körzetes, a körzeten kívüli, és a Budapesten kívüli lakcímű gyermekek aránya

A kerületi fenntartású óvodák vizsgálata során rendkívül fontos és beszédes dimenzió az óvodai körzetes, 

a körzeten kívüli, de kerületi, illetve más fővárosi kerületekből, valamint a Budapesten kívüli településen 

lakcímmel rendelkező gyermekek megjelenése a ferencvárosi óvodákban. Az Önkormányzat Humánszol-

gáltatási Irodája által a rendelkezésünkre bocsátott statisztikák szerint a 2019. szeptember 1. létszámok 

alapján 1387 férőhelyre 1219 beíratott gyermek jutott, ami összesen 87,88%-os férőhely-kihasználtságot je-

lent. Az 1219 beíratott gyermek közül 735 volt a kerületi körzetes gyermek (60%); 347 gyermek a kerületben 

lakcímmel rendelkező, de körzeten kívüli (28%); 82 gyermek IX. kerületen kívüli, de budapesti lakcímmel 

rendelkező (6%) és mindössze 39 vidékről bejáró (3%) – s így vidéki, általában agglomerációs lakcímmel – 

bíró gyermek. A statisztikák szerint jelen tanévben 12 olyan gyermek volt beíratva valamely kerületi fenn-
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tartású óvodába, akinek a tartózkodási helye Ferencváros, valamint 3 gyermek az alapján került beiratko-

zásra, hogy szüleik a kerületben dolgoznak. A számok mutatják, hogy a kerületi fenntartású óvodákban a 

2019. szeptemberben beiratkozott gyermekek 88%-a volt ferencvárosi illetőségű. Ez azt jelenti, hogy jelen-

tős számban, 10% feletti arányban fogadnak kerületen kívüli gyermekeket csak a IX. kerületi Önkormányzat 

által fenntartott óvodai intézmények. 

Óvodapedagógusok a kerületi fenntartású óvodai intézményekben

Az Önkormányzat Humánszolgáltatási Irodája által a rendelkezésünkre bocsátott statisztikák szerint 

a 2019. szeptember 1-én a 9 kerületi fenntartású óvodában a 128 óvodapedagógusi álláshelyből 113 

volt betöltve, ez 12%-os óvodapedagógus-hiányt jelez. A két óvodavezetői fókuszcsoportos interjún 

felmerült az intézményvezetők hangsúlyosan az SNI-s gyermekekkel foglalkozó óvodai gyógypedagó-

gusok hiányára hívták fel a figyelmet.

Fókuszcsoportos kutatás óvodavezetők részvételével 
A kerületi óvodai nevelés vizsgálatának alapjául a rendelkezésre álló intézményi statisztikák, önkor-

mányzati rendeletek és kerületi dokumentumok (ITS, HEP, intézményi kapacitási-, beiratkozási statisz-

tikák) komplex szintetizálása mellett különböző empirikus kutatási tapasztalatok feldolgozása szolgált. 

Az adat- és tényalapú, ily módon megfelelően előkészített és integrált szakpolitikai stratégiák kimunká-

lása egyre inkább elengedhetetlen, szükséges alapjai a modern település- és társadalmi tervezésnek. 

Az óvodai nevelés témaköre fontos integráns része a kutatás keretében felvett, a ferencvárosi életér-

zést vizsgáló online és személyes önkitöltős lakossági kérdőíves felmérésre épülő empirikus kvantita-

tív kutatások. A szakma oldaláról származó közvetlen tapasztalatokat a kerületi fenntartású óvodák 

intézményvezetőinek részvételével 2019. novemberben megtartott 2 db fókuszcsoportos mélyinterjúk 

keretében gyűjtöttük össze, ennek strukturált leírását az alábbiakban foglaltuk össze.

Mind a 9 önkormányzati fenntartású óvoda intézményvezetője elfogadta a felkérésünket, így került 

sor két, átlagosan 75-90 perces fókuszcsoportos irányított beszélgetésre az alábbi súlyponti kérdések-

kel, tematikákkal, tartalmi irányokkal a fókuszban:

 – A IX. kerülethez való személyes kötődések feltárása (család, iskola, munkahely, baráti kapcsolatok stb.).

 – A köznevelési, azon belül az óvodai ellátáshoz kapcsolódó személyes szakmai, intézményveze-

tői tapasztalatok.

 – Az óvodai ellátás területén az elmúlt évtizedben bekövetkezett szabályozási (pl. 3 éves kötelező 

óvodáztatási kor bevezetése) és finanszírozási, bérezési viszonyok alakulása, azok értékelése.

 – A IX. kerületi Önkormányzattal való intézményi, valamint formális és informális személyes kap-

csolatok alakulása, értékelése.

 – A IX. kerületben az elmúlt évtized, évek során lezajlott ingatlanpiaci változások (tömbrehabi-

litáció és szanálások; zöldmezős beruházások; a folyamatokat kísérő társadalmi jelenségek) 

véleményezése, intézményvezetői szemmel történő értékelése.

 – Intézményvezetői szemmel milyen speciális problémák jelentkeznek – legyen az infrastrukturá-
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lis (pl. parkolás, épület-felújítás), humán erőforrás (pl. szakemberhiány) vagy egyéb szakmai-, 

finanszírozási jellegű. Fontos kutatási részcél, hogy minél pontosabban felvázolható legyen az 

óvodai nevelés kapcsán az intézmények oldaláról tapasztalt speciális helyi problématérkép.

 – Intézményvezetői szemmel milyen speciális előnyök, „jó gyakorlatok” jelentkeznek, illetve milyen 

igények fogalmazhatók meg a fenntartó kerületi önkormányzat irányába.

 – A kutatás során vizsgált egyéb humán közszolgáltatásokhoz (egészségügyi alapellátás, bölcsődei 

ellátás, gyermekjóléti szolgáltatások) hasonlóan az óvodai ellátás során tapasztalt nehézségeket, elő-

nyöket, lehetőségeket, valamint a veszélyeket közös koordinátarendszerben összegző SWOT-analízis 

keretében elemezzük és ábrázoljuk.

 – Az óvodavezetői fókuszcsoportos interjúk kiemelt célja volt nyilatkoztatni az intézményvezetőket a 

következő évek (időtávban a 2020-2025. időszak) várható intézményi férőhely-kihasználtságáról: sze-

rintük hogyan fog alakulni a beiratkozott gyermekek létszáma a férőhely-kapacitáshoz viszonyítva.

Az óvodai fókuszcsoportok előre meghatározott kérdései

1. Mióta dolgozik az óvodai nevelési szektorban?

2. Mióta tölt be intézményvezetői pozíciót? Korábban töltött be máshol is vezetői pozíciót?

3. Milyennek látja az elmúlt évtized szakmai, szabályozási változásait? Hol látja – személyesen – a 

problémákat vagy eredményeket? értékeljen – pl. 3 éves kortól kötelező óvodáztatás, kerületi 

óvodafejlesztések – erről mi a véleményük.

4. Mennyire látja saját intézményvezetői praxisán keresztül az elmúlt fél évtized kerületi ingatlan-

fejlesztéseinek közvetlen hatásait, tapasztal a kerületben egyfajta társadalmi cserét? – a saját in-

tézményvezetői tapasztalatok alapján (pl. intézményi férőhelyek alakulása 2010-es években; az 

elmúlt években beíratott gyermekek társadalmi státuszának alakulása).

5. Szükségesnek látja-e az alábbi intézmények bővítését a kerületben – bölcsőde, óvoda, általános 

iskolák, egészségügyi és szociális intézmények? Ha igen, akkor miben látja, ha nem, miért?

6. Milyen intézményvezetői tapasztalatai vannak a kerületi önkormányzattal – együttműködés véle-

ményezése?

7. Általában milyen problémákat lát a kerületben – lakosság, közlekedés stb.?

A fókuszcsoporton elhangzottak szintetizálása

Az alábbiakban a két fókuszcsoportos beszélgetés során elhangzott fontosabb, rendszeresen visz-

sza-visszatérő tartalmi elemek (vélemények) kerültek összegzésre. Az interjúk során elhangzottak minél 

pontosabb rekonstruálása érdekében esetenként pontos szövegszerű idézeteket is tartalmaz jelen ösz-

szefoglaló, ezeket idézőjelben dőlt betűvel tüntettük fel.

A kerülethez való szakmai és magánéleti kapcsolódás

 – Az intézetvezetők túlnyomó többsége erős kerületi gyökerekkel és kapcsolatokkal rendelkeznek 

– ferencvárosi születésűek, vagy itt kezdték óvodapedagógusi pályafutásukat. A kerülethez – mint 
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helyi közösség – való érzelmi kötődés erősnek tekinthető a körükben.

 – A kerületi óvodai ellátásban való részvétel az érintett vezetői körben jellemzően több évtizedes, 

többen akár 30-40 éve dolgoznak óvodapedagógusként a kerületben. Ugyanakkor változó az in-

tézményvezetői tapasztalat a néhány évestől egészen a több évtizedesig.

 – Intézményvezetőként sokkal inkább érzik és tapasztalják az Önkormányzat fenntartói tevékeny-

ségét, mint azt korábban beosztott óvodapedagógusként tapasztalták.

Az óvodai nevelés jogszabályi közelmúltja és jelene 

 – A fókuszcsoport fontos tartalmi témája volt az elmúlt évtized óvodai nevelés területén történt jog-

szabályi- és intézményi változásai – pl. a kötelező 3 éves óvodáztatási kor bevezetése 2015. szep-

tember 1-jével. Ugyanakkor fontos leszögezni, hogy bizonyos módosulások nem érintették a IX. 

kerületi óvodai nevelés struktúráját, így az egységes óvoda-bölcsődei intézmények megszüntetése, 

szétválasztása 2017. szeptember 1-jei határidővel.

 – A 2015-ben bevezetett 3 éves kortól való kötelező óvodáztatás érdemben nem gyakorolt hatást az 

érintett óvodavezetők szerint az intézményi kapacitás- és férőhely-kihasználtságra, az intézmények 

– különösen a kevesebb férőhellyel rendelkezők - általában 100% vagy közeli kihasználtsággal mű-

ködtek a kötelező óvodáztatási kor módosítása előtt és után is. Az óvodavezetők körében általános 

volt a vélemény, hogy a kerületben a szülők már 2015 előtt is, amint a gyermekek betöltötték a 3. 

életévüket és lehetőségük volt, igyekeztek beíratni őket valamelyik kerületi óvodába.

A kerületben tapasztalt lakossági változások intézményvezetői szemmel

 – Az óvodavezetők megfogalmazták, hogy saját empirikus tapasztalataik szerint érdemben nem nö-

vekedett a beíratott gyermekek aránya (ezt alátámasztják az intézményi statisztikák!), ugyanakkor 

nagyon kevés a napközben idő előtt (pl. ebéd után) „hazamenők száma”, így nagyon sok beíratott 

gyermek, akár reggel 6:00-tól egészen 17:00-ig az óvodákban töltik az idejüket.

 – Területi vonatkozásban voltak különbségek az óvodavezetők véleményében, így szerintük a kerület 

bizonyos részei „látványosabban öregednek”, például az Üllői úti lakásokban élők. Az óvodai körzeten 

vagy akár a kerületen kívüli gyermekek beíratása a József Attila lakótelepi óvodáknál kevésbé tapasz-

talható. A Belső-Ferencváros kerületrészben működő óvodáknál jellemző tapasztalat, hogy az ott élő 

szülők nagyobb arányban dolgoznak a környéken és íratják be gyermekeiket az ottani óvodákba.

 – Egyes óvodavezetők szerint náluk egyre „jelentősebb az óvodai túljelentkezés” – ami megnyilvánul a 

körzetes gyermekek számának csökkenésében – erre vonatkozóan csak 2019-re kaptunk intézményi 

statisztikákat az Önkormányzattól! Elhangzott, hogy a legutóbbi 2017-es kerületi óvodai körzetha-

tár-módosítás oka a Belső-Ferencvárosban élő nagyszámú ideiglenes lakos miatt történt, a módo-

sítás elsődlegesen ezeket az intézményeket érintette.

 – A körzetes óvodák igyekeznek eleget tenni a körzetes gyermekek felvételi kötelezettségének, 

ugyanakkor ez időnként okozott már belső dilemmát az intézményvezetők elmondása szerint, 

hogy „fel tudnak-e venni minden körzetes gyermeket” az adott intézménybe. Az, hogy mely gyermek 
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hol minősül körzetesnek a védőnői szolgálat döntésén alapul, amennyiben a védőnő igazolja, hogy 

az adott gyermek az adott lakcímen életvitelszerűen él. Több óvodavezetők szubjektív érzékelése 

szerint az óvodába járó, de a kerületben csak ideiglenes jelleggel tartózkodó családhoz tartozó 

gyermekek aránya akár a 25%-ot (a gyermeklétszám egynegyed részét) is meghaladhatja.

 – Fontos és élénk érdeklődést, véleményeket generáló kérdés volt az óvodai „gyermekanyag” társa-

dalmi összetétele, az azokban tapasztalt intézményvezetői tapasztalatok alakulása. A kerületi in-

tézményi gyakorlat szerint az önkormányzati szükséglakásokból érkező az ún. „gyermekvédelmis” 

gyermekeket (akiket valamilyen gyámhatósági eljárás – pl. védelembe vétel érint) kötelező felvenni-

ük a körzetes óvodáknak. Ezen gyermekek területi megoszlása és vele óvodai ellátása változó, bizo-

nyos intézmények, különösen a Külső-Ferencváros kerületrészben (pl. Méhecske Óvoda) nagyobb 

számban és arányban fogadnak ilyen hátrányosabb családi hátterű gyermekeket – így mostanában 

már előfordult, hogy szülők éppen a „gyermekvédelmis” gyerekek számának megnövekedésére 

hivatkozva vitték el saját gyermekeiket az adott óvodából.

 – A kerületi ingatlanfejlesztésekkel összefüggésben rákérdeztünk, hogy az elmúlt években hol és mi-

lyen arányban érzékelték az óvodavezetők a szülők társadalmi státuszának emelkedését, jellemző-

en differenciált válaszokat kaptunk. A Külső-Ferencvárosban kevésbé, más kerületrészekben erő-

sebb arányban tapasztalták azt, hogy a szülők erősödő társadalmi státusza (az értelmiségi szülők 

számának megnövekedése), és vele a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű szülők 

számának a csökkenését, így a Kicsi Bocs Óvodánál Belső-Ferencvárosban.

 – A fókuszcsoporton résztvevő kerületi óvodavezetők szubjektív érzékelése volt, hogy egyre több 

külföldi állampolgár (köztük jelentős arányban ázsiai, főleg kínai és indiai származású) íratja be 

gyermekét valamely kerületi fenntartású óvodába. Velük időnként nagyon nehezen megy a szó-

beli kommunikáció, egyrészt az idegen nyelven (elsősorban angolul) elfogadható szinten beszélő 

óvodapedagógusok elenyésző száma miatt, másrészt több esetben maguk a külföldi szülők sem 

beszélik az angolt. Ezt a tapasztalatot és a belőle fakadó negatív élményeket több intézményvezető 

is kihangsúlyozta, mint az elmúlt évek sajátos kerületi tendenciáját. Ugyanakkor egyre gyakrabban 

átélt tapasztalat, amikor magyar anyanyelvű szülők veszik ki az intézményekből a gyermeküket és 

indulnak külföldre munkavállalás és letelepedés céljából.

 – A kerületben az elmúlt évtizedben, években tapasztalt ingatlanfejlesztések ismeretesek az intéz-

ményvezetők számára, különösen a Középső-Ferencvárosban működő intézmények, így a Kereker-

dő vagy a Csudafa óvodák vezetése számára. A fókuszcsoporton részt vettek egységes nyilatkoztak 

arról, hogy „nem számolnak gyermekszám-csökkenéssel a következő évekre”, ugyanakkor a gyermek-

szám radikális megnövekedésétől, és látványos kapacitáshiánytól sem tartanak. A CSOK gyerme-

kek nagyobb számban történő „megjelenésére” már csak saját tapasztalataikból kifolyólag sem 

számítanak, ismervén a ferencvárosi új lakásárakat.

 – Az elmúlt évek során az intézményvezetők szülői oldalról nem tapasztaltak jelentős elégedetlensé-

get, ezt bizonyítják az időről-időre elvégzett szülői elégedettségmérések, amelyek csak viszonylag 

ritkán tartalmaznak nagyon negatív visszacsatolásokat.
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Pozitívumok és negatívumok a kerületi humán ellátó intézményrendszerben

 – A kerületi fenntartású óvodák vezetői között a folyamatos formális és informális kommunikáció- és 

információcsere jól működik az óvodavezetők véleménye szerint – pl. a gyermekek átvétele egyik 

intézményből a másikba.

 – Pozitívan értékelték az óvodavezetők az általuk vezetett intézmények, valamint a kerületi bölcsődék 

közötti kapcsolatokat. A gyermekek korai fejlesztésének fontos feltételeként tekintenek a kiterjedt 

és hatékony intézményközi kapcsolatokra – pl. a kancsalság sokszor csak az óvodában derül ki.

 – Több óvodavezető is problematikusnak minősítette a védőnők és az óvodák közötti kapcsolatokat. 

A kritika fontos iránya volt, hogy kívülről is látható a védőnők közötti jelentős fluktuáció; többen az 

óvoda-védőnő kapcsolatokban nagyobb mértékű személyes kontaktust javasoltak. Ugyanakkor po-

zitívumként értékelték, hogy a gyermekvédelmi eljárása alá vont gyermekeknél a védőnői figyelem 

erőteljes és lelkiismeretes a tapasztalatok szerint.

 – Az óvoda előtti ún. korai fejlesztés rendszerét több kritikával illették: sok esetben a gyermekek spe-

ciális egészségügyi problémái (pl. a különböző SNI-s területek) csak a bölcsődei, vagy amennyiben 

az kimaradt, csak az óvodai csoportban derülnek ki. Elhangzott, hogy a Gyvt.-ben meghatározott 

gyermekvédelmi jelzőrendszer nem minden esetben működik megfelelően, több helyen is „elvesz-

hetnek” fontos információk – védőnők, háziorvos stb. -, így gyakran csak az óvodai közösségekben 

szembesülnek nemcsak az óvodapedagógusok, de akár a szülők is a korai fejlesztési problémákkal.

 – Önálló problémacsomagként definiálta több óvodavezető az SNI-s gyermekek neveléséhez kapcso-

lódó eljárási-, bürokratikus nehézségeket – pl. „hosszú a papírozás”; hosszadalmas ügyintézési, eljá-

rási lánc a problémát jelző óvoda, a pedagógiai szakszolgálat és a kijelölt szakértői bizottság között.

 – A humán szférában (oktatás, szociális- és egészségügyi terület) országosan tapasztalható mun-

kaerőhiány, különösen a speciális szakképesítésű dolgozók (gyógypedagógusok, óvodapszicholó-

gusok) tekintetében a IX. kerületben is érezteti a hatását. Megfogalmazták, hogy minden óvoda 

mellé szükséges volna külön óvodapszichológus, valamint a napi adminisztratív intézményi terhek 

könnyítéséhez óvodatitkárok számának az emelése a kerületben. De volt, aki kertész-karbantartó 

hiányról számolt be.

 – A belső munkaerőhiányt az intézmények maguk igyekeznek megoldani – fontos a kerületi óvodák 

közötti együttműködés és információcsere ezen a téren is. Az Önkormányzat igyekszik hatékony 

segítséget nyújtani – pl. kapcsolatok indukálása a kerületi óvodák és az ELTE-TÁTK szociális munkás 

tanszéke között.

 – Az intézmények eltérő kapacitása- valamint férőhely-kihasználtsága visszaköszönt az óvodavezetők 

véleményében, így a József Attila lakótelepen működő óvodák vezetőinek megfogalmazása szerint 

„a lakótelepen az intézmények megteltek”.

 – Az elmúlt évek óvodai infrastrukturális beruházásait (férőhelybővítések, sószobák, sporteszközök), 

mindenki pozitívan értékelte, de mellette megfogalmaztak további fejlesztési igényeket, elképze-

léseket – pl. az épületek energiahatékonysági korszerűsítése klímabarát technológiai megoldások 

révén.
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Egyéb a kerületben tapasztalt nehézségek és az önkormányzattal szembeni elvárások

 – A tömegközlekedés az egyik leginkább neuralgikus pont és problémaforrás ma Budapesten, akár 

fővárosi, akár kerületi szinten. Ugyanakkor az óvodavezetők alapvetően elégedettek az általuk 

vezetett intézmények tömegközlekedési elérésével, látványosan negatív véleménnyel nem talál-

koztunk ebben a tekintetben.

 – A közterületen való parkolás, különösen a belső kerületekben – így Ferencvárosban – kritikus 

elem. A kérdés előkerült a két óvodavezetői fókuszcsoporton, elsősorban az adott óvodához kap-

csolódó ingyenes dolgozói parkolási helyek hiánya miatt panaszkodtak, elhangzott olyan véle-

mény, hogy az óvodai dolgozóknak biztosított ingyenes parkolási helyek növelése erősítené a 

kerületi fenntartású óvodák pozícióit más kerületi óvodákkal szemben az óvodapedagógusok 

alkalmazása, illetve munkahelyen való megtartása érdekében.

SWOT-analízis a kerületi óvodai nevelés helyzetéről
A kerületi óvodai nevelésről szerzett intézményi adatokat, valamint a különböző empirikus kutatási infor-

mációkat az alábbi SWOT-analízis (erősségek /gyengeségek / lehetőségek-veszélyek) keretében összegezzük.

Erősségek (Strengths)

 – Kiterjedt önkormányzati fenntartású óvodai intézményrendszer a kerületben (9 óvoda 11 telep-

helyen). Megfelelő óvodai férőhely-kapacitások a kerületben, jelentős 10% feletti a kerületen kí-

vüli lakcímmel rendelkező gyermekek aránya a ferencvárosi óvodákban.

 – Általános szülői elégedettség a kerületi óvodai ellátás és intézmények tekintetében – lásd a kvan-

titatív kérdőíves felmérés eredményeit!

 – A kerületi tömegközlekedés sűrűségével alapvetően elégedettek az óvodavezetők.

 – Kiterjedt napi kapcsolat és információcsere a kerületi fenntartású bölcsődékkel.

Gyengeségek (Weaknesses)

 – Szakemberhiány az óvodapedagógusok, gyógypedagógusok és óvodatitkároknál.

 – Az óvodavezetők véleménye szerint hatósági eljárások bürokratikus jellege lassítja és nehezíti az 

SNI-s gyermekek hatékony nevelését.

 – Együttműködési nehézségek szülőkkel (különösen a nem magyar anyanyelvűekkel) valamint a 

szociális- és egészségügyi ellátás más szereplőivel - védőnők, házi gyermekorvosok.

 – Nehézkes gépkocsival az intézmények megközelítése valamint szűkös ingyenes vagy kedvezmé-

nyes parkolási lehetőségek a dolgozók számára a kerületben. 

Lehetőségek (Opportunities)

 – Célzott minőségi elveken alapuló intézményfejlesztés (épületek energia-hatékony felújítása; to-

vábbképzések az érintett szakemberek számára – pl. nyelvoktatás a nem magyar anyanyelvű 

gyermekekkel és szüleikkel való kommunikáció javítására).
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 – Az óvodavezetők szerint szükséges javítani az óvoda - házi gyermekorvosok, valamint az óvoda – 

védőnők közötti együttműködéseket.

 – Erősíteni az Önkormányzat (politikai döntéshozók) és az óvodavezetők közötti együttműködést 

és intézményesített kapcsolatokat. 

 – Az Önkormányzat különböző eszközökkel erősítheti, ösztönözheti a kerületben dolgozó bölcső-

dei szakembereket (pl. lakhatási vagy személygépkocsi parkolási támogatás a kerületben).

Veszélyek (Threats)

 – A minőségi (infrastrukturális, humán erőforrások) fejlesztések elmaradása esetén csökkenhet a 

szülői megelégedettség jelenleg kielégítő szintje.

 – A gyermekvédelmi jelzőrendszerben és a korai nevelésben (0-3 éves kor) tapasztalható nehézsé-

gek – pl. az SNI-s gyerekeknél -, valamint a különböző együttműködési hiányosságok, nehézségek 

idővel eszkalálódhatnak.

 – A fővárosi kerületek között tapasztalható egyfajta verseny az óvodapedagógusokért, jobb kondí-

ciókkal könnyen „elcsábíthatóak” más kerületekhez a szakembereket az óvodavezetők vélemé-

nye szerint.
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Az önkormányzati gyermekvédelmi és gyermekjóléti 

intézményrendszer

A IX. kerületi Önkormányzat által működtetett gyermekvédelmi és gyermekjóléti rendszert a rendelke-

zésre álló intézményi, szolgáltatási adatbázisok, valamint a kutatás keretében lezajlott fókuszcsoportos 

mélyinterjú révén vizsgáltuk. A területet az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyám-

ügyi igazgatásról (Gyvt.) szabályozza átfogóan.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata a szociális- és gyermekjóléti szolgáltatásokat 

integrált szervezeti rendszerben látja el a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazga-

tósága (továbbiakban: FESZGYI) alatt. A FESZGYI keretében a következő szervezeti egységek felelősek a 

jogszabályban előírt és részletezett feladatok- és szolgáltatások biztosítására:

 – FESZGYI Család és Gyermekjóléti Központ

 – FESZGYI Család és Gyermekjóléti Alapellátási Egység

 – H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér

 – FESZGYI Óvodai-iskolai Szociális Segítő Csoport

 – Díjhátralék-kezelő és Lakhatást Segítő Központ

 – FESZGYI Gyermekek Átmeneti Otthona

 – Házi segítségnyújtás

 – Időskorúak nappali ellátása

 – Szociális étkeztetés

 – Írisz Klub Szenvedélybetegek Nappali Intézménye

 – Időskorúak Gondozóháza

 – Családmentori Csoport

 – FESZGYI Mentálhigiénés Csoport

A FESZGYI felsorolt intézményi szintű szolgáltatási közül a gyermekvédelemhez és gyermekjóléthez 

közvetlenül a FESZGYI Család és Gyermekjóléti Központ, a FESZGYI Család és Gyermekjóléti Alapellátási 

Egység, a FESZGYI Óvodai-iskolai Szociális Segítő Csoport, a FESZGYI Gyermekek Átmeneti Otthona, vala-

mint a H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér kapcsolódik. 

Jogszabályi környezet
A szociális terület speciális, önálló törvényben szabályozott területe a gyámügy- és gyermekvédelem, 

ahol az irányadó jogszabály az 1997-ben elfogadott Gyvt. Ez a törvény teremtette meg a gyermekvé-

delem komplex rendszerét Magyarországon, benne a különböző pénzbeli és természetbeni ellátások-

kal (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, gyermekétkeztetések, gyermektartásdíj megelőlegezése, 

otthonteremtési támogatás) valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások. Az intézményesített 

gyermekvédelem részét képezi a Gyvt.-ben meghatározott a gyermekjóléti alapszolgáltatások és szak-

szolgáltatások. A törvény a gyám- és gyermekvédelem egy speciális és komplex rendszerét alakította ki 
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a hatósági vonatkozások, illetve az intézményi közszolgáltatások tekintetében. A hatósági gyermekvéde-

lemnél az elsőfokú kompetenciák sokáig a települési jegyzőknél, a bonyolultabb döntéseknél kifejezetten 

a városi önkormányzatok (Budapesten a kerületi önkormányzatok) keretében működő városi, fővárosi 

kerületi önkormányzati gyámhivataloknál voltak. Hatósági másodfokon a területi gyámhivatalok beinteg-

rálódtak az 1996-tól felállított megyei, fővárosi közigazgatási hivatalokba. 

A területi államigazgatás 2013-as átalakítása komoly intézményi és hatásköri változásokat eredménye-

zett. A gyám- és gyermekvédelmi elsőfokú hatósági hatáskörök (pl. védelembe vétel, nevelésbe vétel, 

gyermekvédelmi gyám kirendelése) 2013. január 1-jétől elkerültek az önkormányzati jegyzőktől a járási, 

fővárosi kerületi hivatalokhoz, a másodfokú hatósági döntések pedig a megyei, fővárosi kormányhivata-

lok illetékes főosztályaihoz. A települési jegyzőknek immáron kiegészítő feladatai maradtak a gyermek-

védelemben, így környezettanulmány készítése a gyámhatóság (járási, fővárosi kerületi hivatal) kérésére 

vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása.

A 2013-2015-ös jogszabályi-, intézményi változásoknak köszönhetően a gyám- és gyermekvédelemben 

a hatósági igazgatás teljes egészében a területi államigazgatási feladatellátás részévé vált, ugyanakkor 

az intézményi szolgáltatásoknál továbbra is az önkormányzati szolgáltatás- és fenntartás a meghatározó. 

Bár erősödött a közvetlen állami intézményi szolgáltatás is, amikor 2013-ban létrejött a 316/2012. (XI.13.) 

Korm.rendelettel életre hívott Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF), amely több tucat ko-

rábban önkormányzati fenntartású gyermekvédelmi intézményt vett át, és működtet azóta. A gyermek-

jóléti szolgáltatások és ellátások, mint önkormányzati alapfeladat – az Mötv. 13.§ (1) pontja szerint „A 

helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok 

különösen:….8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások. A törvénynek a fővárosi önkormányzati rendszert 

érintő passzusai, konkrétan a feladat- és hatásköri szabályokat összegző 23.§ (11) kimondja, hogy „A ke-

rületi önkormányzat feladata különösen:…11. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások”. 

Hasonlóan az óvodai neveléshez az Mötv. részleteiben nem szabályozza a gyermekjóléti szolgáltatá-

sok és ellátások rendszerét. A szakterület részletes tartalmi dimenzióját elsődlegesen a Gyvt. bontja ki. 

Így többek között a célok és alapelvek; az alapvető jogok és kötelezettségek (gyermekjogok; szülői jo-

gok és kötelességek). A Gyvt. tartalmazza az ún. pénzbeli és természetbeni ellátásokat, így a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény, a gyermekétkeztetés – legyen az ingyenes, kedvezményes, szünidei -, a 

gyermektartásdíj megelőlegezése és az otthonteremtési támogatás. A Gyvt. a gyermekvédelmi rendszer 

ún. személyes gondoskodást nyújtó ellátásai címszó alatt két szolgáltatástípust nevesít. Az egyik a gyer-

mekjóléti alapellátás (benne számos ellátási formával, így a Biztos Kezdet Gyerekház; a tanoda; a család- 

és gyermekjóléti szolgálat; család- és gyermekjóléti központ; a gyermekek napközbeni ellátást biztosí-

tó bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde; napközbeni gyermekfelügyelet; a 

gyermekek átmeneti gondozását segítő, biztosító intézményformák, mint a befogadó szülők, helyettes 

szülők, gyermekek átmeneti otthona, valamint a családok átmeneti otthona. A személyes gondosko-

dást nyújtó másik a Gyvt.-ben meghatározott általános szolgáltatástípus a komplexebb gyermekvédelmi 

szakellátások – ilyen az otthont nyújtó ellátás; az utógondozói ellátás; a nevelőszülők; a gyermekotthon; 

a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. A Gyvt. a gyermekvédelmi rendszer keretében rendelkezik 
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egyéb speciális intézményekről, így a javítóintézeti nevelés és ellátásról továbbá az ún. gyermekvédelmi 

gondoskodás rendszeréről, benne a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról, a 

védelembe vétel és a megelőző pártfogás intézményeiről, a nevelésbe vétel és a gyámságról.

A Gyvt. negyedik a gyermekvédelmi feladatok ellátás és irányítása részben beszél az állam és a telepü-

lési önkormányzatok nevesített feladatairól. A törvény 94.§ és 94/A§ részletezi a települési önkormányza-

tok ellátási- és irányítási feladatait. Általánosságban a települések illetékességi területén, így a budapesti 

kerületekben a kerületi önkormányzatok feladata a „gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése 

és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése” - Gyvt. 94.§ (1). A törvény hasonló-

an a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényhez, a differenciált hatás-

kör-telepítést alkalmaz a gyermekvédelmi feladatoknál. A 94.§ (3) értelmében lakosságszámhoz kötötten 

rendel kötelező intézményi szolgáltatások fenntartását – 10.000 állandó lakos felett bölcsőde; 20.000 

állandó lakos felett gyermekek átmeneti otthona; 30.000 állandó lakos felett családok átmeneti otthona. 

A 94.§ (4) pont pedig a járásszékhely településekhez és a megyei jogú városokhoz hasonlóan a fővárosi 

kerületi önkormányzat kötelezettségeként határozza meg a gyermekjóléti központ működtetését.

Rendkívül összetett és komplex a hazai gyám- és gyermekvédelem rendszere függően az állami szer-

vek, illetve az önkormányzatok feladatellátásától, jogszabályban nevesített kötelezettségeiktől. A Gyvt. 

mellett az alábbi alsóbb szintű kormány- és miniszteri rendeletek irányadóak a területen:

 – 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 

eljárásról.

 – 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, 

a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt 

személyes adatokról.

 – 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.

A 149/1997. (IX. 10.) Korm.rendelet alapvetően az immáron gyámhatóságként funkcionáló járási, fővá-

rosi kerületi hivatalok, illetve a megyei, fővárosi kormányhivatalok számára határoz meg feladatokat. A 

települési önkormányzatok jobbára csak kiegészítő feladat-, hatáskörökkel rendelkeznek, mint a rend-

szeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása; a gyámhatóság kérésére történő 

környezettanulmány készítése a család- és gyermekjóléti szolgálatot és a települési önkormányzat jegy-

zője által; bizonyos gyámhatósági eljárások végrehajtásában való jegyzői közreműködés, illetve egyéb 

eljárási cselekedetek. A 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet elsősorban nyilvántartási feladatokat határoz 

meg a gyermekvédelemben érintett intézményi szereplők (gyámhatóságok; területi szakszolgálatok; az 

önkormányzatok által fenntartott gyermekjóléti szakszolgálatok) számára. A 15/1998. (IV. 30.) NM ren-

delet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézmények működését szabá-

lyozza igen részletesen, így az alapellátások között a család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyer-

mekjóléti központ, a bölcsődei ellátás, valamint a szakellátások (pl. nevelőszülői hálózat; gyermekotthon) 

szakmai létszámokat, a vezetői beosztásban dolgozók képesítési előírásait. Továbbá az NM rendelet ön-

álló melléklete tartalmazza a Bölcsődei Nevelés-Gondozás Országos Alapprogramját.
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A jövőre nézve fontos változás, hogy a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátá-

sáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. ren-

delet idén tavaszi módosításának köszönhetően több gyámhatósági hatáskör visszakerült a járási, 

fővárosi kerületi hivataloktól a települési önkormányzatok jegyzőihez, így a hozzátartozók közötti 

erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény szerinti családvédelmi koordináció vagy 

nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

Hatályos kerületi szabályozás
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának hatályos rendeletei közül az irány-

adó kerületi jogszabály a 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyúj-

tó szociális és gyermekjóléti ellátásokról. A rendelet 4.§ (3) a-e) pontjai a IX. kerületi Önkormányzat 

által biztosított gyermekjóléti alapellátások körében sorolja fel a gyermekjóléti szolgáltatást; a gyer-

mekek napközbeni ellátását; a gyermekek átmeneti gondozását; a gyermekek átmeneti otthonát; 

a családok átmeneti otthonát. A rendelet 15.§ szerint a gyermekjóléti szolgáltatást Ferencváros a 

saját szociális- és gyermekjóléti intézményei, valamint a Gyermekjóléti Központ keretében biztosít-

ja. A rendelet 16.§ szerint a gyermekek napközbeni ellátását biztosító szolgáltatások a bölcsőde, a 

házi gyermekfelügyelet, a nyári napközis otthon és az óvoda. A paragrafus meghatározza, hogy a 

kerület a bölcsődei ellátást, valamint a házi gyermekfelügyeletet a FEBI útján biztosítja, illetve a FEBI 

a fogyatékkal élő gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását állami 

fenntartón keresztül végzi. A rendelet 17.§ szól arról, hogy a gyermekek átmeneti gondozását gyer-

mekek átmeneti otthona, valamint családok átmeneti otthona révén a IX. kerületi Önkormányzat a 

saját szociális- és gyermekjóléti intézményein keresztül biztosítja.

A rendelet tartalmazza többek között az ellátások igénybevételének szabályait, az ellátások meg-

szűnésének eseteit, valamint az intézmények jelentési és beszámolási kötelezettségeit. A rendelet 

19.§ rendelkezik arról, hogy az „ellátás igénybevétele során a Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelke-

ző kérelmezőket előnyben kell részesíteni.” Az adott ellátás iránti kérelmet a szociális- és gyermekjóléti 

intézmény székhelyén az intézmény vezetőjéhez szükséges benyújtani, amely a döntés meghozata-

lára az intézményvezető jogosult 30 napon belül. Az intézményvezetői döntés ellen az ellátást igény-

lő gyermek törvényes képviselője (szülő, gyám) önkormányzati fenntartású intézmény esetében jog-

orvoslattal a polgármesterhez fordulhat, aki dönt ezekben az esetekben. Az intézményi ellátásokért 

való térítési díjakat a rendelet 1/a sz. melléklete tételesen tartalmazza intézményi ellátási típusként. 
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A gyermekvédelem a kerületi fejlesztési stratégiai 
dokumentumokban

A törvényi kötelezettségnek17 megfelelően Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

elkészítette a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 (HEP) dokumentumot, amely az esély-

egyenlőség széles horizontális megközelítésének mentén összegzi és szintetizálja az Önkormány-

zat szociális-, egészségügyi és egyéb humán közösségi intézményi tevékenységét, eredményeit és 

szakpolitikai törekvéseit, céljait. A HEP felülvizsgálatára 2016-ban került sor, amely dokumentum 

szövege összesen 55 alkalommal nevesíti a gyermekjólét és 6 alkalommal a gyermekvédelem kife-

jezéseket. A HEP rögzíti, hogy a gyermekvédelem területén az ún. védelembe vételi eljárások voltak 

a leggyakoribb intézkedések az 1999-2015. időszakban. A kerületi gyermekvédelem feladataiban 

együttműködnek a védőnői hálózat, illetve a kerületi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ csa-

ládsegítő munkatársai. A törvényi módosításoknak köszönhetően 2016. január 1-től a családsegítés 

csak a gyermekjóléti szolgáltatásokkal közösen, integrált módon működhet.

A kerületi Gyermekjóléti Központ alapfeladatait a klasszikus szociális munka eszközeivel valósítja 

meg. Körzeti alapon családsegítő munkatársak látják el a feladatokat – családsegítés, tanácsadás, 

egyéni esetkezelés mentén. A gyermekvédelmi alapfeladatokat különböző speciális szolgáltatások 

egészítik ki, mint az utcai szociális munka, a kórházi szociális munka vagy a kapcsolattartási ügyelet. 

A kerületi HEP Intézkedési Tervében a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ az alábbi szakmai cél-

kitűzések mentén kapott nevesített feladatokat: mélyszegénységben élők és romák esélyegyenlősé-

ge; gyermekek esélyegyenlősége – családon belüli és kapcsolati erőszak problémája; tájékoztatás a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (rgyk) igénybevételéről. 

A kerületi gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatások 
összegzése

A Gyvt. 96.§ (6) pontja értelmében „a települési önkormányzat…a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal 

átfogó értékelést készít… A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül 

javaslattal élhet a települési önkormányzat…felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a 

gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.” Az elmúlt fél évtized kerületi 

gyermekjóléti tevékenységéről az Önkormányzat Humánszolgáltatási Irodája a kutatás rendelke-

zésére bocsátotta a 2014. évtől a képviselőtestület felé benyújtott és elfogadott a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló éves Értékeléseket, amelynek összeállításában a FESZ-

GYI és a FEBI is részt vett. A 2014-2018. évekre vonatkozó éves Értékelések alapján összegeztük a 

kerület tevékenységét. Ezt egészítettük ki a kutatás során felvett fókuszcsoportos mélyinterjú ta-

pasztalataival.

17  2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
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Az Önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi ellátások a 2013-2018. időszakban

A jogszabályi ismertetőben összegeztük a Gyvt.-ben meghatározott pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 

típusait. Ezek a következők: 

 – Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (rgyk)

 – Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás

 – Rendkívüli támogatás

 – Oktatási támogatás

 – Gyermekétkeztetési támogatás

 – Születési és életkezdési támogatás

 – Iskolakezdési támogatás

 – Egyéb támogatások (élelmiszertámogatás, jogosítvány megszerzése, „Bursa Hungarica” Ösztön-

díj, karácsonyi támogatás)

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (rgyk)

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a jegyző állapítja meg. A cél annak 

az igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt.-ben meghatározott gyermekét-

keztetés normatív, illetve külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére. A 

kedvezmény - a jogosultság fennállása esetén -, évente két alkalommal pénzbeli támogatás formájában 

kerül folyósításra (összege alkalmanként és gyermekenként 6000 Ft/fő). 2018-ban a gyermek rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának kritériuma: ha a családban az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladta meg a nyugdíjminimum 130 %-át, illetve egyedülálló szülő, más törvényes kép-

viselő, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek, valamint nagykorúvá vált gyermek esetében 

pedig a nyugdíjminimum 140 %-át. Elmondható, hogy az összes támogatást figyelembe véve a kerület-

ben a legtöbben ebben a támogatási formában részesülnek.

Az IX. kerületi jegyző által megállapított rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények számának alaku-

lása a vizsgált 2014-2018. időszakban.18 A 2014. évi Értékelés szerint a 2006-2014. években a 2009, 2010, 

2011 kivételével minden évben 800-1000 fő között alakultak az rgyk-t megállapító jegyzői döntések. A 

2014-2018. években pedig a következőképpen alakultak:

 – 2014. decemberben rgyk-ban részesült 857 kerületi lakos közül a 0-6 évesek száma és aránya 220 

fő és 26%. 

 – 2015.: rgyk-ban részesült 781 fő – ebből a 0-6 évesek aránya: 202 fő; összes 27%-a.

 – 2016: rgyk-ban részesült 606 fő - ebből a 0-6 évesek aránya: 156 fő; összes 26%-a.

 – 2017: rgyk-ban részesült 558 fő - ebből a 0-6 évesek aránya: 178 fő; összes 32%-a.

 – 2018: rgyk-ban részesült 394 fő - ebből a 0-6 évesek aránya: 178 fő; összes 32%-a.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számát éves bontásban az alábbi diagram 

szemlélteti:

18 Értékelés a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (Ferencváros)
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26. ábra: A kerületben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma 2011-2018. között (fő)

Forrás: IX. kerület Önkormányzat Humánszolgáltatási Iroda

A kerületben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma 2014. évtől kezdve fo-

lyamatosan csökken. A 2012-2013. években még emelkedés volt megfi gyelhető: a 2011. évhez képest 155 

fővel és 185 fővel többen kaptak ilyen típusú támogatást. A támogatásban részesülők legalacsonyabb szá-

ma 2018-ban látható, mindösszesen 394 fő volt. Az Értékelések szerint a csökkenés oka a kerületben ta-

pasztalható jövedelem-emelkedés, amelynek köszönhetően sokan már nem felelnek meg a jogosultsági 

feltételeknek, valamint a lakosságban tapasztalható viszonylag magas fl uktuáció - több érintett család is 

elköltözött a kerületből.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családba fogadó gyám-

jául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, 

korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjá-

radékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellá-

tásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá 

tartozik. E pénzbeli támogatás jogosultsági feltételeiben történt változás (családba fogadó gyám, gyermek 

tartására kötelezettség) okán, az ellátásra jogosultak száma drasztikusan lecsökkent. A támogatást a jegyző 

állapítja meg, havi összege az előző évekhez hasonlóan 2018-ban is gyermekenként a nyugdíjminimum 22 

%-a, azaz 6.270,-Ft volt. Az egyszeri pótlék összege 8.400,-Ft volt. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-

hez kapcsolódó pénzbeli ellátás iránti kérelem megállapítására 2018. évben két fő esetében került sor. 
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Rendkívüli támogatás

Az Önkormányzat rendkívüli támogatást nyújt a kerületben bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodá-

si hellyel rendelkező, a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére, 

akik emiatt önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkal-

manként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. Ilyen többletkiadások különösen: 

betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 

megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek csa-

ládjával való kapcsolattartásához stb. kiadások. Ez a típusú támogatás pénzbeli támogatásként funkcionál.

27.  ábra: A kerületben önkormányzati segélyben, valamint rendkívüli támogatásban részesülő 

gyermekek száma 2012-2018. között (fő)

Forrás: IX. kerület Önkormányzat Humánszolgáltatási Iroda

Mint az látható, a 2013-2014. évben a támogatásban részesülő kiskorú gyermekek száma emelkedett, 

azonban 2015-től csökkenő tendenciát mutat. A 2014. évhez képest 626 fővel csökkent a támogatásban 

részesülők száma. A nagykorú gyermekek esetében az elmúlt 9 évben egy kiegyensúlyozott csökkenés-

nek lehetünk szemtanúi: 2102-ben még 257 fő, 2018-ban már csak 73 fő kapott rendkívüli támogatást az 

Önkormányzattól.

Oktatási támogatás

Az Önkormányzat tanévenként egyszer, kérelemre tankönyvtámogatást nyújt a IX. kerületi lakóhely-

lyel rendelkező nappali tagozatos tanulói részére a család jövedelmi helyzetétől függetlenül is segítséget 

nyújt a tankönyvek árának kifi zetéséhez. Az Önkormányzat 2018. évben 43 fő részére állapított meg tan-

könyvtámogatást, támogatásonként átlagosan 13.290.- forint összegben.
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Gyermekétkeztetési támogatás

Az önkormányzati nevelési-oktatási intézményekbe beiratkozott gyermekek, tanulók, növendékek ese-

tében kérelemre a polgármester a térítési díjat a szociálisan rászoruló családok esetében csökkentheti:

 – 25 %-kal, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át,

 – 50 %-kal, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át.

Születési és életkezdési támogatás

2013. évben bevezetésre került a születési és életkezdési támogatás, mely a gyermek jövőjének meg-

alapozásához nyújt segítséget. Jogosultak: a Budapest IX. kerületi lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodá-

si helyén legalább két éve életvitelszerűen tartózkodó, a gyermeket saját háztartásában nevelő törvényes 

képviselő. A támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti a Polgármesteri Hivatalban a gyer-

mek születését követő kettő éven belül.  A támogatás mértéke gyermekenként egységesen 40.000,- Ft.

A születési és életkezdési támogatás 2013. évben 2.320.000,- Ft összegben, 2014. évben 8.480.000,- Ft 

összegben, 2015. évben 7.120.000,- Ft összegben, 2016. évben 15.967.000,- Ft összegben, 2017. évben 

mindösszesen 6.080.000.- forint összegben, 2018. évben pedig 5.480.000,- Ft összegben vették igénybe 

az érintettek.

28. ábra: A kerületben születési és életkezdési támogatásban részesülők száma 2013-2018. között (fő)

Forrás: IX. kerület Önkormányzat Humánszolgáltatási Iroda

A kerületben születési és életkezdési támogatásban részesülők száma 2014. évtől szinte folyamatosan 

csökkenő tendenciát mutat. 2017. évben egy kisebb emelkedés történt (6 fővel több) a 2016. évhez képest, 

azonban a 2018. évben újra kevesebb lett azok száma, akik ebben a támogatási formában részesültek.
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Iskolakezdési támogatás

A támogatási forma a bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a Budapest IX. kerületben 

tartózkodó, gyermekét egyedül nevelőszülő, vagy a három- vagy többgyermekes, vagy a tartósan beteg 

gyermeket nevelő családok részére, a nappali tagozaton tanuló gyermekek részére áll rendelkezésre, a 

támogatás összege 6.000.- forint.

Egyéb támogatások (élelmiszertámogatás, jogosítvány megszerzése, Bursa Hungarica Ösztön-

díj, karácsonyi támogatás)

Az élelmiszertámogatást a Budapest IX. kerületben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a kerület-

ben tartózkodó, a tárgyévben a 70. életévét betöltött személyek, valamint a négy- vagy többgyermekes 

családok vehették igénybe. A támogatás összege személyenként illetve gyermekenként egységesen 5.000,- 

forint, a támogatás összege igény szerint postai úton vagy folyószámlára történő utalással kerül kifizetésre 

a jogosultak részére.

Az Önkormányzat emellett a Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos tanulók ré-

szére a B kategóriás vezetői engedély megszerzését támogatja.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj 

Pályázat keretében a szociális helyzetük miatt rászoruló nappali tagozatos egyetemi és főiskolai hallgatók, 

továbbá felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó fiataloknak a tanulmányok megkezdését követően 

nyújt rendszeres anyagi támogatást.

A karácsonyi támogatás kérelemre igényelhető a Budapest IX. kerületben lakóhellyel rendelkező, ameny-

nyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 300 %-át.

 – ferencvárosi jövedelempótló rendszeres támogatásban,

 –  a nyugellátásban, a rendszeres nyugdíjszerű ellátásba részesülő személy,

 – a tartósan vagy súlyosan beteg gyermeket nevelő törvényes képviselő,

 –  a három- vagy többgyermekes család részére gyermekenként,

 –  az időskorúak járadékában,

 –  az Sztv. 33. § (1) bekezdés a) pontja alapján aktív korúak ellátásában részesülő személyek részére.

Az Önkormányzat által biztosított természetbeni gyermekvédelmi ellátások

A IX. kerületi Önkormányzat az alábbi természetbeni gyermekvédelmi ellátásokat biztosítja. Ezek a következők: 

 – HPV elleni védőoltás biztosítása

 – Védőoltások

HPV elleni védőoltás biztosítása 

Ferencváros Önkormányzata a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. 

(II.24). rendelet 43. §-a alapján a IX. kerületi lakóhellyel rendelkező, 13.,14.,15.,16.,17.,18. életévét betöltött 

gyermekek részére továbbra is biztosította térítésmentesen a HPV elleni négykomponensű védőoltást.



Humán közszolgáltatások Budapest IX. kerület Ferencvárosban104

Védőoltások

Ferencváros Önkormányzata a minimum 2 éve IX. kerületi lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen 

is Ferencváros közigazgatási területén élő törvényes képviselő kérelmére, a tárgyévben a legfeljebb 3. 

életévüket betöltő Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező gyermekek részére speciális védőoltá-

sokat biztosít (a kullancs terjesztette agyvelőgyulladás, a Neisseria meningitidis „C” baktérium okozta 

fertőzések, rotavírus okozta hasmenés és bárányhimlő). A védőoltások összege utólagosan kerül meg-

térítésre, amennyiben a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legki-

sebb összegének gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 400 %-át (114.000,-Ft), a családban nevelke-

dő gyermekek esetében 350 %-át (99.750,-Ft).

Fókuszcsoportos kutatás gyermekvédelmi szakemberek 
részvételével

A kerületi intézményi gyermekvédelem és gyermekjólét vizsgálatának alapjául a rendelkezésre álló ön-

kormányzati szabályozások és kerületi dokumentumok mellett a szakma oldaláról származó közvetlen 

tapasztalatokat a 2019. novemberben megtartott fókuszcsoportos mélyinterjú keretében gyűjtöttük ösz-

sze, ennek strukturált leírását az alábbiakban foglaltuk össze.

Különböző intézményi szereplők (a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője; a Család 

és Gyermekjóléti Alapellátási Egység vezetője; a kerületi vezető védőnő; az önkormányzat egészségügyi 

referense, valamint a kerületi egészségügyi szakrendelő igazgatója) vettek részt a 75-90 perces fókusz-

csoportos irányított beszélgetésen az alábbi súlyponti kérdésekkel, tematikákkal, tartalmi irányokkal a 

fókuszban:

 – A IX. kerülethez való személyes kötődések feltárása (család, iskola, munkahely, baráti kapcsola-

tok stb.).

 – A szociális ellátáshoz kapcsolódó személyes szakmai, intézményvezetői tapasztalatok.

 – Az elmúlt évtizedben bekövetkezett jogszabályi változások (pl. 3 éves kötelező óvodáztatási 

kor; gyámhatósági feladatok elkerülése) és finanszírozási, bérezési viszonyok alakulása, azok 

értékelése.

 – A IX. kerületi Önkormányzattal való intézményi, valamint formális és informális személyes kap-

csolatok alakulása, értékelése.

 – A IX. kerületben az elmúlt évtized, évek során lezajlott ingatlanpiaci változások (tömbrehabilitáció 

és szanálások; zöldmezős beruházások; a folyamatokat kísérő társadalmi jelenségek) véleménye-

zése, vezetői szemmel történő értékelése.

 – Milyen speciális problémák jelentkeznek – legyen az infrastrukturális (pl. parkolás, épület-felújí-

tás), humán erőforrás (pl. szakemberhiány) vagy egyéb szakmai-, finanszírozási jellegű. 

 – Milyen speciális előnyök, ún. jó gyakorlatok (best practices) jelentkeznek, illetve milyen igények 

fogalmazhatók meg a fenntartó kerületi önkormányzat irányába.
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A szociális és gyermekvédelmi fókuszcsoport előre meghatározott kérdései

1. Mióta dolgozik a szociális szektorban?

2. Ha vezető, mióta tölt be intézményvezetői pozíciót? Korábban töltött be máshol is vezetői pozíciót?

3. Milyennek látja az elmúlt évtized szakmai, szabályozási változásait? Hol látja – személyesen – a prob-

lémákat vagy eredményeket? 

4. Mennyire látja saját területén keresztül az elmúlt fél évtized kerületi ingatlanfejlesztéseinek közvet-

len hatásait, tapasztal a kerületben egyfajta társadalmi cserét? – a saját tapasztalatai alapján (pl. 

intézményi férőhelyek alakulása 2010-es években, de különösen 2014 után; az elmúlt években az 

eljárásokban érintett gyermekek társadalmi státusza változott stb.)

5. Szükségesnek látja-e az alábbi intézmények bővítését a kerületben – bölcsőde, óvoda, általános 

iskolák, egészségügyi és szociális intézmények? Ha igen, akkor miben látja, ha nem, miért?

6. Milyen tapasztalatai vannak a kerületi önkormányzattal – együttműködés véleményezése?

7. Általában milyen problémákat lát a kerületben – lakosság, közlekedés stb.?

A fókuszcsoporton elhangzottak szintetizálása

Az alábbiakban a fókuszcsoportos beszélgetés során elhangzott fontosabb, kifejezetten a gyermekvédelmi 

és gyermekjóléti területekhez kapcsolódó kérdések, tartalmi elemek (vélemények) kerültek összegzésre. A fó-

kuszcsoport során elhangzott egészségügyi témájú gondolatok, diskurzus az egészségügyi alfejezetben került 

feldolgozásra. Az interjúk során elhangzottak minél pontosabb rekonstruálása érdekében esetenként pontos 

szövegszerű idézeteket is tartalmaz jelen összefoglaló, ezeket idézőjelben dőlt betűvel tüntettük fel.

A kerülethez való szakmai és magánéleti kapcsolódás

 – Az interjúalanyok erős kerületi gyökerekkel és kapcsolatokkal rendelkeznek – többen közülük már 

évtizedek óta dolgoznak Ferencvárosban. A kerülethez – mint helyi közösség – való érzelmi kötődés 

erősnek tekinthető körükben.

A gyermekvédelem jogszabályi közelmúltja és jelene 

 – A fókuszcsoport érintette az elmúlt évtized gyermekvédelem területén történt jogszabályi- és intéz-

ményi változásokat – pl. a gyámhatósági jogkörök elkerülése az önkormányzatoktól. 

A kerületi lakossági változások hatása a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésére

 – A jelzőrendszert a Család és Gyermekjóléti Alapellátási Egység működteti, évente 6 alkalommal 

szerveznek ennek jegyében szakmai találkozókat és évente egyszer külön gyermekvédelmi tanács-

kozást. A családsegítős vezetők pozitív elmozdulást érzékelnek az utóbbi néhány évben, ennek je-

gyében nőttek a jelzések száma is.

 – Továbbra is vannak tabuk, amelyek a látenciát erősítik – pl. szóbeli, érzelmi bántalmazás és el-

hanyagolás. Ugyanakkor látható, hogy ez nemcsak a legszegényebb rétegek esetében jelenthet 

problémát: 
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„Sokan gondolják azt, hogy csak az aluliskolázottak körében jelenik meg a bántalmazás, ez egyáltalán 

nem így van!”

„Még mindig vannak olyan tabuk, amelyek a látenciát erősítik, így a szóbeli, érzelmi bántalmazás vagy 

a gyermekek elhanyagolása.” 

 – Hasonlóan a bölcsődei és óvodai neveléshez a gyermekvédelemhez kapcsolódóan is felmerült a 

nem magyar anyanyelvű kerületben élők gyermekvédelmi problémáinak kezelése:

„A külföldiek esetében időnként borzasztóan sérülnek a jogaik. Például fontos lenne lefordítani a do-

kumentumokat. Kiegészítő speciális képzésre is szükség volna a kerületi humánellátásoknál az eltérő 

kultúrákból érkezők problémáinak hatékonyabb kezelése érdekében.”

 – Az elmúlt évtized kerületi ingatlanfejlesztéseivel a Ferencvárosban megjelent magasabb státuszú 

lakosok, családok révén új típusú problémák és egyúttal igények jelentek meg a kerületi gyermek-

jóléti és gyermekvédelmi rendszer számára:

„Egyértelműen több lett a magasabban kvalifikált lakó a kerületben. Ezáltal megnövekedett a gyer-

mekvédelmis jelzések száma, mivel megjelentek másfajta, a korábbiakhoz képest új típusú igények a 

kerületben: finomabb, nehezebben látható problémák, ezeket nehezebb észrevenni.”

„Elmondható az is, hogy időnként akár hosszú évekbe telhet, mire egy eset napvilágra kerül és a gyer-

mek segítséget kap. A szolgáltatásokon kellett változtatni és várhatóan a jövőben is kell. 10-15 éve még 

kevésbé voltak hangsúlyosak bizonyos speciális szolgáltatások, így például a pszichológiai tanácsadás, 

pár- és család konzultáció-mediáció, addiktológiai konzultáció, kapcsolattartási ügyelet, addig ezekre 

mostanában nagyon nagy az igény, jelentősen nőtt az igény, olyanok részéről is, akik ezekre nem kö-

telezettek. Ezekért a magánszektorban akár több tízezer forintot kell fizetni, sokan ezt nem engedhetik 

meg maguknak.” 

 – Egyre jellemzőbb az elvált, illetve egyszülős háztartásokban élő gyermekek száma és aránya, ami 

szintén lecsapódik a kerületi gyermekjóléti struktúrán:

„A legújabb statisztikák szerint a 10 évesnél idősebb gyermekek 47, a 18 éves gyermekek 52 %-a egy-

szülős családban él.”

 – Mivel jelentős a nem állandó, a kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező lakosok körében ta-

pasztalható fluktuáció (elköltözések), ami időnként nehézséget okoz a gyermekvédelem számára 

– gyorsan tűnnek el a gyermekvédelem látókörébe került családok és gyermekek:

„Szigorúan a statisztikai adatokat nézve jelentősen több a kerületben született gyerekek száma, amely 

néhány éves korra már lecsökken, soka elköltöznek vagy elválnak.”

„A várandósok száma egy körzetben 35, de a fele, mire megszületnek, nincs itt.”

„Sok embert hivatalosan nem látni, mert nincs bejelentkezve, ugyanakkor ellátni el fogják a különböző 

szociális és egészségügyi intézményekben.” 

„Ez a gyermekvédelmi rendszer egy adott létszámra lett kitalálva, nem terveztek bele mozgó, vándorló 

elemeket.”

 – Felvetődött a lakóingatlan-fejlesztések valamint a közösségi humánszolgáltatási rendszer jövőbe-

li összehangolásának a jelenlegihez képest való erősítése:
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„El kell azon gondolkodni, hogy vajon, ha híre megy, hogy a lakás szép és jó, de nincs a környéken 

infrastruktúra (orvos, rendelő stb.), mennyire lesznek népszerűek ezek a lakások? Az nem gond, ha egy 

kivitelező felhúz egy- két háztömböt, az még kezelhető, de egy egész utca már más kérdés.”

Szakemberhiány és munkahelyi nehézségek a kerületi gyermekvédelemben

 – Hasonlóan a szociális- és egészségügyi szektor más részeihez, a gyermekjólét- és gyermekvéde-

lem területén is érzékelhető szakemberhiány, amit adott esetben tetéz a kerületi ellátó rendsze-

rek közötti „verseny” a jó munkaerőért:

„Már az álláspályázatok megjelentetése is problémás. A bérek ugyanakkor valamennyire rendezve let-

tek, most július 1-től.”

„Hivatalosan van lehetőség lakástámogatásra, bár egyesek szerint van, aki 4 éve vár már erre. Tény, 

hogy a IX. kerületi bérek fővárosi viszonylatban alacsonynak számítanak. Vannak más önkormányza-

tok (pl. VI. kerület), melyek felismerték ezt a helyzetet, és olyan béreket adnak, amivel el tudják szipkázni 

a jó szakembereket.”

„Fontos volna, hogy Önkormányzat még inkább ösztönözze és vonzóvá tegye a kerületet a szociális és 

egészségügyi dolgozók számára.”

„Legnagyobb probléma a szakemberhiány és a pálya elöregedése.”

Egyéb a kerületben tapasztalt nehézségek és az önkormányzattal szembeni elvárások

 – A tömegközlekedéshez képest sokkal inkább a kerületben való parkolási nehézségek fogalma-

zódtak meg a beszélgetés során:

„Gond a villamosmegálló kérdése a Mester utcánál a szakrendelő előtt, valamint a parkolási nehézségek.”

SWOT-analízis a kerületi gyermekvédelem és gyermekjóléti 
tevékenységről

Az Önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti tevékenységéről szerzett intézményi adatokat, va-

lamint a különböző empirikus kutatási információkat az alábbi SWOT-analízis (erősségek /gyengeségek / 

lehetőségek-veszélyek) keretében összegezzük.

Erősségek (Strengths)

 – Kiterjedt önkormányzati gyermekvédelmi- és gyermekjóléti intézmény-, valamint pénzbeli és ter-

mészetbeni szolgáltatási rendszer a kerületben.

 – Az elmúlt évtized lakóingatlan-fejlesztései révén a kerületben megnövekedett a magasabb stá-

tuszú (közép- és felső középosztálybeliek) családok száma és aránya a teljes népességen belül, 

amit igazolnak a különböző statisztikák – pl. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ré-

szesülők immáron évről-évre csökkenő száma.

 – A kerületi gyermekvédelem kiterjedt kommunikációs csatornákon keresztül működteti a gyer-

mekvédelmi jelzőrendszert.
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Gyengeségek (Weaknesses)

 – Gyermekvédelmi szakemberhiány – az ágazatra általában jellemző humánerőforrás hiány Fe-

rencvárosban is érezteti negatív hatásait.

 – A fókuszcsoporton nyilatkozó szakemberek szerint jelentős számú, a kerületi gyermekvédelem 

látókörébe került, de csak ideiglenes ferencvárosi lakcímmel rendelkező gyermek „tűnik el” folya-

matosan az ellátórendszerből – pl. elköltözik a család és a gyermek ezzel látókörön kívül kerül.

 – Időnkénti kommunikációs és együttműködési problémák a szülőkkel (különösen a nem magyar 

anyanyelvű, illetve az állandó lakhellyel nem rendelkező kerületi lakosokkal).

 – Nehézkes gépkocsival az intézmények megközelítése valamint szűkös az ingyenes vagy kedvez-

ményes parkolási lehetőségek a dolgozók számára a kerületben. 

Lehetőségek (Opportunities)

 – Tovább erősíteni az Önkormányzat (politikai döntéshozók) és a kerületi gyermekvédelemben 

érintett vezetők, szakemberek közötti kapcsolatokat. 

 – Az Önkormányzat különböző eszközökkel erősítheti, ösztönözheti a kerületi gyermekvédelem és 

gyermekjóléti rendszerben dolgozó szakembereket (pl. lakhatási vagy személygépkocsi parkolási 

támogatás a kerületben).

 – Célzott minőségi elveken alapuló intézményfejlesztés (épületek energia-hatékony felújítása; to-

vábbképzések az érintett szakemberek számára – pl. nyelvoktatás a nem magyar anyanyelvű 

gyermekekkel és szüleikkel való kommunikáció javítására).

Veszélyek (Threats)

 – A gyermekvédelmi jelzőrendszerben és a korai nevelésben (3 éves kor alatt) tapasztalható nehéz-

ségek, kommunikációs és együttműködési hiányosságok idővel eszkalálódhatnak a nyilatkozó 

szakemberek szerint.

 – Az ingatlanfejlesztések révén a kerületben megjelent magasabb státuszú családok esetében új 

típusú, speciális, sokszor inkább csak lappangó problémák (pl. szóbeli, lelki abúzus) időben ké-

sőbbi jelentkezése, felszínre kerülése.

 – A házasságok és élettársi kapcsolatok hektikus jellege és gyakori felbomlása révén egyre több a 

csonka, egyszülős család, ahol a gyermekek fokozottan ki vannak téve a különböző társadalmi 

devianciáknak és egyéb veszélyforrásoknak.
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Az Önkormányzat által biztosított egészségügyi 

ellátás a kerületben

Magyarországon minden betegnek joga van – a jogszabályokban meghatározott keretek között – az 

egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan (napi 24 órában) hozzáférhető és az egyenlő 

bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz. 

Az egészségügyi ellátások igénybevételét az állam különböző feltételek alapján támogatja a központi 

költségvetésből vagy az Egészségbiztosítási Alapból, azzal a kitétellel, hogy vannak olyan ellátások, ame-

lyek csak külön térítési vagy kiegészítő térítési díj ellenében vehetők igénybe. Az egészségbiztosítás ke-

retében nyújtott egészségügyi ellátásokat a biztosítási jogviszonyt keletkeztető jogviszonyban álló sze-

mélyek (biztosítottak), valamint azok is igénybe vehetik, akik olyan jogviszonyban állnak, amely kizárólag 

egészségügyi ellátásra jogosít (egészségügyi ellátásra jogosult személyek) - pl. nyugdíjasok, gyermekgon-

dozási díjban, gyermekgondozási segélyben részesülők, az egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetők stb. 

Az Önkormányzat a IX. kerület lakosságának egészségügyi ellátását a Magyarország helyi önkormány-

zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján kötelezően biztosítandó egészségügyi alapellátás bizto-

sításával. valamint az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény alapján járóbeteg szakellátással bizto-

sítja.

Jogszabályi környezet
 – 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról,

 – 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről,

 – 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól,

 – 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről,

 – 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről 

és védelméről,

 – 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény végrehajtásáról.

Hatályos kerületi szabályozás és egészségügyi ellátó rendszer
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi 

alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglalt felhatalmazás alapján és az Mötv.-ben megha-

tározott feladatkörében eljárva hozta meg 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 

területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról, mely a kerület közigazgatási terüle-

tén az egészségügyi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra vonatkozik.

A már többször hivatkozott Helyi Esélyegyenlőségi Program 3.6 pontja nevesíti és részletezi az egész-

ségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A kerületi állampolgárok számára az egészség-
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ügyi közszolgáltatások többsége néhány fekvőbeteg-ellátás kivételével, Ferencvárosban elérhető. A IX. 

kerületi Önkormányzat a kötelező feladatokon túl, a megjelenő lakossági igények alapján önként vál-

lalt, fakultatív feladatokkal egészíti ki az ágazati ellátórendszerét. Az alábbiakban a kerület által fenn-

tartott és működtetett egészségügyi ellátórendszer elemei kerülnek bemutatásra.

Az elemzésekhez elsősorban a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Non-

profit Kft. (továbbiakban: FESZ) éves beszámolóinak adatait használtuk. A 2014. évre vonatkozó adatok 

azonban nem álltak rendelkezésre, így a 2013. és a 2015-2018. év adatainak elemzésére volt lehetősé-

günk.

Járóbeteg-szakellátás
Az általános járóbeteg-szakellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása 

vagy a beteg jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi 

ellátás, továbbá fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi 

gondozás. Az általános járóbeteg-szakellátást a beteg lakóhelyének közelében kell biztosítani. A speciá-

lis járóbeteg-szakellátás olyan betegségek ellátására szervezett egészségügyi ellátás, amely különleges 

szaktudást, illetve speciális anyagi, tárgyi és szakmai felkészültséget igényel.

Jogszabályi környezet

A járóbeteg szakellátásra vonatozó fontosabb jogszabályok – az eddig említetteken kívül-, a következők:

 – 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről,

 – 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének 

egészségügyi szakmai feltételeiről,

 – 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól.

A járóbeteg-szakellátást, mint önként vállalt feladatot az Önkormányzat a kerület lakosai számára 

1993 óta folyamatosan biztosítja. A FESZ központi egysége a Mester u. 45. sz. alatti központi szakorvosi 

rendelőben helyezkedik el, emellett az alábbi telephelyen találhatóak kihelyezett szakrendelők: Bör-

zsöny u. 19., Czuczor u. 1. és az Ifjúmunkás u. 25. sz.

A szakrendelők területi elhelyezkedését a 8. számú térkép mutatja.

Ferencvárosban általános és speciális járóbeteg szakellátás is működik. Ezek kihasználtságának vizs-

gálata folyamatosan zajlik. A FESZ éves beszámolóban biztosít képet az egyes évek fontosabb esemé-

nyeiről (felújítások, műszervásárlások stb.), valamint a teljesítmények értékeléséről, az egészségügyi 

alapellátásról illetve a humánpolitikai helyzetről.



Humán közszolgáltatások Budapest IX. kerület Ferencvárosban 111

Betegforgalmi adatok a kerületi járóbeteg ellátásban

29.  ábra: A kerületi járóbeteg-szakellátás összintézeti betegforgalma 2009-2018. között (esetszám)

Forrás: IX. kerület Önkormányzat Humánszolgáltatási Iroda / Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató 

Kiemelkedően Közhasznú Nonprofi t Kft.

Mint az a statisztikai adatokból látható, 2009-2018. között a betegforgalmi adatok folyamatosan csökken-

tek (kivétel a 2014. év, amikor az előző évhez képest egy kisebb emelkedés fi gyelhető meg). A 2009-es évhez 

képest (tehát 10 év távlatában) a 2018. évben mintegy 63.996 esettel kevesebbet láttak el a kerületi szakren-

delők. A 2017. évtől kezdve egy nagymértékű betegforgalom esés látható: az előző évhez képest 2017-ben 

18.759-el, 2018-ban pedig 22.184-el volt kevesebb az összintézeti, éves betegforgalmi szám. Ennek egyik 

oka lehet a magánszolgáltatók térnyerése, valamint a rendelő-felújítási munkálatok miatti átirányítások.

30.  ábra: A szakrendelő betegforgalma területi megoszlásban a központi és kihelyezett szakrendelők 

szerint 2009-2018. között (esetszám)

Forrás: IX. kerület Önkormányzat Humánszolgáltatási Iroda / Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató 

Kiemelkedően Közhasznú Nonprofi t Kft.

szerint 2009-2018. között (esetszám)
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Az egyes szakrendelők 2009-2018. év közötti betegforgalmi adatait tekintve az alábbiak körvonalazódnak:

A Mester utcai Központi Szakrendelő forgalma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, 2018-ban 

46.867 esettel kevesebb esetet láttak el, mint 2014-ben, és 52.245 esettel kevesebbet, mint 2009-ben. 

2014-ben egy kisebb emelkedés történt, de 2015. évtől erőteljes visszaesés figyelhető meg.

A Mozgásszervi és Rehabilitációs Centrum (Ifjúmunkás utca) betegforgalmi adataiban is jelentős csök-

kenés érzékelhető. 2009-hez képest 2018-ban mintegy 8.469 esettel kevesebb ellátása történt meg az in-

tézményben. Ebben a szakrendelőben az előző évhez képest a következő években figyelhető meg emel-

kedés: 2010., 2011., 2016. és 2017. A 2016-2018. években azonban látható, hogy a betegforgalmi adatok 

18.500 eset körül stagnáltak.

A József Attila lakótelepi Kihelyezett Szakrendelőben (Börzsöny utca) is folyamatos betegforgalmi visz-

szaesésnek lehetünk tanúi. 2009. évben 2.983, míg 2018-ban 1.086 eset ellátása történt meg az intéz-

ményben. Itt az előző évhez képest 2012-ben figyelhető meg kisebb emelkedés, azóta viszont a szá-

mok konzisztensen csökkennek. Az előző évhez képest 2016. évben 260 esettel, 2017. évben 563 esettel, 

2018-ban pedig 415 esettel kevesebb figyelhető meg.

A Czuczor utcai Kihelyezett Szakrendelő betegforgalmi adatai 2009-2018. között a többi, már vizsgált 

szakrendelő adataihoz hasonlóan alakultak. A 2009-es évhez képest a csökkenés egyértelmű (2009. év-

hez képest 2018-ban 1.385 eset, amely közel 45%-os visszaesés), ugyanakkor az egyes évek adatai hek-

tikusabb képet mutatnak. Az előző évekhez képest emelkedés mutatkozik 2010-ben, 2013-ban és 2014-

ben, ugyanakkor az előző évhez képest jelentős csökkenés figyelhető meg 2012-ben (1.725 fő), 2015-ben 

(565 fő) és 2018-ban (334 fő). 2016-2018. években a csökkenő tendencia folyamatosnak mondható.

Az egészségügyi alapellátás
Az egészségügyi alapellátás körébe a jogszabály szerint a következő kötelezően ellátandó önkormány-

zatok által ellátandó feladatok tartoznak az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 

(Eatv.) szerint:

 – Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás

 – Fogorvosi alapellátás

 – Védőnői ellátás

 – Iskola-egészségügyi ellátás

 – Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás

A kerületben 30 felnőtt háziorvosi körzet, 10 gyermekorvosi körzet, 14 felnőtt fogorvosi körzet, 6 gyer-

mek fogorvosi körzet, 16 területi védőnői körzet és 12 iskola egészségügyi körzet került meghatározásra. 

A háziorvosi ellátás

Annak érdekében, hogy az egészségbiztosítás egészségügyi ellátásai a jogosultak számára biztosítható-

ak legyenek, továbbá hogy a jogosult lakóhelyén vagy annak közelében, választása alapján, nemétől, ko-

rától, betegsége természetétől függetlenül folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön, az alapellá-

tás keretében szervezett egészségügyi szolgáltatás, a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás működik. 
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Mindenkinek – így teljesen cselekvőképes személynek személyesen, a korlátozottan cselekvőképes vagy 

cselekvőképtelen kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok 

gyakorlása tekintetében részlegesen vagy teljesen korlátozott nagykorú személy pedig törvényes képvi-

selője útján – joga van ahhoz, hogy háziorvost vagy házi gyermekorvost (továbbiakban: háziorvos) válasz-

szon. A háziorvosi ellátás feltételeinek megteremtése, az ellátandó terület meghatározása (utcajegyzék) 

az önkormányzat feladata. A háziorvos az önkormányzattal kötött megállapodás alapján látja el a felada-

tait, de a háziorvosi tevékenység szakmai-, tartalmi előírásait, személyi-, tárgyi feltételeket jogszabályok 

határozzák meg. A háziorvosi tevékenység a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi fel-

adatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala által kiadott működési engedély alapján végezhető.

A háziorvosi szolgálat működését a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)– szerződés alapján 

– az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozza. 19

Jogszabályi környezet:

 – 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi 

szolgáltatások térítési díjáról,

 – 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról 

és annak ellenőrzéséről,

 – 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről.

A kerület közigazgatási területén az Önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetek működ-

tetését határozott időtartamú feladat-ellátási szerződés alapján a háziorvosok, mint egészségügyi szol-

gáltatók látják el. A szolgáltatók számára Ferencváros Önkormányzata térítésmentes használatba adta a 

saját tulajdonát képező rendelőhelyiséget, az alapvető eszközöket és műszereket. Ezen túlmenően fedezi 

a közös költség és az ingatlan vagyonbiztosításának díját. Az egészségügyi szolgáltató pedig vállalja, hogy 

biztosítja a háziorvosi körzet működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, fedezi a rendelő-

helyiség közüzemi költségeit. 

A felnőtt és gyermek háziorvosokra vonatkozó adatokat a Központi Statisztikai Hivatal 1021. számú 

Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről elnevezésű összesítéséből nyertük.

A felnőtt háziorvosi ellátás
A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészsé-

ges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapo-

tának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti 

vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása. 

A felnőtt háziorvosi ellátást 30 felnőtt háziorvos látja el egészségügyi szolgáltatóként az önkormányzat-

tal kötött feladat-ellátási szerződés keretében.

Az ellátás 8 háziorvosi rendelőben történik. 

19 Forrás: NEAK
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Háziorvosi rendelők találhatóak a Közraktár u. 24., a Lónyay u. 19., a Ferenc tér 1., az Üllői út 65-67., a 

Drégely u. 19., a Gyáli út 17-19., a Börzsöny u. 19., és a Dési H. u. 20. sz. alatt. 

 A felnőtt háziorvosi rendelők/körzetek elhelyezkedését a 9-10-11-12.  számú térképek mutatják.

A kerület egészére nézve, a 2009-2018. időszakban a felnőtt háziorvosok által ellátott összes eset (ren-

delőn belüli és kívüli esetszám mindösszesen), valamint a rendelőben és a rendelőn kívül ellátott esetek 

számát az alábbi ábra szemlélteti:

31.  ábra: A felnőtt háziorvosi ellátás összes esetszáma, a rendelőben, illetve a rendelőn kívüli ellátott 

esetek száma 2009-2018. között (esetszám)

Forrás: IX. kerület Önkormányzat Humánszolgáltatási Iroda / KSH OSAP 1021

Mint az látható, a vizsgált évek utolsó 5 évében az összes esetszám és ezen belül a rendelőben és a ren-

delőn kívül ellátott esetek száma is csökkent. Nagyobb távlatban nézve: 2009-ben mindösszesen 293.086 

esetet láttak el összesen a háziorvosok, míg 2018-ban 261.695 esetet (ez közel 10%-os csökkenést jelent). 

Az előző évhez képest, az összes esetszám tekintetében 3 évben volt tapasztalható emelkedés: 2010-

ben, 2011-ben és 2014-ben. Megfi gyelhető, hogy a rendelőben ellátott esetek teszik ki az ellátások nagy 

részét, a rendelőn kívüli ellátások száma teljes ellátások 4-7%-át képviselték, de ez a szám is csökkenőben 

van (2018-ban már csak 3,8% körül mozgott).

A rendelőben ellátott esetszám 10 év alatt 271.669-ről 251.478-ra esett vissza. Bizonyos években tör-

tént ugyan kisebb mértékű emelkedés (2011-ben és 2014-ben), 2014-től azonban konstans csökkenés 

mutatkozik. Ez az előző évekhez viszonyítva a következőt jelenti: 2015-ben 7.787, 2016-ban 6.122, 2017-

ben 6.687 és 2018-ban 4.962 esettel kevesebbet láttak el a kerület felnőtt háziorvosai.
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A gyermek háziorvosi ellátás
A csecsemők és gyermekek gyógyító-megelőző alapellátásába tartozik a tanácsadás, az újszülöttek, 

a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek szükség szerinti preventív látogatása, ezen túlmenően in-

tézeten kívüli szülés esetén az újszülöttnek a szülés megtörténtétől számított 4-7 napon belül történő 

meglátogatása, a gyermekintézményekbe történő felvétel előtti orvosi vizsgálat, gyermekápolás címén a 

jogosult keresőképtelen állományba vétele, a gyermekről ötéves életkorában a külön jogszabály szerinti 

„fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére” megnevezésű orvosi adatlap kiállítása. 

Gyermekorvosi rendelők találhatóak a Lónyay u. 46., a Vaskapu u. 23-29. és a Csengettyű u. 23. sz. alatt. 

A rendelők elhelyezkedését a 13. számú térkép mutatja.

A kerület egészére nézve, a 2009-2018. között a gyermek háziorvosok által ellátott összes eset (ren-

delőn belüli és kívüli esetszám mindösszesen), valamint a rendelőben és a rendelőn kívül ellátott esetek 

számát az alábbi ábra szemlélteti:

32.  ábra A gyermek háziorvosi ellátás összes esetszáma, a rendelőben, illetve a rendelőn kívüli ellátott 

esetek száma 2009-2018. között (esetszám)

Forrás: IX. kerület Önkormányzat Humánszolgáltatási Iroda / KSH OSAP 1021

Az összes esetszámot vizsgálva megállapítható, hogy a 2009. évhez képest 2018-ban 9.280 esettel töb-

bet láttak el a gyermek háziorvosok, amely közel 20%-os emelkedést jelent. Az emelkedés a vizsgált 10 

évben folyamatosnak mondható, ugyanakkor 2016-ban drasztikus esetszám-ugrás fi gyelhető meg (eb-

ben az évben 6.630 esettel többet regisztráltak, mint az azt megelőző évben). A 2017. és 2018. években ez 

a szám valamelyest visszaesett, ugyanakkor a 2009-2013. közötti évekhez képest még mindig magasnak 

mondható. Megfi gyelhető, hogy a rendelőben ellátott esetek teszik ki az ellátások legnagyobb részét, a 

rendelőn kívüli ellátások száma a legtöbb évben az összes esetszám mintegy 5%-át teszik ki.
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A rendelőben ellátott esetek száma is az összes esetszámnál megfigyelhető tendenciát követi. A ren-

delőben ellátott esetek számának emelkedése ugyanakkor nagyobb mértékű: a 2009-es évhez képest 

2018-ban 11.609 esettel többet regisztráltak a rendelőkben (ez 26,3%-os emelkedés). Folyamatos eset-

szám emelkedés figyelhető meg, az előző évhez képest szintén 2016-ban egy nagyobb növekedéssel 

(plusz 7.675 eset).

A rendelőn kívüli ellátások száma azonban a vizsgált 10 évben egyre csökkenő tendenciát mutat. Míg 

2009-ben 2.946 esetet, addig 2018-ban már csak 617 esetet láttak el a gyermek háziorvosok (ez közel 

80%-os csökkenés). Itt az előző évhez képest a legnagyobb arányú csökkenés 2016-ban következett be 

(1.045 esettel kevesebbet regisztráltak, mint 2015-ben).

A fogorvosi alapellátás
Egészségbiztosítás keretében a fogorvosi ellátásnak alap- és szakellátási szegmense létezik. A fogorvosi 

alapellátás feladata a fog- és szájbetegek gyógyító-megelőző alapellátása, míg a fogorvosi szakellátás 

bizonyos többletkompetenciákkal rendelkezik. A fogorvos asszisztens segítségével biztosítja az egész-

ségügyi ellátást a hozzá forduló beteg számára. A beteget rendelési időben látja el, és szükség esetén 

szakorvosi intézetbe utalja tovább. A munkaidőn túli fogorvosi feladatok ellátása ügyelettel biztosított. 

Jogszabályi környezet

 – 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból törté-

nő finanszírozásának részletes szabályairól, 

 – 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi 

szolgáltatások térítési díjáról, 

 – 71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról,

 – 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről, 

 – 48/1997. (XII. 17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati 

ellátásról,

 – 9/1993. (IV.2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának 

egyes kérdéseiről.

Felnőtt fogorvosi ellátás
Az ellátás keretében a 19 év feletti lakosság részére a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó 

vizsgálat, kezelés és gondozás, a fogászati szűrővizsgálatok végzése, a góckutatás, a terhesek fogászati 

gondozása, és a sürgősségi ellátás történik. A kerületben 14 felnőtt fogorvosi körzet került meghatáro-

zásra. A fogorvosi körzetek működtetését határozott időtartamra kötött feladat-ellátási szerződés alap-

ján a felnőtt fogorvosok egészségügyi szolgáltatóként látják el. 

Fogorvosi rendelők találhatóak a Pipa u. 4. sz., a Mester u. 45. és a Gyáli út 17-19. sz. alatt.20  

20 A FESZ éves beszámolói a felnőtt fogorvosi körzetekre vonatkozó adatokat nem tartalmaznak.
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Gyermek fogorvosi ellátás
A 0-18 év közötti lakosság a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gon-

dozása, a fogászati szűrővizsgálatok végzése, a góckutatás, a terhesek fogászati gondozása, és a sürgős-

ségi ellátás és a fogszabályozás történik az ellátás keretében. 

A kerületben négy gyermekfogászati körzet került meghatározásra. A rendelők a Bakáts tér 12., a Mes-

ter u. 19. és a Csengettyű u. 23. sz. alatt találhatóak. Külön iskolafogászati rendelés a Csengettyű u. 23., 

és fogszabályzó rendelés a Börzsöny u. 19. sz. alatti rendelőben vehető igénybe. 

A gyermekfogászati rendelők elhelyezkedését a 14. számú térkép mutatja.

33. ábra: A gyermek fogászati ellátás összes esetszáma 2013-ban és a 2015-2018. időszakban (esetszám)

Forrás: IX. kerület Önkormányzat Humánszolgáltatási Iroda / KSH OSAP 1021

Mint az látható, a gyermekfogászati ellátás keretében a gyermek fogorvosok az elmúlt években álta-

lában 8.000 fő feletti 0-18 éves korú kerületi lakost láttak el. A 2015. év kiugrónak mondható, ekkor volt 

a legmagasabb az ellátottak száma, 8.667 fő. Az elmúlt években azonban (2016-2018) ez a szám 8.064-

8.304 között szór. Az előző évet vizsgálva kijelenthető, hogy 2016-ban 412 fővel alacsonyabb, 2017-ben 

49 fővel magasabb, azonban 2018-ban újra 240 fővel alacsonyabb volt azok száma, akik számára a kerü-

let biztosította a szolgáltatást.

Az iskola- ifjúsági fogászat esetszámait tekintve nagy eltérések nem fi gyelhetőek meg. Mint látható, 

az ellátott általános iskolai és középiskolai tanulók száma minden évben 2.300-2.400 fő között mozog, a 

2017. és 2018. évet teljesen azonos ellátotti szám jellemezte (2.413).
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A védőnői ellátás
Magyarországon az egészségbiztosítás egyéb alapellátási feladatai keretében a védőnői ellátás 

igénybevétele kötelező. A védőnők a gyermekek gondozásában nyújtanak segítséget, valamint nővédel-

mi és családgondozási feladatokat látnak el.

Jogszabályi környezet

A már korábban említett jogszabályokon kívül:

 – 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.),

 – 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,

 – 1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről,

 – 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és 

kizáró okairól,

 – 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról,

 – 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról stb.

A védőnő személyes és közösségi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek meg-

előzése, korai felismerése, valamint egészségfejlesztés céljából a várandós anyák, a 19. életévet be nem 

töltött személyek, valamint a családtervezés időszakában lévők számára.21

A védőnői ellátás olyan összetett ellátási forma, mely gondozási, tanácsadási feladatokat is magában 

foglal. A védőnők a következő feladatokat látják el:

 – család- és nővédelmi feladatok (pl. családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás);

 – várandós anyák gondozása;

 – gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás;

 – gyermekek gondozása;

 – családgondozás (pl. egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség megelőzése, segítség-

nyújtás stb.).

A védőnő feladatai a megelőző ellátások körében:

 – elsődleges megelőzésként az egészségi állapot javítására, a rizikótényezők elkerülésére, csökken-

tésére irányul (pl. figyelemfelhívás szűrésre),

 – másodlagos megelőzésként a rizikótényezők, az elváltozások, a megbetegedések korai felisme-

résére és jelzésére irányul,

 – harmadlagos megelőzésként a tartós megbetegedéssel vagy fogyatékkal élők, hátrányos helyzet-

ben élő családok fokozott gondozására, egészségi állapotuk, szociális helyzetük és környezetük 

nyomon követésére, az elfogadható körülmények és életvitel kialakításában történő segítség-

nyújtásra irányul.

21  Forrás: NEAK
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 A védőnői ellátás nem választható szolgáltatás, annak igénybevétele kötelező.

A védőnői ellátás területi szinten, az iskolavédőnői ellátás az oktatási intézményhez kötötten szervezett. 

A területi védőnők körzetek (ellátási terület) szerint végzik feladataikat, az ellátási területen lakóhellyel 

rendelkezők, illetve – írásbeli igény esetén – a körzetben életvitelszerűen tartózkodók részére. A védőnő 

köteles a gondozás lehetőségét felajánlani a körzetében életvitelszerűen tartózkodó, de nem a körzet-

ben lakó, védőnői kompetenciába tartozó esetekben, és a gondozásba vétel elfogadását követően a be-

jelentett lakóhely szerint illetékes védőnőt értesíti a gondozásba vételről. Területi védőnői ellátásban a 

várandós, gyermekágyas édesanyák, a 0-7 éves korosztályú gyermekek, az otthongondozott tanköteles 

korú gyermekek részesülhetnek.

Az iskolavédőnői ellátás a 3-18 éves korosztály, valamint 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű 

iskolai oktatásban résztvevő diákok számára biztosított.

Ferencvárosban a védőnői feladatokat 2018-ban 16 körzetben 26 fő védőnő (területi és iskolai) látta 

el.22 A védőnők az alábbi telephelyeken működnek: Vaskapu u. 23-29. (1-8. körzet); Csengettyű utca 23. 

(9-12. körzet); Lónyay utca 46. (13-15. körzet).

A védőnői körzetek és telephelyek elhelyezkedése a 15. térképen tekinthető meg.

34.  ábra: A védőnők által a kerületben ellátottak számának az alakulása 2013-ban, a 2015-2018. 

időszakban (várandósok száma; újszülöttek száma; státusz vizsgálatok száma; látogatások száma)

Forrás: IX. kerület Önkormányzat Humánszolgáltatási Iroda / FESZ

Mint az látható, a kerületben ellátott várandósok száma a 2013. évhez képest közel 15%-ot emelkedett 

(2013-ban 859, 2018-ban 1.018 fő volt, a legmagasabb 2016-ban volt 1.088 fő). Elmondható, hogy ez a 

szám a köztes vizsgált évek többségében is 1.000 fő körül mozgott.

22 Forrás: 1021. OSAP statisztikai jelentés a kerület Humán Közszolgáltatási Irodájától
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Az ellátott újszülöttek száma a vizsgált években kisebb mértékű eltérést mutat a 2013. évhez képest, általá-

ban +/- 2-5 % (kivétel a 2018. év, amikor viszonylag nagyobb az eltérés: az előző évhez képest: 72 fővel keve-

sebb az ellátottak száma). Az ellátott újszülöttek száma 2013., 2015-18. években 544-629 között mozgott. 

A két adat különbsége utalhat arra, hogy a várandós nők egy része ugyan a védőnői ellátást a kerületben 

veszi igénybe, ugyanakkor az újszülött már nem a kerületi statisztikákban jelenik meg, költözés miatt vagy 

egyéb okból kifolyólag.

A státusz vizsgálatok száma 2016. évig 5.156 és 5.764 darab volt, ugyanakkor 2016-ban drasztikus emel-

kedés figyelhető meg (16.625). Ennek oka feltételezhetően az a jogszabályi változás, amely bevezette a kö-

telező védőnői ellátást: ennek megtagadása büntetéssel jár, és ha egy család ennek ellenére lemond róla, 

az következményekkel járhat.  Valamint jelentősen megemelte a védőnő által elvégzendő státusz vizsgála-

tok számát (a csecsemő hathetes koráig hetente, majd havonta kell elvégezni, a gyermek egy- és három-

éves kora között negyedévenként csinál státuszvizsgálatot a védőnő, utána pedig az iskolás kor kezdetéig 

évente ellenőrzik, hogy megfelelően fejlődik-e a gyermek). A védőnők által végzett látogatások száma a 

vizsgált évek többségében 11.000 látogatás körül mozog (a legmagasabb 2015-ben és 2016-ban volt).

Az iskola-egészségügyi ellátás
Az egészségbiztosítás egyéb alapellátási feladatai keretében az érintettek védőnői ellátást, iskola- és ifjú-

ság-egészségügyi ellátást (iskolaorvosi) vehetnek igénybe. Az iskolaorvosi ellátás olyan egészségügyi-alap-

ellátás, amelyet a diákok számára közvetlenül a nevelési-oktatási intézményben áll rendelkezésre.

Jogszabályi háttér

 – 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól,

 – 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról,

 – 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról.

Az iskola egészségügyi ellátás a tanulók egészségi állapotának vizsgálata, követése, alkalmassági vizsgá-

latok elvégzése, közegészségügyi és járványügyi feladatok, részvétel a nevelési-oktatási intézmény egész-

ségnevelő tevékenységében. A tevékenység iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, amelyet 

fogorvos és fogászati asszisztens közreműködésével végeznek. 

Az egészségügyi alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátás
A kerületben 24 órás felnőtt ügyeleti szolgálat működik, a gyermekorvosi ügyelet hétköznap, 20.00-08.00 

között, hétvégén, ünnep és munkaszüneti napokon 24 órán keresztül biztosított. 

A gyermekorvosi ügyeleti szolgálatot International Ambulance Zrt. látja el, az Önkormányzat szerződött 

partnereként, a FESZ Kft. a gyermekügyeleti ellátásra rálátással nem bír. A felnőtt háziorvosi ügyeleti ellá-

tást a VIII. kerületi egészségügyi szolgálattal közösen az Inter Ambulance Zrt. látja el.23

23 Forrás: Beszámoló és üzleti jelentés 2018. FESZ Kft.
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Fókuszcsoportos kutatás egészségügyi szakemberek részvételével
Az egészségügyi közszolgáltatások hatékony megismerése céljából a kerületben dolgozó egészségügyi 

szakembereket kértünk fel két fókuszcsoportos interjún való részvételre. Az egyik fókuszcsoportban csak 

az egészségügyi alapellátásban dolgozó orvosok vettek részt (egy felnőtt háziorvos, egy gyermek háziorvos, 

egy gyermek fogorvos, két felnőtt fogorvos), míg a másik fókuszcsoportban a szociális szektorban dolgo-

zókkal együtt történt meg az interjú (itt egy felnőtt háziorvos és egy védőnő képviselte az egészségügyi 

ágazatot).

A két fókuszcsoport interjú egyenként 75-90 percig tartott, az alábbiak témakörökkel:

 – Ferencvároshoz kapcsolódó személyes kötődések feltárása (család, iskola, munkahely, baráti kap-

csolatok).

 – Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó személyes szakmai, intézményvezetői tapasztalatok.

 – Az egészségügyi ellátás területén az elmúlt évtizedben bekövetkezett szabályozási és finanszírozá-

si, bérezési viszonyok alakulása, azok értékelése.

 – A kerületi Önkormányzattal való intézményi, valamint formális és informális személyes kapcsolatok 

alakulása, értékelése.

 – A IX. kerületben az elmúlt évtized, évek során lezajlott ingatlanpiaci változások véleményezése, ha-

tásai, intézményvezetői szemmel történő értékelése.

 – Egészségügyi dolgozóként milyen speciális problémák jelentkeznek – legyen az infrastrukturális (pl. 

parkolás, épület-felújítás), humán erőforrás (pl. szakemberhiány) vagy egyéb szakmai-, finanszíro-

zási jellegű.

 – Tapasztalati szerint milyen speciális előnyök, ún. jó gyakorlatok (best practices) jelentkeznek, illetve 

milyen igények fogalmazhatók meg a fenntartó kerületi Önkormányzat irányába.

 – Kiemelt célja volt az interjúnak, hogy nyilatkoztassa az interjúalanyokat a következő évek (időtáv-

ban a 2020-2025 időszak) várható intézményi kihasználtságáról: szerintük hogyan fog alakulni az 

ellátottak létszáma a kapacitáshoz viszonyítva.

Az egészségügyi fókuszcsoportok előre meghatározott kérdései

1. Mióta dolgozik az egészségügyi szektorban?

2. Amennyiben vezetőként dolgozik, mióta tölt be vezetői pozíciót? Korábban töltött-e be máshol is 

vezetői pozíciót?

3. Milyennek látja az elmúlt évtized szakmai, szabályozási változásait? Hol látja – személyesen – a prob-

lémákat vagy eredményeket? értékeljen – pl. rendelő- fejlesztések – erről mi a véleménye?

4. Mennyire látja saját praxisán keresztül az elmúlt fél évtized kerületi ingatlanfejlesztéseinek közvet-

len hatásait, tapasztal a kerületben egyfajta társadalmi cserét? – a saját tapasztalatok alapján (pl. 

ellátottak számának alakulása a 2010-es években; az ellátottak társadalmi státuszának alakulása)

5. Szükségesnek látja-e az alábbi intézmények bővítését a kerületben – bölcsőde, óvoda, szociális 

intézmények? Ha igen, akkor miben látja?
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6. Milyen tapasztalatai vannak a kerületi önkormányzattal? – az együttműködés véleményezése.

7. Általában milyen problémákat lát a kerületben – lakosság, közlekedés stb.?

A fókuszcsoporton elhangzottak szintetizálása

Az egészségügyi alapellátásban dolgozók számára megtartott fókuszcsoportos interjún elhangzott kér-

désekre történő válaszok, véleményeket összegzése, az attitűdök feltárása és mindezek szintetizálása az 

alábbiakban látható. Az interjúalanyok által elmondottak egyes témakörökhöz kapcsolódóan szó szerint 

kerültek idézésre, ezeket dőlt betűvel jeleztük.

A kerülethez való szakmai és magánéleti kapcsolódás

 – A megkérdezettek többsége jelentős ideje (egy évtizede vagy annál régebb óta) a magyar egész-

ségügyben dolgozik orvosként, fogorvosként vagy védőnőként. 

 – Három fő több mint 25 éve a kerületben dolgozik, a többiek jellemzően az elmúlt 10-15 évben 

érkeztek a kerületbe. 

 – Kerületi kötődése négy főnek van, jelenleg egyik interjúalany sem él életvitelszerűen Ferencvá-

rosban.

Az egészségügyi alapellátás közelmúltja és jelene

 – Elmondható, hogy az elmúlt évek szabályozási változásai jelentősen átalakították az egészség-

ügyben dolgozók életét. Az interjúalanyok megerősítették, hogy olyan mértékű adminisztratív 

teher hárult az érintettekre, hogy az már a napi munkavégzés hatékonyságát is jelentősen rontja 

(a rendelési idő 60-70 %-a ezzel telik elmondásuk szerint). 

„Most egy viszonylag nehezebb időszakunk van. Az adminisztrációs teher nagyon nagy, egyre többet 

kell jelenteni, többfelé. Ez sokszor a munka rovására megy. Legtöbbször az orvos egyedül dolgozik, 

mert az asszisztens mást sem csinál, mint adminisztrál.”

 – Kiemelték, hogy minden területen (különösen az egészségügyi szakdolgozók, valamint a gyer-

mekorvosoknál) jelentős szakember hiány tapasztalható, elmondásuk szerint betöltetlen házi-

orvosi körzetek vannak, ami azért különösen aggasztó, mert a közeljövőben több, a területen 

dolgozó orvos nyugdíjba vonulása várható. 

 – A betegutak átgondolása nem könnyítette meg az orvosok, különösen a gyermekorvosok életét. 

Szakmacsoport-függő, hogy a gyermeket milyen problémával hová lehet beutalni: amíg például 

a kardiológia esetében a Heim Pál Kórház az illetékes, addig az ortopédia már a kerületi szakren-

delő kompetenciájába tartozik. Szinte mindenhol több hónapos várólisták vannak.

 – Az ügyeleti rendszer hatékonysága nem megfelelő, jellemző, hogy az ügyeletes orvos a beteget 

már másnap visszaküldi a háziorvoshoz. 

 – A jelenlévő orvosok véleménye szerint sok olyan intézkedés található jelenleg a rendszerben, 

amelynek a racionalizálására lenne szükség - példaként említették az keresőképtelenséget igazo-

ló igazolások kiadását).
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A kerületi ingatlanpiaci és lakossági változások értékelése 

 – Az interjúalanyok véleménye szerint a beköltözők várható száma nehezen kalkulálható, a kerület-

ben zajló dinamikus ingatlanpiaci folyamatoknak is köszönhetően: „folyamatos a lakosságcsere”. 

 – Az Önkormányzat Humánszolgáltatási Irodájának egészségügyi referense sajnálatát fejezte ki, 

hogy a népesség-nyilvántartási adatok nem az Önkormányzatnál vannak, valamint az is tény, 

hogy sok bérlő nem jelentkezik be a lakásba. 

 – Elhangzott, hogy a védőnők ellátási kötelezettsége tartózkodási hely szerinti és nem lakcím vagy 

TAJ kártya alapján történik, ezért ők sokszor azzal sincsenek tisztában, hogy ki milyen jogcímen 

tartózkodik a lakásokban. 

 – Az interjúalanyok szerint a terhesgondozások száma az elmúlt pár évben jelentősen megnöve-

kedett:

 – „Folyamatos lakosságcsere van, a lakások kicsik, ez behatárolja a létszámot. Középső-Ferencvárosban 

azonban biztosan gond lesz. A beköltözők 10 %-a valószínűsíthetően gyermek lesz, ezért muszáj lesz 

minimum egy, de inkább két új körzetet létrehozni. Ez a Vaskapu utcában jelenleg nem megvalósítható. 

Javaslatom, hogy a Vágóhíd utcai lakóparkban kellene egy új felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő.”

A kerületi humán ellátó intézményrendszer értékelése

 – A résztvevők többször kihangsúlyozták, hogy az egészségügyi alapellátás rendszere a IX. kerü-

letben jelenleg túlterhelt (egy felnőtt háziorvos általánosan 1200 fő ellátottal dolgozik, miközben 

800 fő felett degresszió van24). Ez azt jelenti, hogy már egy minimális lakosság emelkedés is el-

képesztő terhet fog róni az Önkormányzat által fenntartott egészségügyi intézmények dolgozó-

ira, ez a fókuszcsoportok résztvevői szerint különösen Középső-Ferencvárosban jelenthet majd 

problémát. Ennek ismeretében mindenképpen indokolt a jelenlegi körzetek újragondolása, új 

körzetek létrehozása majd azt követően a finanszírozási egyeztetések a Nemzeti Egészségbizto-

sítási Alapkezelővel (NEAK). 

 – A beszélgetés során megfogalmazódott egy kerületi fejlesztési stratégia kidolgozásának igénye, 

pontosan kijelölve Ferencváros egészségügyi fejlesztési irányait.

Társintézményekkel való viszony

 – A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a munkatársakkal valamint az ágazati társintézmények-

kel, szervekkel való együttműködés megfelelő.

 – A gyermekvédelmi jelzőrendszer meglátásuk szerint jól működik. Ez főleg a gyermekorvosokat és 

a védőnőket érinti. Rendszeres a kapcsolat a résztvevők között, üléseznek és esetmegbeszélése-

ket is szerveznek. 

24 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszíro-
zásának részletes szabályairól. Degresszió számításának módja lsd: http://neak.gov.hu/data/cms1003074/GYIK_
HSZ_201708.pdf.
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 – Az interjúalanyok komoly problémaként nevesítették azon gyermekeket, akik nem járnak rend-

szeresen iskolába (van, hogy csak heti egy alkalommal) de ennek látszólag semmilyen következ-

ménye sincs, az ilyen esetekben a jogszabály által elrendelt családi pótlék megvonásának nincs 

valódi elrettentő hatása. A gyermekorvosok ezt igyekeznek jelezni az illetékes hatóságok felé, de 

meglátásuk szerint vannak esetek, amikor nem történnek érdemi és hatásos intézkedések, ilyen-

kor ezek a gyermekek szinte eltűnnek a magyar oktatási rendszerből.

 – „Gyermekfogászatra a tanárok viszik a gyerekeket, ezért fontos, hogy jó legyen a rendelő és a tanárok 

kapcsolata. Ha gond van egy gyermek fogazatával, az orvos papírt ír, és megkéri a tanárt, hogy tájékoz-

tassa a szülőt. Az olyan gyermekek esetében, akik csak nagyon ritkán járnak iskolába, ez szinte lehetet-

len. Ilyenkor a tanárok sokszor összegyűjtik az érintett gyerekeket és egy külön időpontban visszaviszik 

őket a rendelőbe kezelésre. A tanárok elmondása szerint ők sem tudják elérni az ilyen szülőket, hiszen 

évek alatt egy szülői értekezleten sem voltak.”

A kerületi önkormányzathoz való viszony és kapcsolódó elvárások

 – Az elmúlt években az Önkormányzat több infrastrukturális fejlesztést is megvalósított, ezek a 

nyilatkozó szakemberek szerint azonban főleg a gyermekrendelőket érintették. A felnőtt rende-

lőintézetek műszaki állapota egyáltalán nem kielégítő, ott sürgősen felújításra van szükség:

„A szakember gárda öregszik, muszáj utánpótlásról gondoskodni. A rendelő állapota siralmas (Dré-

gely utca), nincsenek külön helyiségek, így nem tudunk felvenni új embert, mert nem tudjuk leültetni.”

Egyéb észrevételek

 – A két fókuszcsoport során felmerült, hogy a kerületben nagyszámú külföldi réteg (elsősorban 

arab származású, ukrán, vietnami, kínai nemzetiségűek) jelent meg, akikkel a kommunikáció sok-

szor nehézségekbe ütközik. A háziorvosok egy része beszél angolul, de a jelzett páciensek több-

sége ezt a nyelvet nem beszéli, tolmács pedig a legtöbb esetben nem áll rendelkezésre. 

 – „A lakosság összetétele nagyon megváltozott: új rétegként jelentek meg a külföldiek, elsősorban viet-

nami, kínai személyek – a Huawei miatt, akik magyar, angol vagy német nyelven nem beszélnek. Ezek 

a betegek a nagyon terhelik a rendszert. A Lónyay utcában nagy menekült közösség él, többségük 

menekült kártyával rendelkezik. Problémát jelent, ha a gyermeknek nincs TAJ kártyája (vagy egyéb más 

igazolványa), mert ilyenkor csak sürgősségi ellátás biztosítható.”

 – Felmerült annak az igénye, hogy a villamos közvetlenül álljon meg a Mester utcánál a szakrendelő előtt. 

 – Szinte minden interjúalany beszámolt arról, hogy a kerületben a személygépkocsival való parko-

lás sok problémát okoz.

SWOT-analízis a kerületi egészségügyi ellátásáról
A kerületi egészségügyi ellátásról intézményi adatokat, valamint a különböző empirikus kutatási infor-

mációkat az alábbi SWOT-analízis (erősségek /gyengeségek / lehetőségek / veszélyek) keretében össze-

gezzük.
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Erősségek (Strengths)

 – A kerületben élők számára könnyen elérhető és kiterjedt egészségügyi ellátórendszer (alapellá-

tás, járóbeteg ellátás).

 – A gyermek háziorvosi rendelők infrastruktúrájával és az elmúlt évek felújítási munkálataival a 

kerületi lakosok elégedettek.

 –  A egészségügyi intézmények, szolgáltatók és az Önkormányzat közötti napi szintű kommuniká-

ciós kapcsolatok megfelelőek.

Gyengeségek (Weaknesses)

 – Az egészségügyi dolgozók korösszetétele egyenlőtlen hasonlóan az országos és fővárosi tenden-

ciához, sokan nyugdíjazás előtt állnak és kevés fiatal ágazati dolgozó.

 – A fókuszcsoport egységes véleménye, hogy egyes intézmények infrastruktúrája a nem megfelelő 

(pl. Drégely utcai rendelő).

 – Az egészségügyi finanszírozás korlátozott jellege és az intézményekben elavult egészségügyi esz-

közpark.

Lehetőségek (Opportunities)

 – Az egészségügyi dolgozók kerületi munkavállalásának a jelenleginél vonzóbbá tétele különböző 

eszközökkel (lakhatási támogatás, parkolási és egyéb kedvezmények).

 – A változó lakossági paraméterek és helyi közösségi ellátási igények akár szükségessé tehetik az 

egészségügyi alapellátási körzetek jelenlegi határainak újragondolását.

 – Célzott minőségi elveken alapuló intézményfejlesztés (épületek energia-hatékony felújítása).

 – Javasolt volna az egészségügyi típusú együttműködéseket bővíteni más fővárosi kerületek irányá-

ba – pl. a kerületi határokon átívelő problémák közös megoldásának a keresése.

Veszélyek (Threats)

 – Az elkövetkezendő években a lakosságszám esetleges hirtelen emelkedése (az ellátottak számá-

nak növekedése) az érintett kerületrészekben az ellátás jelenlegi színvonalának fenntartását is 

veszélyeztetheti.

 – Az egészségügyi dolgozók folyamatos elvándorlásának országos tendenciája a kerületi ellátó-

rendszerben is érzékelhető.

 – A valós ellátási szükségletek és a központilag (NEKA) finanszírozott források közötti országosan 

jellemző aránytalanság a IX. kerületben is érezteti hatását.
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Magánóvodák és családi bölcsődék a kerületben

Az alábbi összefoglalás a IX. kerületben magánfenntartásban működő óvodák, családi bölcsődék és családi 

napközik működését mutatja be a jogszabályi háttér, a rendelkezésre álló intézményi statisztikai információk 

valamint három szakmai mélyinterjú tapasztalatai alapján.

Magánóvodai szolgáltatás Ferencvárosban
A magánóvodák függetlenül a fenntartótól, nevelési intézménynek minősülnek. Hasonlóan az önkor-

mányzati fenntartású óvodákhoz, a magánóvodákban is főszabályként a gyermekek hároméves koruktól 

a tankötelezettség kezdetéig (6. életév) lehetnek. A Közoktatási Információs Rendszerben nyilvántartott, 

az Emberi Erőforrások Minisztérium által kiadott oktatási azonosítóval ellátott intézmény az Óvodai ne-

velés országos alapprogramja alapján kötelező helyi Pedagógiai Programmal rendelkezik.

Magánóvodák – csakúgy, mint az önkormányzati fenntartású óvodák - szigorú engedélyeztetési pro-

cedúra után hozhatóak létre és csak megfelelő feltételrendszerrel, eszközrendszerrel, személyi és tárgyi 

feltételekkel működtethetőek. Működésük szigorúan szabályozott és ellenőrzött. Csak szakirányú dip-

lomával rendelkező és több éves tapasztalattal bíró óvodapedagógus vezetheti, a nyitvatartás alatt ki-

zárólag óvónők felügyelhetik, vigyázhatják és nevelhetik a gyermekeket. A technikai és nevelést segítő 

dolgozók (dajkák), csak közvetve vehetnek részt a gyerekek nevelésében, hasonlóan az önkormányzati 

óvodákhoz. A magánóvodák különbözősége továbbá még a fenntartó személyében figyelhető meg. A 

központi költségvetés normatív hozzájárulása a magánóvódák számára is jár, de egyéb állami költségve-

tési hozzájárulást nem kapnak, hacsak nem kötöttek egyéni közoktatási együttműködési megállapodást. 

Így a fenntartásukhoz a szülők pénzbeli támogatása szükséges.

A magánóvoda fenntartók véleménye szerint ezen intézmények létrejöttének célja elsősorban a csa-

ládpótló szerep, valamint az alternatív pedagógiák megvalósításának lehetősége. Kis létszámukkal, és 

családias jellegükkel a második otthon biztosítása a szakmai hozzáértés és minőség megtartásával. 

Jogszabályi környezet

A magánóvodák alapítására, megszűnésére és működésére az állami intézményekre vonatkozó jogsza-

bályokat kell alkalmazni. Főbb irányadó jogszabályok: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-

vény (Nktv.); 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról; 

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról, 20/2012.(VIII.31.) EMMI 

rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról stb.

Magánóvodák a kerületben

Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Hivatal, Hatósági Főosztály Köznevelési Osztálya által vezetett 

egyházi és magánfenntartású köznevelési intézmények nyilvántartása tartalmazza az aktív és törölt státusszal 

rendelkező köznevelési intézmények listáját. E szerint Ferencvárosban mindösszesen egy magánfenntartású 

óvoda található. Ez az intézmény a Millennium Ovi Fenntartó Nonprofit Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön 
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fasor 10.) fenntartásában működő Mindenkid Millennium Óvoda (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.). A 

feladatellátási helyre felvehető maximális gyermeklétszám 75 fő. Az illetékes hivatal a magánóvoda gyermek 

létszámával kapcsolatban további információval (felvett, elutasított gyermekek száma) nem rendelkezik.

Családi bölcsőde és napközbeni gyermekfelügyelet Ferencvárosban

Az 1997-es gyermekvédelmi törvény szerint a helyi önkormányzat feladata, hogy megszervezze és mű-

ködtesse a gyermekek napköziben való gondozását, foglalkoztatását, azonban társadalmi szervezet (alapít-

vány és egyesület), illetve jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság (Bt., Kft.) és egyéni vállalkozás 

is végezhet ilyen tevékenységeket, ha a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel.

2017-től a kizárólag bölcsődés korú gyermekeket ellátó családi napközi elnevezést felváltotta a családi 

bölcsőde, a nem kizárólag bölcsődés korú gyermekeket ellátó családi napközit a napközbeni gyermekfel-

ügyelet, és a házi gyermekfelügyeletet pedig a napközbeni gyermekfelügyelet elnevezés. Ezen kerületi ma-

gánintézmények a hatályos jogszabályban foglaltak szerint működnek, felügyeletüket Budapest Főváros 

Kormányhivatalának Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya látja el.

Jogszabályi környezet

A magánbölcsődére, családi napközire, gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó legfontosabb jog-

szabályok a következők: 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

(Gyvt.), 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédel-

mi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, 369/2013. (X. 24.) 

Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok ha-

tósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről.

Családi bölcsődék a kerületben

A Fővárosi Kormányhivatal által megküldött adatok szerint a kerületben 6 fenntartó 8 helyszínen mű-

ködtet 12 családi bölcsődét, mindösszesen 82 férőhellyel.  Tájékoztatásuk szerint 8 családi bölcsőde már 

kb. 5-10 éve működik a kerületben 54 férőhellyel, 2018-ban 1x7 fős, 2020-ban pedig 3x7 fős családi 

bölcsődére adtak ki engedélyt.

A fenntartók és intézményeik az alábbiak:

a. Fenntartó: Liliput Nonprofit Kft. (1094 Budapest, Ferenc tér 4. fsz. 2.)

 – Intézmények: 

 – Liliput Családi Bölcsőde Hálózat és Játszóház Gulliver Családi Bölcsőde (1094 Budapest, 

Ferenc tér 4. fsz. 2.), 7 férőhely

 – Liliput Családi Bölcsőde Hálózat és Játszóház Liliput Családi Bölcsőde és Játszóház (1094 

Budapest, Ferenc tér 4. fsz. 2.), 7 férőhely

 – Liliput Családi Bölcsőde Hálózat és Játszóház Panni Világa Családi Bölcsőde (1095 Buda-

pest, Máriássy út 4.), 7 férőhely
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 – Liliput Családi Bölcsőde Hálózat és Játszóház Laputa Családi Bölcsőde (1095 Budapest, Má-

riássy út 4.), 7 férőhely

 – Liliput Családi Bölcsőde Hálózat és Játszóház Nyihaha Családi Bölcsőde (1095 Budapest, 

Máriássy út 4.), 7 férőhely

b. Fenntartó: Csana-Manó Nonprofi t Kft. (2142 Nagytarcsa, Fasor út 7.)

 – Intézmény:

 – Pöttyös Kuckó Családi Bölcsőde (1097 Budapest, Lobogó u. 10/3. fszt. 3.), 5 férőhely

c. Fenntartó: Munkahelyi Óvoda Nonprofi t Kft. (1083 Budapest, Práter u. 53.)

 – Intézmény:

 – Mindenkid Millennium Családi Bölcsőde (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.), 7 férőhely

d. Fenntartó: Family Day Családi Napközi Nonprofi t Kft. (1039 Budapest, Boglár u. 1. II/7)

 – Intézmények:

 – Babar-Ház Családi Bölcsőde (1094 Budapest, IX. Ferenc tér 13. II/8.), 7 férőhely

 – Lepke-lak Családi Bölcsőde (1094 Budapest, IX. Ferenc tér 13. II/8.), 7 férőhely

e. Fenntartó: Európai Beruházási és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (1098 Budapest, IX. Ep-

reserdő u. 16.)

 – Intézmény:

 – VertikaLAND Családi Bölcsőde (1094 Budapest, IX. Bokréta u. 5.V/505.), 7 férőhely

f. Fenntartó: Prücsök Otthon Nonprofi t Kft. (2151 Fót, Somló u. 84.)

 – Intézmények:

 – Prücsök Otthon Családi Bölcsőde (1097 Budapest, Vaskapu u. 10-14/C fsz. 6.) 7 férőhely

 – Prücsök Otthon II. Családi Bölcsőde (1097 Budapest, Vaskapu u. 10-14/A fsz. 3.) 7 férőhely

35.  ábra: A kerületben működő családi bölcsődék férőhelyeinek alakulása 2017-2020 között (év/fő)

Forrás: Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatal
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Mint az látható az elmúlt 4 évben a családi bölcsődék férőhelyeinek száma emelkedő tendenciát mutat. 

2017. évben még csak 56, 2020-ban azonban már 82 férőhellyel üzemelnek ezek az intézmények, ez 3 

éves összehasonlításban mintegy 46 %-os férőhelybővítést jelent.

Napközbeni gyermekfelügyelet a kerületben

A Kormányhivatal tájékoztatása szerint a kerületben egy fenntartó lát el napközbeni gyermekfelügyele-

tet, a Kidlandia Oktató és Programszervező Nonprofit Kft. (1094 Budapest, Ferenc tér 6-7/A VI. em. 601., 

intézmények és telephelyek: Kincses Sziget Kétnyelvű Napközbeni Gyermekfelügyelet I. és II. 1094 Buda-

pest, Balázs Béla u. 3., férőhelyek száma: 14. 

A 2x7 fős napközbeni gyermekfelügyelet 2018 óta működik a kerületben, tényleges létszámról a Hiva-

talnak nincs tudomása. Nevezett intézményekben az elmúlt két évben férőhely- bővítés nem volt.

A kerületben működő magánóvoda, családi bölcsődék, napközbeni gyermekfelügyeletet ellátó intéz-

mények területi elhelyezkedését a 16. számú térkép mutatja.

Szakmai mélyinterjúk a magánóvodák és családi bölcsődék 
képviselőivel

Annak érdekében, hogy minél átfogóbb képet kapjunk a kerületben működő magánóvodai és családi 

bölcsődei ellátásokról három szakmai mélyinterjút készítettünk a Ferencvárosban aktív magánszolgálta-

tók vezetőivel, képviselőivel. 

Az interjúk az alábbi magánszolgáltatókat érintette:

 – Liliput Családi Bölcsőde Hálózat, 1095 Budapest, Máriássy út 4.

 – Mindenkid Millennium Óvoda, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.

 – VertikaLAND Családi Bölcsőde, 1094 Budapest, IX. Bokréta u. 5.V/505.

Az interjúk 45-60 percig tartottak, és az alábbi témaköröket érintették:

 – Személyes kapcsolódás a kerülethez (család, iskola, munkahely, baráti kapcsolatok).

 – A magánfenntartású óvodai és bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó személyes szakmai és intéz-

ményvezetői tapasztalatok.

 – Az érintett területen a közelmúltban bekövetkezett szabályozási, finanszírozási és bérezési 

viszonyok alakulása, azok értékelése.

 – A IX. kerületi Önkormányzattal való kapcsolatok alakulása és értékelése.

 – Ferencvárosban az elmúlt évtized során lezajlott lakóingatlan-piaci folyamatok hatása az intéz-

ményre.

 – A kerületben tapasztalt társadalmi- és lakossági változások hatása az intézményre.

 – A szektort érintő speciális problémák (infrastruktúra, humán erőforrás stb.).

 – A következő évekre vonatkozó magánszolgáltatói várakozások – pl. a beiratkozott gyermekek 

várható létszáma; férőhely-kapacitási kérdések.
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Az interjúk előre meghatározott kérdései

1. Mióta dolgozik a szociális-, köznevelési szektorban?

2. Mióta tölt be intézményvezetői pozíciót?

3. Milyennek látja az elmúlt évtized szakmai, szabályozási változásait? Hol látja a problémákat vagy 

eredményeket? Értékeljen a 3 éves kortól kötelező óvodáztatás bevezetését!

4. Mennyire látja saját intézményvezetői praxisán keresztül az elmúlt fél évtized kerületi ingatlanfej-

lesztéseinek közvetlen hatásait, tapasztal a kerületben egyfajta társadalmi cserét? –pl. intézményi 

férőhelyek alakulása 2010-es években; az elmúlt évek során beíratott gyermekek társadalmi stá-

tuszának alakulása.

5. Szükségesnek véli a különböző humán intézmények (egészségügy, szociális és óvodai struktúra) 

bővítését a kerületben?

6. Milyen intézményvezetői tapasztalatai vannak a kerületi önkormányzattal való együttműködés-

ről?

7. Hogyan látja az általa vezetett intézmény jövőbeni lehetőségeit?

8. Milyen egyéb problémákat lát a kerületben – közlekedés, parkolás stb.?

A szakmai mélyinterjúkon elhangzottak szintetizálása

A mélyinterjúkon elhangzott kérdésekre adott válaszok, vélemények összefoglalása és szintetizálása az 

alábbiakban látható. A vélemények pontosabb megjelenítése céljából, bizonyos az interjúalanyok által 

elmondott vélemények szó szerinti idézet formájában, dőlt betűkkel olvashatóak.

A kerülethez való szakmai és magánéleti kapcsolódás, az ágazatban eltöltött idő, szakmai 

múlt

 – A megkérdezettek közül két intézményvezető is a kerületben él, a harmadik pedig az egyik agg-

lomerációs településen.

 – Az interjúalanyok közül két fő több mint 15 éve dolgozik a szociális, köznevelési szektorban, ere-

deti végzettségük pedagógus, a harmadik személy viszont már a piaci szférából érkezett közgaz-

dász, aki időközben megszerezte a jogszabályok által előírt óvodapedagógusi végzettséget.

 – A három magánfenntartású intézmény 4-5 éve működik a kerületben.

A bölcsődei szolgáltatás és óvodai nevelés intézményi közelmúltja és jelene

 – Egybehangzó vélemény volt az interjúk során, hogy nagyon nehéz magánintézményt nyitni. A nyi-

táshoz kapcsolódó szigorú jogszabályi előírásoknak rendkívül nehéz, az egyik interjúalany megfo-

galmazása szerint „szinte lehetetlen” megfelelni.

 – 2017-ben hatályba lépett a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi in-

tézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 

(IV. 30.) NM rendelet módosítása átalakította, bizonyos szempontból szigorította a magánbölcső-

dék és családi napközik működését.
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A szektort érintő egyéb változások (kötelező óvodáztatás) hatásai az intézményre

 – A megkérdezett magánóvodát üzemeltető szolgáltató (Mindenkid) a kötelező óvodáztatás hatá-

sairól még nem tud beszámolni, mert 2016-ban indult az intézmény.

 – A sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek problémája viszont jelen van az intézmények életében: 

ha SNI szakvéleménnyel rendelkezik egy gyermek, azt magánintézménybe nem vehetik fel, hi-

szen a jogszabályi előírások szerint gyógypedagógus, speciális fejlesztés kell, hogy rendelkezésre 

álljon stb. Ugyanakkor a tapasztalatok szerint egyre több ilyen gyermek van. 

 – A Liliput családi bölcsőde és játszóház vezetője elmondta, hogy a kötelező óvodáztatás paradox 

hatása az, hogy szinte minden érintett szülő szívesen tartaná tovább gyermekét az intézmény-

ben, viszont a 3 éves óvodáztatási életkor betöltésével kötelező elvinni a gyermekeket valamelyik 

óvodai nevelést biztosító intézménybe. Az intézményvezető szerint a tavalyelőtti évben az érin-

tettek inkább végigjárták a hivatalos eljárást a jegyzőnél, a gyerekorvosnál, hogy lehetőleg még 

egy évre felmentessék gyermeküket és a kicsik a Liliputban maradhassanak.

Humán-erőforrás ellátottság az intézményben

 – A magánintézmények - elmondásuk szerint - a jogszabályoknak megfelelően töltik fel az üres 

álláshelyeket, ugyanakkor sokszor nehézséget okoz, hogy például angolul megfelelő szinten be-

szélő óvodapedagógust találjanak.

 – A szakemberhiány itt is érezhető, a meghirdetett helyeket nem minden esetben sikerül azonnal 

feltölteni, pedig a fizetés és a körülmények is jobbak, mint az állami szektorban.

A kerületi ingatlanpiaci és lakossági változások értékelése intézményvezetői szemmel

 – A válaszadók egyöntetű véleménye szerint a gyermek létszám növekedni fog. Van olyan intéz-

mény, ahol az elmúlt évek gyermekszám növekedése miatt szinte már ők „válogathatnak a gyere-

kek közül”.

 – A kerületben sok a külföldi szülő, azonban az ő gyermekeik sokszor nem járnak 3 évet az in-

tézményekbe, hanem a munkaszerződések, megbízások, projektek lejárta után haza vagy más 

országba költöznek. Ezek a szülők leginkább azért választanak magánintézményt, mert az állami 

intézményben nem tudnak velük kommunikálni.

 – „Változó, nagyon változó, több kínai szülő van, ez nyilván érthető, valamint indiaiak. A legtöbb külföldi 

gyermek tehát kínai és indiai származású.”

 – „A külföldiek egyre többen vannak, itt a csoport fele külföldi szülők gyermeke/ vagy az egyik szülő nem 

magyar. Az állami rendszerben nem tudnak kommunikálni a szülőkkel. Itt beszélnek angolul, van angol 

nyelvű pedagógus.”

 – Láthatóan növekszik a jobb egzisztenciával rendelkező szülők száma, akik megengedhetik ma-

guknak, hogy a magánintézmények családiasabb környezetébe, kisebb létszámú csoportjaikba 

járassák a gyermekeket és ennek anyagi vonzatát is vállalni tudják.

 – „Nálunk folyamatos a felvétel és így folyamatosan jönnek is, miután mi pont azt a réteget célozzuk 
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meg, akik külföldről jönnek, itt dolgoznak a multiknál, vagy visszajönnek GYES-ről. Ide könnyebben be 

tudja tenni évközben a gyereket, mert az önkormányzati intézménybe szinte lehetetlenség, és hát vall-

juk meg őszintén, ezek a szülők, akik magánintézménybe járatják a gyermekeiket, nem nagyon szeretik 

a zsúfolt csoportokat.”

 – A szülők nagy része a közelben lévő multinacionális vállalatoknál dolgozik, ahol nem ritka, hogy a 

cégek igény szerint támogatják a gyermek óvodáztatását.

 – A Liliput intézményeiben a gyermekek többsége a IX. kerület Belső-Ferencváros kerületrészben 

lakik. A Mindenkid magánóvodában és a VertiKaland családi bölcsődében ugyanakkor már nin-

csenek többségben a IX. kerületben élő gyermekek, inkább az a jellemző, hogy az ide járó gyer-

mekek szülei Ferencvárosban dolgoznak, de életvitelszerűen nem itt laknak.

A kerületi önkormányzathoz, más intézményekhez való viszony

 – Az intézményvezetők elmondták, hogy nincs kapcsolatuk a többi magán-, illetve önkormányzati 

intézménnyel.

 – Egy intézményvezető kiemelte ki, hogy az Önkormányzattal nagyon jó a kapcsolata, így korábban 

a baba-mama klub beindításában is kapott segítséget.

 – Az interjúalanyok szerint a gyerekorvossal és védőnőkkel jó a kapcsolat, segítőkészek.

 – Az egyik szolgáltató kifejtette, hogy problémás a személygépkocsi parkolóhely kérdése az intéz-

mény előtt:

„Én kértem anno egyet (parkolóhelyet), hogy legalább egy legyen közvetlenül előttünk, hogy felváltva 

rotálódhassanak a szülők, de mondták, hogy nem.”

Fejlesztési, bővítési tervek az intézményi szolgáltatással összefüggésben

 – Magánóvodai férőhely-bővítés nehezen kivitelezhető a szigorú jogszabályi előírások miatt.

 – A családi bölcsődét üzemeltető egyik szolgáltató a közeljövőben nyit új telephelyet a Metrodom 

egyik épületében, Középső-Ferencvárosban.

 – „Az az igazság, hogy most ott annyira nagy lett az a lakópark, és nem nagyon követte az infrastruk-

túra, nincs egy bolt, egy étterem, se egy bölcsőde-óvoda. Én nem véletlenül találtam rá erre a helyre, 

mert úgy voltam vele, hogy az ott egy ilyen kiaknázatlan terület, rengeteg fiatal család költözött oda 

kicsi gyerekekkel. Nyilván még meg se nyitottunk,......már öten jelentkeztek, hogy szeretnének januártól 

jönni.”

 – Az interjúalanyok véleménye, hogy a IX. kerületben további parkok, játszóterek építése szüksé-

ges, a működőek pedig kis alapterületűek. 

 – Meglátásuk szerint a személygépkocsival való parkolás nehézsége - különösen az új építkezések-

kel párhuzamosan - fokozódni fog.
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A kutatás során érintett humán közszolgáltatások a 

IX. kerületben

2019. október és 2020. március között átfogó jelleggel felmértük Budapest IX. kerületében a gyer-

mek- és ifjúságügyhöz kapcsolódóan a kerületi önkormányzat által működtetett humán közszolgáltatási 

rendszereket, így a ferencvárosi óvodai nevelés, a bölcsődei ellátás, a gyermekvédelem és gyermekjólét, 

valamint az egészségügyi alap- és szakellátás (házi orvosok, házi gyermekorvosok, fogászat és gyermek-

fogászat, védőnői ellátás, kerületi szakrendelő) aktuális állapotát. Továbbá önkormányzati döntéshozói 

javaslatra kiegészítettük a kutatást a kerületben működő magánfenntartású óvodák, bölcsődék, családi 

napközik tevékenységének vizsgálatával. 

Az ágazati dimenzió mellett a kerületi humánszolgáltatásokat hangsúlyosan vizsgáltuk területi vonat-

kozásban is: Belső-Ferencváros; Középső-Ferencváros; József Attila lakótelep; Külső-Ferencváros. Ez a te-

rületi megközelítés megjelent a felhasznált intézményi statisztikák és adatbázisok feldolgozása során. A 

területi differenciák szemléltetéséhez tematikus térinformatikai térképek készültek. A közszolgáltatások 

jogszabályi és intézményi vizsgálata mellett 31 személlyel szakmai mélyinterjúk és fókuszcsoportos be-

szélgetések készítettünk, azzal a céllal, hogy közvetlenül a szolgáltatást nyújtók oldaláról szerezzünk sze-

mélyes percepciókat, szakmai véleményeket az egyes szolgáltatási területek közelmúltjáról és jelenéről. 

A vizsgált közszolgáltatási területeken (kerületi fenntartású óvodák, bölcsődék, gyermekvédelem és 

gyermekjólét, egészségügy25) szerzett kutatási tapasztalatokat külön-külön az erősségek, gyengeségek, 

lehetőségek és veszélyek összegzésére épülő SWOT-analízisek formájában szintetizáltuk. A ferencvárosi 

magánfenntartású óvodák, családi bölcsődék és családi napközik fejezetnél eltekintettünk a SWOT-ana-

lízis készítésétől, mivel itt döntően piaci viszonyok (kereslet-kínálat) dominálnak és az Önkormányzatnak 

nincs közvetlen tennivalója ezen a területen.

A kerületi humán közszolgáltatások kutatási tapasztalatainak 
összegzése

A kutatást megalapozó gondolat a Ferencvárosban a 2010-es években tapasztalható erőteljes lakó-

ingatlan-piaci expanzió társadalmi vizsgálata, és a kerületi humán közszolgáltatásokra rövid- és közép-

távon (a 2019-2024. önkormányzati ciklus) gyakorolt hatásainak a felmérése volt. Ennek tudatában ha-

tároltuk le a kutatás időbeni, területi és ágazati határait. Mivel a ferencvárosi ingatlanpiaci folyamatok 

fókuszában az új lakások építése áll, ezért került kiválasztásra a gyermekes családokat közvetlen érintő 

kerületi óvodai nevelés, bölcsődei szolgáltatás, gyermekvédelem és gyermekjólét, valamint az egész-

ségügyi ellátások köre. Kutatási alapkérdés volt, hogy a jelentős – évtizedes távlatban – közel 8000 új 

lakóingatlan milyen feladatokat, új kihívásokat fog jelenteni az önkormányzati intézmények és feladataik 

ellátása számára.

25  A kerületi egészségügyi ellátások vizsgálatát nem korlátoztuk a gyermekegészségügyre, így a felnőtt háziorvosi, 
fogászati valamint a kerületi szakrendelő – mint járóbeteg ellátás – működését is górcső alá vettük.
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A kutatás egyúttal lehetőséget adott arra is, hogy a felmérjük, milyen „állapotban” vannak az érintett 

közintézmények és szolgáltatók, hogyan alakultak a kerületi lakosság és az ágazatban dolgozók elvárásai, 

illetve miként tekintenek a kerületi önkormányzatra a különböző szereplők. Általánosságban elmond-

ható, hogy mennyiségi problémák helyett sokkal inkább minőségi problémák mutathatók ki a vizsgált 

kerületi közszolgáltatásoknál. A rendelkezésre álló lakossági statisztikák, valamint a kimutatható trendek 

nem jeleznek előre az ellátottak számát, arányát tekintve extrém jövőbeli terhelést sem a 0-3, sem a 3-6 

éves korosztály tekintetében. Ezt különösen a kerületi fenntartású óvoda- és bölcsődevezetők igyekeztek 

érzékeltetni a velük készült fókuszcsoportos interjúkon, miszerint a következő években alapvetően nem 

számolnak az intézményi férőhelyek szűkössé válásával, és ezzel radikális kapacitásbeli nehézségekkel. 

Fontos kiemelni, hogy Ferencváros, mint belső-pesti kerület kiterjedt önkormányzati fenntartású intéz-

ményhálózattal és közszolgáltatási spektrummal rendelkezik. Ugyanakkor a humán (szociális- és egész-

ségügy) szektorban tapasztalható negatív országos tendenciák az itteni tapasztalatokon is „lecsapódnak”, 

legyen az szakemberhiány, működési- és bürokratikus eljárási nehézségek, alulfinanszírozottság vagy 

kedvezőtlen infrastrukturális adottságok. Az országosan is érvényesülő ágazati, szakpolitikai nehézségek 

mellett a kutatás során kirajzolódott egy nagyvárosi, esetenként kifejezetten a IX. kerületre modellez-

hető helyi problématérkép, olyan speciális nehézségekkel, mint a nem magyar anyanyelvű szülőkkel és 

gyermekeikkel való kommunikáció, az állandó lakcím hiányában a különböző kerületek között gyakorta 

„vándorló” családok elérése a gyermekvédelem számára vagy a belvárosi kerületeket egységesen sújtó 

parkolási nehézségek.

Az alábbiakban ágazatonként nevesítjük az országos negatív tendenciákat megerősítő valamint speciá-

lisan a kerületben jelentkező problémaforrásokat, amelyekkel a kutatás során szembesültünk.

Problématérkép a kerületi bölcsődei ellátás területén

Az ágazatban tapasztalható országosnak minősíthető negatív tendenciák közül a ferencvárosi kutatási 

tapasztalatok a következőket igazolták vissza:

 – Szakemberhiány és idősödő korfa (bölcsődei dolgozók).

 – A korai nevelési (3 életév alatt) időszakban kialakult egészségügyi és mentális diszfunkciók rejtve 

maradnak, és sok esetben csak az óvodákban szembesülnek azokkal.

Kifejezetten helyi IX. kerületi tapasztalatok:

 – Együttműködési és kommunikációs nehézségek a nem magyar anyanyelvű bölcsődések szüleivel.

 – Együttműködési nehézségek a védőnői szolgálat munkatáraival és a házi gyermekorvosokkal.

 – Az állandó kerületi lakcímmel nem rendelkező családokban élő gyermekek nehéz követhetősége 

a bölcsődei ellátórendszer számára.

 – Parkolási nehézségek a kerületben a bölcsődei dolgozók számára.

Problématérkép a kerületi óvodai nevelés területén

Az ágazatban tapasztalható országosnak minősíthető negatív tendenciák közül a ferencvárosi kutatási 

tapasztalatok a következőket igazolták vissza:
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 – Szakemberhiány (óvodapedagógus, gyógypedagógus, óvodatitkár)

 – A korai nevelési (3 életév alatt) időszakban kialakult egészségügyi és mentális diszfunkciók rejtve 

maradnak, és sok esetben csak az óvodákban szembesülnek azokkal.

Kifejezetten helyi IX. kerületi tapasztalatok:

 – Együttműködési és kommunikációs nehézségek a nem magyar anyanyelvű óvodások szüleivel.

 – Az állandó kerületi lakcímmel nem rendelkező családokban élő gyermekek nehéz követhetősége 

az óvodai ellátórendszer számára.

 – Parkolási nehézségek a kerületben az óvodai szakemberek számára.

Problématérkép a kerületi gyermekvédelem és gyermekjólét területén

Az ágazatban tapasztalható országosnak minősíthető negatív tendenciák közül a ferencvárosi kutatási 

tapasztalatok a következőket igazolták vissza:

 – Szakemberhiány (gyermekvédelmi szakemberek)

 – A korai nevelési (3 életév alatt) időszakban kialakult egészségügyi és mentális diszfunkciók rejtve 

maradnak, és már csak a bölcsődei, óvodai közösségekben szembesülnek azokkal.

Kifejezetten helyi IX. kerületi tapasztalatok:

 – Az állandó kerületi lakcímmel nem rendelkező, általában deprivált társadalmi státuszú családok-

ban élő gyermekek nehéz követhetősége a gyermekvédelem számára.

 – Együttműködési nehézségek a szociális- és egészségügyi szektor más szereplőivel (pl. házi gyer-

mekorvosok)

 – Parkolási nehézségek a kerületben a gyermekvédelmi dolgozók számára.

Problématérkép a kerületi egészségügyi ellátásoknál

Az ágazatban tapasztalható országosnak minősíthető negatív tendenciák közül a ferencvárosi kutatási 

tapasztalatok a következőket igazolták vissza:

 – Szakemberhiány és idősödő korfa (különösen az egészségügyi szakdolgozók és a háziorvosok, 

házi gyermekorvosok szintjén)

 – Az ágazati finanszírozási nehézségek és anomáliák.

 – Jelentős adminisztratív (különösen adatszolgáltatási) terhek.

Kifejezetten helyi IX. kerületi tapasztalatok:

 – Együttműködési és kommunikációs nehézségek a kerületi egészségügyi szolgáltatásokat igény-

bevevő nem magyar anyanyelvű személyekkel.

 – Parkolási nehézségek a kerületben az egészségügyi dolgozók számára.
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A kutatás keretében készült kvantitatív kérdőíves 

felmérések

Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat és a Homo Oecologicus Alapítvány között a kutatásról 

szóló vállalkozási szerződés része volt lakossági véleménykutatás(ok) készítése a vizsgálat által érintett 

témakörökben. A társadalomtudományi kutatásokban a lakossági vélemények megismerésének haté-

kony és széles körben alkalmazott eszköze a kvantitatív lakossági kérdőíves felmérések készítése. Ahol 

cél az érintett közösség (mint kutatási alapsokaság vagy populáció) minél szélesebb körének a megszó-

lítása, annak érdekében, hogy minél nagyobb számban és arányban fejtsék ki véleményüket az adott 

kérdéskör kapcsán – ez a kutatásmódszertan nyelvén olyan kérdőíves ún. survey technika alkalmazását 

jelenti, amely révén nagy mennyiségű, számszerűsíthető – ennek köszönhetően a későbbiekben mate-

matikai-statisztikai eljárásokkal elemezhető – információk gyűjtése valósítható meg (HÉRA-LIGETI, 2014). 

A megrendelővel közös konzultációk mentén két önálló kvantitatív kérdőíves felmérés ötlete merült 

fel, ami végül megvalósításra került. Az egyik önkitöltős módszeren alapuló kérdőíves felmérés, ahol a 

válaszadók önkéntes módon és önállóan személyesen töltik a számukra eljuttatott kérdőívet. A szemé-

lyes önkitöltős kérdőívet az Önkormányzat Humánszolgáltatási Iroda segítségével juttattuk el a kerületi 

fenntartású bölcsődék és óvodák közvetítésével a célcsoporthoz a gyermekeiket az önkormányzati fenn-

tartású bölcsődékbe és óvodákba járató szülőkhöz. A minél eredményesebb kérdőívkitöltés érdekében 

egyértelmű kérdésfeltevésre volt szükség, továbbá kértük a kérdőíveket megkapó szülőket, hogy lehető-

leg minél hamarabb jutassák vissza kitöltve azokat segítve a kutatás céljait.

A kutatás másik kérdőíves felmérésének módszere alapvetően eltérő volt: elektronikus úton megva-

lósított online kérdőíves felmérés. Ebben az esetben egy meghatározott weboldalon került elhelyezésre 

a kérdéssor, amit az adott linken érhettek el a kérdőívet kitölteni szándékozók. Az online kérdőívre az 

Önkormányzat hivatalos facebook oldalán valamint önkormányzati e-mailes címlisták segítségével hívtuk 

fel a figyelmet. 

Jelen fejezetben előbb a személyes önkitöltős kérdőíves felmérés, majd azt követően az online felmé-

rés összefoglalása, szintetizálása olvasható, majd a fejezet végén pontszerű értékelése a két kvantitatív 

kutatásnak.

A személyes önkitöltős kérdőíves felmérés és főbb paraméterei
A kutatás számára az alapsokaságot (teljes populáció) a IX. kerület által fenntartott bölcsődékbe és óvo-

dába járó gyermekek jelentették, pontosabban a gyermekek szüleinek véleményét kívántuk megismerni. 

Az Önkormányzat Humánszolgáltatási Irodája még 2019 őszén a rendelkezésünkre bocsátotta az Önkor-

mányzat által fenntartott 9 óvoda valamint a FEBI 6 tagintézményébe beiratkozott gyermekek számát, 

ami a következő volt (legfrissebb adatok):

 – Bölcsődés: 200 felvett gyermek (2018. évi adat)

 – Óvodás:1224 felvett gyermek (2019. őszi adat)
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A személyes önkitöltős kérdőíves kutatás esetében tehát az alapsokaság (az összes IX. kerületi 

Önkormányzat által fenntartott bölcsődébe és óvodába beíratott) megközelítőleg 1500 gyermeket je-

lent. A kinyomtatott kérdőívek a Humánszolgáltatási Iroda közreműködése révén jutottak el a kerületi 

bölcsődékbe és óvodákba. Mivel a kérdőíves felmérést megelőzően 2019. november hónapban 3 fó-

kuszcsoport keretében az összes érintett óvoda- és bölcsődevezető értesült a kutatás célkitűzéseiről, 

így adott volt a megfelelő együttműködési hajlandóság az érintett intézményi kör részéről.

Előzetes megbeszélés alapján az intézmények dolgozói általában a szülőknek a gyermekek után 1 

kérdőívet adtak át (persze ha adott intézménybe egy családból több gyermek is jár, ott előfordulhatott, 

hogy testvérek után is csak 1 kérdőívet kaptak a szülők).

A kérdőíves felmérésre 2020. január 22 – február 4. időszakban került sor, aminek során 803 kérdőív 

került kitöltésre. A módszer kiválasztásának céljaként az alábbiak fogalmazódtak meg: a bölcsődei és 

óvodai intézményekben a szülőkkel történő személyes találkozás lehetőséget ad arra, hogy személyes 

problémáikat is megismerhessük. Ezzel az aktuális területi-társadalmi kérdéseket naprakész formá-

ban, a helyi társadalomtól közvetlenül ismerhetünk meg.26

Társadalmi és demográfiai paraméterek (nem, életkor, gyermekszám, lakóhely)

A nagymintás kutatás során a 803 válaszadóból (100%) 82,1% nő (659 fő) és 17,9% férfi (144 fő) felelt 

kérdéseinkre. Amennyiben a 2018. évi bölcsődei és 2019. őszi óvodai beiratkozási adatokat tekintjük 

(200 bölcsődés és 1224 óvodás gyermek) tekintjük irányadónak, abban az esetben a szülőktől vissza-

érkezett 803 értékelhető kérdőív jelentős, közel 60%-os reprezentativitást jelent a kutatás számára, így 

mindenképpen alkalmas a kerületi bölcsődéket és óvodákat igénybevevő családok, szülők véleményé-

nek a megismerésére.

A válaszadók születési éveit tekintve elmondható, hogy dominánsan az 1980-2000 között születetet-

tek töltötték ki a kérdőívet (513 fő, a válaszadók 65,2%-a), másodsorban az 1970-1980. között szüle-

tettek (233 fő, azaz a válaszadók 29,6%-a). 27 A további válaszadók az 1960-as években, illetve korábbi 

években születtek. 

A megkérdezettek 99,4%-a jelezte, hogy egy vagy több gyermekkel rendelkezik, és ebből 88,5% (711 

fő) életvitelszerű életmódot folytat a IX. kerületben.

26 Az adatfelvételnek az a módja, amely során a válaszadók maguk töltik ki a hozzájuk eljuttatott kérdőívet, amelyet 
a kitöltést követően valamilyen módon „visszagyűjtenek”. E módszer alkalmazása történhet interneten keresztül, 
postai úton kiküldött kérdőívek segítségével, illetve akkor, ha egy időben egy helyen összegyűlt emberek vizsgálunk. 
Gyakran önkitöltős kérdőívet használunk akkor is, ha a kérdések jellege miatt feltételezhető, hogy őszintébben vála-
szolnak a kérdezettek, ha ők írják be válaszaikat.” (https://sfact.com/fogalomtar/onkitoltos-kerdoiv)

27  A kérdésnél 16 válasz pontatlan volt. 
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36. ábra Életvitelszerűen él Ön a IX. kerületben? (%-os eloszlás)

Forrás: Felmérés a helyi közszolgáltatások…2020. nagymintás

A kereszttáblák értelmezését alapul véve látható, hogy többnyire ugyanolyan arányban élnek a kérdőí-

vet kitöltők életvitelszerűen a Belső-Ferencvárosban (31,5% -224 fő), Középső-Ferencvárosban (33,3%-237 

fő) és a József Attila-lakótelepen (28,6% -203 fő) is. A Külső-Ferencváros esetében alacsony számadattal 

találkozhatunk, a kerületrész jellegéből adódóan.  (3,8% - 27 fő él életvitelszerűen e területi egységben.)

A IX. kerületben életvitelszerűen élők kerületrészi megoszlását a xy. számú térképen láthatjuk!

A kérdőívet kitöltők lakáskörülményei

A kérdőívet kitöltők között a Középső-Ferencvárosban élő lakosság 48,8%-a, a Belső-Ferencvárosban a 

28,9%-a és a József Attila-lakótelepen 9,1%-a 2010 után épített ingatlanban él. A kerület régi és/vagy új 

építésű ingatlanjainak 63%-a (506 lakás) saját tulajdon, míg közel 1/3-a, 27,5% (221 lakás) bérlemény. 

Ezeket mutatja az alábbi két diagram.

37. ábra Bérlőként vagy saját tulajdonnal 

rendelkezőként él az ingatlanban?

Forrás: Felmérés a helyi közszolgáltatá-

sok…2020. nagymintás
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38. ábra A kerületi lakosság területi eloszlása

Forrás: Felmérés a helyi közszolgáltatások…2020. nagymintás

A kerületrész szerinti bontásához fontos információ, hogy minimális számban töltötték ki Külső-Ferencváros-

ban életvitelszerűen lakók a kérdőívet, ezért csak a másik három kerületrész van feltüntetve a fenti diagramon.

A kérdőívet kitöltők iskolai végzettség

Az 1990-es évek második felétől Ferencvárosban is megjelentek az új társadalmi csoportok, úgyis 

fogalmazhatnánk, hogy egyfajta lakosságcsere történt. Ez az ún.  „dzsentrifi kációs” folyamat a kerület terüle-

ti-társadalmi viszonyrendszerét átalakította, amelynek eredményeként láthatóvá vált, hogy az újonnan beköl-

töző lakosság sajátos igényeket állított fel magának, ezzel megváltoztatva az addigi szokásokat, rendszereket.  

A dzsentrifi káció fogalma elsőként az 1960-as évek angolszász irodalmában bukkant fel, a posztindusztriá-

lis városokban akkoriban jelentkező társadalmi-térbeli folyamat leírására. A fogalmat elsőként Ruth Glass 

alkalmazta, a hatvanas évek elején, annak az akkoriban megjelenő folyamatnak a leírására, melynek lényege, 

hogy a középrétegek, az addig jellemző gyakorlattal szemben, az elővárosok helyett egyre nagyobb számban 

kezdtek költözni a nagyobbrészt munkások lakta, értékvesztett belvárosi negyedekbe. A szerző kimutatta e 

folyamat kettős hatását: egyrészt a belvárosi negyedek társadalmi összetételének átalakulását, másrészt a 

leromlott épületek fizikai megújulását. Néhány szerző, köztük Neil Smith szerint ez a jelenség lassan világszer-

te elterjedt, legelőször is az erős ipari hagyományokkal rendelkező országok fővárosaiban. Ma már ugyanez a 

jelenség a fejlődő országok néhány városában is megjelent. A jelenség eredetileg elsősorban olyan társadalmi 

csoportokat érintett, amelyek kevés anyagi, de annál több kulturális tőkével rendelkeztek (tanárok, művészek, 

kulturális szférában dolgozók). A dzsentrifi káció fogalma kétféle folyamatot takar: jelentheti a munkásrétegek 

teljes kirekesztését a már eleve inkább polgári jellegű negyedekből, avagy egy tehetősebb réteg beköltözését 

a kevert összetételű, vagy inkább munkások által lakott városnegyedekbe. (COLIN, 2004)
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„A fővárosban élők iskolázottsága folyamatosan javul, az utóbbi népszámlálások az érettségizettek és a felsőfokú 

végzettséggel rendelkezők népességen belüli arányának jelentős növekedését jelzik. A 2011. évi összeírás időpontjá-

ban a 15 éves és idősebb budapestiek 98 %-a elvégezte legalább az általános iskola 8. osztályát, 3,9 százalékponttal 

többen, mint a 2001. évi népszámlálás idején. A 18. életévüket betöltöttek csaknem 7/10-nek van érettségije, ami 11 

százalékponttal haladja meg a tíz évvel ezelőtti értéket. Jelentősen emelkedett a diplomások népességen belüli ará-

nya is, a 25 éves és idősebb budapestieknek az előző népszámláláshoz képest 10 százalékponttal nagyobb hányada, 

valamivel több, mint 34 %-a szerzett oklevelet a felsőoktatásban.” (Népszámlálás 2011., 2013)

39. ábra Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? (%-os eloszlás)

Forrás: Felmérés a helyi közszolgáltatások…2020. nagymintás

A válaszadók 32,5% egyetemi és 24,4% főiskolai diplomával rendelkezik, 10,3% érettségihez kötött szak-

képzéssel, technikummal felsőfokúnak nevezett képesítéssel, 10,3% gimnáziumi, 6,2% szakközépiskolai 

érettségivel rendelkezik. 8,2% szakiskolai végzettséggel, 5,6%-a pedig nyolc osztállyal rendelkezik.  E tár-

sadalmi csoportok 1/3-a, azaz 31,1%-a (250 fő) a IX. kerületben dolgozik, 2/3-a, 68,2% (548 fő) munkahelye 

más területeken található. 

Az iskolázottsági mutatók összehasonlítása a 2011-es népszámlálás adataival

„A városoknak – jelen esetben Budapest kerületeinek - szembe kell nézniük mind a szerkezetük vagy az épített 

területeik elavulásával, mind pedig a gazdasági szerepük és a lakosság társadalmi jellemzőinek változásaival. 

A harmonikus lakókörnyezet, az élénk gazdaság és kiegyensúlyozott társadalmi szerkezet fenntartása érdeké-

ben számos köz (és olykor a köz- és magánszféra együttműködéséből származó) tevékenység megléte szükséges.” 

(www.terport.hu)
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A kerület iskolázottsági mutatóit – a 2011. évi Népszámlálás adatai alapján -, valamint a jelenlegi kutatás 

eredményeit összehasonlítva elmondható, hogy a kerület lakói az elmúlt közel tíz évben egyre magasabb 

iskolázottsági mutatókkal rendelkeznek. Jelen esetben a válaszadók 56,9%-a tekinthető diplomásnak, tehát 

az érintett csoport több mint fele magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik. A 2011. évi Népszámlálás so-

rán a kerület lakosságának 33,5%-a volt főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkező, 34,1%-a legalább 

érettségivel, illetve középfokú iskola érettségi nélkül, szakmai oklevéllel 9,9%, míg 16,3% általános iskolai 

végzettséggel rendelkezett. 4,7%-a pedig nem fejezte be az általános iskolát, vagy csak néhány osztályt. 

Megállapítható az is, hogy a városmagot alkotó és az azt övező kerületek lakóinak iskolázottsága magasabb, 

mint a külső kerületekben élőké. 2011-ben a belső kerületekben a megfelelő korú népesség 75 %-ának volt 

érettségije, egyetemet, főiskolát pedig 41 %-a végzett. (KSH, 2011, 2013)

A helyi közszolgáltatások igénybevétele
A válaszadók kétharmad része, 76,6% (615 fő) igénybe veszi a kerületben elérhető szolgáltatásokat, 

legyen az szociális, egészségügyi, köznevelési, kulturális vagy egyéb közszolgáltatás, ugyanakkor a válasz-

adók 22% (177 fő) nem él e lehetőségekkel a kitöltött kérdőívek szerint.  

Az Önkormányzat által biztosított szolgáltatásokat igénybe vevők mellett magas számarányban vannak 

jelen azok, akik a különböző közösségi szolgáltatást igénylik, egyet vagy akár többet is egyszerre. A közös-

ségi szolgáltatások közül a leginkább az egészségügyi terület került említésre. A válaszadók 78%-a (626 

fő) jelezte igénybevételét e szolgáltatásra, hasonlóan magas számarányban 76,1% (611 fő) az óvodait. 

A bölcsődei, illetve általános iskolai szolgáltatást – 33,3% (267 fő) és 23,5% (189 fő) - a válaszadók 1/3-a 

jelezte, - az egészségügyi, illetve a kulturális intézmények vagy a szociális szolgáltatások mellett.

40. ábra Mely közösségi szolgáltatásokat vesz igénybe a IX. kerületben? (%-os eloszlás)

Forrás: Felmérés a helyi közszolgáltatások…2020. nagymintás

Mely közösségi szolgáltatásokat vesz igénybe a IX. kerületben? (%-os eloszlás)
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Egyértelműen megállapítható az a tény, hogy a válaszadók minél magasabb az iskolázottságúak, an-

nál gyakrabban veszik igénybe a kerületi szolgáltatásokat. A főiskolai végzettséggel rendelkezők 25,2%-

a (155 fő), az egyetemi végzettséggel rendelkezők 36,9%-a (221 fő) gyakrabban veszi igénybe e szolgál-

tatásokat, mint az alacsony iskolázottságúak.

A kereszttáblák elemzése során egyértelműen kirajzolódik a kerületben munkát vállaló lakosság és 

az igénybe vett szolgáltatások összefüggése is. A kerületben dolgozók 30,6%-a (133 fő) veszi igénybe a 

IX. kerületi szolgáltatásokat, aki nem a kerületben dolgozik, annak pedig 68,9%-a él ezzel a lehetőség-

gel. Vannak olyanok is, akik a kerületben dolgoznak, de nem veszik igénybe a szolgáltatásokat – 32,2% 

(119 fő).   

A kerületi fenntartású bölcsődei és óvodai szolgáltatás megítélése
A lakosság intézményi elégedettségének központi, egyben a jelen kutatás fő kérdéseként is megje-

lent a bölcsődék és óvodák által nyújtott lehetőségek, illetve szolgáltatások társadalmi megítélése. A IX. 

kerület területi-társadalmi viszonyrendszerében, egyben a jövőképének kialakításában elengedhetet-

len szerepe van a helyi társadalom tagjainak, véleményének és igényeinek megismerésére.

A kutatás során a bölcsődék által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők közel 2/3-a (72,1% - 579 fő) 

jelezte elégedettségét, míg az óvodát „használók” több mint 2/3-a (85,1% - 685 fő). Ezzel szemben 10% 

alatti volt azon választ adók aránya, akik nem elégedettek e szolgáltatások körével. 

Fontos leszögezni, hogy az életvitelszerűen élők 73,4%-a elégedett a kerületi bölcsődék, valamint 

85,5%-a az óvodai szolgáltatással.

1. sz. tábla

Elégedett Ön a helyi bölcsődék által nyújtott lehetőségekkel és a helyi óvodák által nyújtott 

szolgáltatásokkal (%-os eloszlás)
bölcsőde óvoda

igen 72,1 85,1

nem 9,1 4,7

nem veszi igénybe 3,4 0

nem válaszolt 15,4 10,2

Forrás: Felmérés a helyi közszolgáltatások…2020. nagymintás

A kerületi bölcsődei és óvodai szolgáltatással való megelégedettség kerületrészi bontásban

Elvégeztük az életvitelszerűen Ferencvárosban élők körében az önkormányzati fenntartású bölcsődei 

és óvodai szolgáltatásokkal való elégedettség kerületrészek (Belső-Ferencváros; Középső-Ferencváros; 

József Attila lakótelep; Külső-Ferencváros) szerinti vizsgálatát, a következő fontosabb eredményeket 

kaptuk.
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A kerületi bölcsődei szolgáltatással való megelégedettség kerületrészi bontásban

A bölcsődék esetében a legnagyobb mértékű elégedettség a József Attila lakótelepen élő szülők ese-

tében volt tapasztalható 93,8%-os megelégedettségi aránnyal, a legalacsonyabb pedig Belső-Ferencvá-

rosban volt 85,1%. Középső-Ferencvárosban, ahol a legtöbben élnek életvitelszerűen a kérdőívet kitöltők 

között, 87,9%-os volt a kerületi bölcsődékkel való megelégedettség. Külső-Ferencvárosnál ez az arány 

91,3% volt, bár messze legkisebb arányban innét kerültek ki a kérdőívet kitöltők. 

A IX. kerületben életvitelszerűen élőknek a kerületi fenntartású bölcsődei szolgáltatással való megelégedettsé-

gének kerületrészi megoszlása a 17. számú térképeken látható!

A kerületi óvodai szolgáltatással való megelégedettség kerületrészi bontásban

Az Önkormányzat által fenntartott óvodáknál a megelégedettség magasabb volt a bölcsődéknél ta-

pasztaltakhoz képest is. Kerületrészi összevetésben a négy területen mindenhol 90% feletti eredménye-

ket kaptunk. A legnagyobb mértékű megelégedést a leginkább gyéren lakott külső-ferencvárosi részben 

élő szülőknél mértük (100%), miközben Külső-Ferencvárosban nem működik bölcsőde (FEBI tagintéz-

mény).  A József Attila lakótelepen élő szülőknél 96,8%-os elégedettség, Belső-Ferencvárosban 94,1%. 

Középső-Ferencvárosban pedig 92,4%-os volt a kerületi fenntartású óvodákkal való megelégedettség. 

A IX. kerületben életvitelszerűen élőknek a kerületi fenntartású óvodai szolgáltatással való megelégedettségé-

nek kerületrészi megoszlása a 18. számú térképeken látható!

A kerületi fenntartású bölcsődei és óvodai szolgáltatásokkal való elégedetlenség

A kérdőívben önálló kérdés foglalkozott a kerületi fenntartású bölcsődékkel és óvodákkal való esetle-

ges elégedetlenség okaival. Az előzőekben felvázoltuk, hogy jelentős arányú megelégedettséget tapasz-

taltunk a szülők körében, mégis tanulságos az elégedetlenkedők érveit megvizsgálni. Azok a személyek 

(kérdőívet kitöltő szülők), akik nem elégedettek a bölcsődei és óvodai szolgáltatásokkal széleskörű prob-

lématérképet vázoltak fel. Egyrészük a bölcsődei helyek, valamint a kapcsolódó szakemberek, pedagógu-

sok hiányát említették.28 Másrészük a szervezeten belüli minőségi kérdéseket – nevelés, programkínálat, 

csoportösszetétel, SNI-s gyerekek nevelése – jelezték. Harmadrészük negatív véleményeiket az intézmé-

nyekkel összefüggő személyes szimpátia vagy ellenszenv mentén fogalmazták meg. 

Néhány a kérdőívekben megfogalmazott negatív véleményt közlünk az alábbiakban:

„A komplex oviban nem kapják meg a gyerekek az előírt fejlesztést csak papíron.”

„Az épületek leromlottak (ablakcsere, ajtók, vakolat, belsők).”

„A dolgozók túlterheltek.”

„A munkaerőhiány megoldásában több segítség kellene az önkormányzattól.”

„Kevés a bölcsődei férőhely.”

„Kommunikáció hiánya.”

„Helyhiány és szakember hiány van, nagylétszámú csoportok.”

28  Miközben a hivatalos intézményi adatok kerületi összesítésben nem mutatnak férőhelyhiányt.
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Lakossági vélemények a magánfenntartású bölcsődékről, óvodákról

Az önkormányzati fenntartású bölcsődei és óvodai szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérdések 

mellett a kutatás során arra is kíváncsiak voltunk, hogy a helyi társadalom tagjai miként gondolkodnak a 

magánbölcsődék és magánóvodák világáról: igénybe vennék-e a magánbölcsődei, illetve magánóvodai 

szolgáltatást, ha lehetőségük volna rá.  A válaszadók 32,5% (261 fő) jelezte, hogy amennyiben lehetősége 

volna rá, akkor igénybe venné e szolgáltatásokat, míg ennek mintegy kétszerese (65,1% - 523 fő) jelezte 

azt, hogy nem. 

Két dimenzióban érdemes megvizsgálni a magánfenntartású bölcsődei és óvodai szolgáltatások lakos-

sági megítélését, az egyik az iskolai végzettség dimenziója a másik pedig a területi (kerületrészi). A ke-

reszttáblás elemzésekből láthatóvá, hogy a bölcsődei és óvodai magánszolgáltatást inkább a magasabb 

iskolázottságú lakosok vennék igénybe: 38,7%-a egyetemi és 24,9%-a főiskolai végzettséggel rendelkezik.

Területi megközelítésben nem találtunk számottevő különbségeket. A legnagyobb mértékű igénybevé-

teli szándékot a társadalmilag jól szituált Belső-Ferencvárosban élők jelezték a magánbölcsődék- és óvo-

dák iránt (38,2%). Középső-Ferencvárosban a válaszadók 34,7% része, a József Attila lakótelepen 29,1%, 

míg Külső-Ferencvárosban 29,6%. mindezt annak tudatában is érdemes vizsgálni, hogy amíg jelenleg a 

kerületben működő magánfenntartású óvodák, családi bölcsődék és családi napközik területileg Bel-

ső-Ferencvárosra és Középső-Ferencvárosra koncentrálódnak, addig Külső-Ferencvárosban és a József 

Attila lakótelepen hivatalosan nem működnek ilyen intézmények.

 A IX. kerületben életvitelszerűen élőknek a magánbölcsődei és magánóvodai szolgáltatások igénybevételére 

irányuló vélemények kerületrészi megoszlása a 19. számú térképeken látható!

Az elmúlt években a kerületi bölcsődék és óvodákat, valamint egészségügyi intézményeket 

érintő változások értékelése

A kérdőívben két kérdés keretében vizsgáltuk az elmúlt éveknek a kerületi bölcsődéket és óvodákat, 

valamint a Ferencvárosban található egészségügyi intézményeket érintő változások véleményezését. 

Egyrészt kíváncsiak voltunk arra, hogy tapasztaltak-e vagy sem változásokat, valamint egy nyitott kérdés 

keretében kértük a válaszadókat, hogy értékeljék a tapasztalt változásokat. A kérdésre válaszadók lénye-

gében megegyező arányban gondolták, hogy történtek vagy nem történtek változások (47,9% szerint 

igen; 47,1% szerint nem).
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41. ábra Tapasztalt változásokat az elmúlt évek során a kerület bölcsődei, óvodai és egészségügyi 

intézményeinek szolgáltatásaiban? (%-os eloszlás)

Forrás: Felmérés a helyi közszolgáltatások…2020. nagymintás

Az elmúlt évek változásainak irányát fi rtató nyitott, szabadon kifejtős kérdésnél a válaszadók a felújítá-

sokat, fejlesztéseket és az érintett közszolgáltatásokban történő folyamatos változásokat említették meg. 

A kifejezetten negatív irányú vélemények a túlterhelt egészségügyi rendszerre, a pedagógushiányra, vala-

mint az intézményi programok, oktatási tevékenysége hiányosságára hívták fel a fi gyelmet. 

Néhány megfogalmazott véleményt közlünk az alábbiakban:

„Orvosi rendelő felújítása. Aprókháza bölcsőde fejlesztése.”

„Több a felújítás, a játszótérre fordított pénz.”

„A gyermekorvosi rendelő felújítása.”

„Az eszközellátottság javulása.”

„Bölcsi: integráltabb, külföldiekre is nyitott, részmunkaidőhöz alkalmazkodó.”

„Az épületek felújításra kerültek, ez nagyon jó dolog. Az óvodákban a munkaerőhiány nagy probléma és 

sürgős megoldásra lenne szükség.”
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A kerületi tömegközlekedés helyzetének a megítélése
„A budapesti városközponthoz tartozó területek mellett van a főváros egyik szubcentruma is, az egyik legna-

gyobb közlekedési csomópont, a Könyves Kálmán körút és a Soroksári út környékén. Itt egykori ipari területekre 

épültek fel hipermarketek, szakáruházak, valamint a Lurdy Ház bevásárlóközpont. Ez a szubcentrum igen 

közel helyezkedik el a cityhez, idővel akár annak részévé is válhat.” (CSAPÓ-LENNERT, 2015).  

A fővárosi közlekedés, benne a helyi kerületi közlekedési lehetőségekkel az egyéni és közösségi élet mű-

ködésében elengedhetetlen fontosságú. Budapest közlekedési hálózata a különböző európai összehason-

lító elemzésekben az élmezőnybe tartozik – sűrűségét, kihasználtságát, járatszámát illetően egyaránt. 

A kérdőívben külön kérdésben vizsgáltuk a helyi tömegközlekedést, egészen konkrétan a tömegközle-

kedési járművek tisztaságát, a sűrűségét, a kihasználtságát valamint a kerületen belül a különböző terü-

letekre való eljutás dimenzióját. 

A kérdésre adott válaszokat az alábbi ábra tartalmazza: 

2. sz. tábla

Milyennek ítéli meg a helyi tömegközlekedésben résztvevő járművek… (%-os eloszlás)

 
nagyon elégedett 

vagyok
elégedett vagyok

kevésbé vagyok 
elégedett

egyáltalán nem 
vagyok elégedett

tisztaságát 3,9  31,9 46,1 18,2 

sűrűségét 8,1  53,2  28,1  10,6 

kihasználtságát 10,3 60,5  21,0  8,1 

a kerület minden ré-
szére való eljutását 10,0  50,9  29,4  9,7 

Forrás: Felmérés a helyi közszolgáltatások…2020. nagymintás

A válaszok jelzik, hogy a lakosok összességében inkább elégedettek („elégedett vagyok”) a tömegközlekedés 

a sűrűségével, kihasználtságával, valamint a kerület különböző részeire való eljutás lehetőségével, ugyanakkor 

a „nagyon elégedett” választ ennél a három vizsgált dimenziónál a válaszadók mindössze 8-10% jelölte meg. 

A tömegközlekedési eszközök tisztasága

A kerületi tömegközlekedési eszközök egyértelműen a tisztaság dimenziójában kapták a legtöbb lakos-

sági kritikus véleményt. A járművek tisztaságának a kérdése teszi a legkevésbé elégedetté az embereket: 

a válaszadók 46,1%-a „kevésbé elégedett”, a 18,2% része pedig „egyáltalán nem elégedett”. Voltak, akik a 

kérdőíven – habár nem kértük -, de közvetlenül saját gondolataikat is megosztották a kérdéssel kapcso-

latban, közülük többen arra panaszkodtak, hogy alapvetően deprivált helyzetű emberek (hajléktalanok 

és/vagy szenvedélybetegek – alkoholisták, drogosok) bepiszkítják az üléseket, az ülések melletti réseket, 

így erősítve a járművek egészségtelen, kulturálatlan benyomását. 

A tisztasággal a válaszadók 39,1%-a volt „elégedett” és mindössze 3,9% része „nagyon elégedett”.
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A tömegközlekedési eszközök sűrűsége

A kerületi tömegközlekedési járatok sűrűséggel a válaszadók 53,2%-a volt „elégedett” és 8,1% része 

„nagyon elégedett”. Tehát több mint 60%-os elégedettséget regisztrálhatunk a kerületi tömegközlekedés 

eme dimenziójában.

Ehhez képest a válaszadók 28,1%-a „kevésbé”, 10,6% része pedig egyáltalán nem elégedett a járatsűrűséggel.

A tömegközlekedési eszközök kihasználtsága

A helyi tömegközlekedésnek a kérdőíves felmérésben vizsgált dimenziói közül leginkább a kihasználtságot 

értékelték legkedvezőbben: 60,5% „elégedett” és 10,3% része „nagyon elégedett”. Ez azt jelenti, hogy a válasz-

adók 70% nem gondolja problémásnak a IX. kerületben a tömegközlekedési eszközök kihasználtságát.

A válaszadók 21,0% „kevésbé elégedett” és mindössze 8,1% „egyáltalán nem elégedett” a járművek 

kihasználtságával.

A tömegközlekedési eszközöknek a kerület minden részébe való eljutása

Hasonlóan a tömegközlekedési eszközök sűrűségének és kihasználtságának dimenzióihoz a járművek-

nek Ferencváros minden részébe való eljutásának tekintetében is az elégedettség érzése a domináns: 

50,9% „elégedett” és 10,0% része „nagyon elégedett”. Tehát a válaszadók 60% „elégedett” vagy „nagyon 

elégedett” a tömegközlekedésnek a IX. kerületi behálózásáról.

 A válaszadók 29,4% „kevésbé elégedett” és mindössze 9,7% „egyáltalán nem elégedett” a fővárosi tö-

megközlekedés ferencvárosi kiterjedésével.

A tömegközlekedést érintő kérdésre adott válaszok összegzése

A kerületi tömegközlekedésre irányuló kérdés négy dimenzióban vizsgálta a kérdőívet kitöltő gyerme-

kes (óvodai, bölcsődei szolgáltatást igénybevevő) szülők véleményét egy négyfokozatú skálán (nagyon 

elégedett / elégedett / kevésbé elégedett / egyáltalán nem elégedett). Általánosságban elmondható, hogy 

a skála szélső értékeire – „nagyon elégedett; egyáltalán nem elégedett” – érkezett válaszok 10% vagy 

az alatt alakultak. Egyetlen kivétel van, amire már utaltunk, a tömegközlekedési járművek tisztaságára 

a válaszadók 18,2% része az „egyáltalán nem elégedett” véleményt adta. A másik három dimenzióban 

(sűrűség, kihasználtság, a tömegközlekedés kerületi kiterjedése, behálózása) inkább jellemzően az elége-

dettség („elégedett”, „nagyon elégedett”) volt a meghatározó.

Ferencváros, mint lakóhely és helyi „életérzés” vonzerejének vizsgálata

Nagyon érdekes az a dilemma, hogy az előzőekben vázolt tömegközlekedési vonatkozások vajon össze-

függnek-e, és ha igen, milyen módon, mértékben azzal a kérdéssel, hogy a kérdőívet kitöltők tervezik az 

elköltözést Ferencvárosból, vagy sem. A kérdőívben két kérdés is foglalkozott a kerületből való elköltözés 

lehetőségével (20. kérdés - eldöntendő kérdés az elköltözési szándékról; 21. kérdés - elköltözési szándék 

esetében a meghatározó ok kiválasztása a felkínáltak közül). Így ezt a két kérdést, mint a helyi kerületi „élet-

érzés” dimenziója definiáltuk a kérdőív megszerkesztésének az előkészítése során.
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A válaszok nem mutatnak szoros összefüggést az egyes kérdésekkel, inkább a komplex szemlélettel, 

egyéni/szubjektív jóléttel.  A kérdésre válaszadók közel egyharmad része (27,9% - 224 fő) jelezte, hogy 

tervezi elköltözését a kerületből. Ugyanakkor a 64%-uk (514 fő) nem tervezi az elköltözést Ferencváros-

ból, mindössze 8,1% (65 fő) volt, akik nem válaszolt. Tehát a válaszadók kétharmad a kerületben való 

maradás mellett tette le a voksát.

A kerületből való elköltözési szándékot vizsgáló kérdést összekötöttük azzal, hogy aki tervezi a költö-

zést, az milyen indok alapján tenné, ehhez 5 féle válaszlehetőséget adtunk. Legnagyobb mértékben a 

családi házba való költözés merült fel (50,9% - 147 fő), mint a költözési szándékot leginkább indukáló 

válaszalternatíva. A kérdésre válaszolók mindössze 1,7%-a (5 fő) jelölte meg elköltözési szándékának 

okaként, hogy „nem kapja meg a megfelelő szolgáltatást, amire szüksége volna”, valamint 6,2% része (18 

fő), mert „nem érzi jól magát a kerületben”. A „szeretek itt élni, de a munkahelyem máshol van” okot pedig a 

válaszadók 4,2%-a jelölte meg. Az „Egyéb” válaszlehetőséget 12,8% jelölte meg, és mivel lehetőségük volt 

ezt kifejteni, így itt olyan indokokat neveztek meg, mint a parkolási nehézség, koszos utcák, lepukkant 

kerület, magas ingatlanárak. A 21. kérdésre adott válaszoknak önkormányzati szemszögből talán a leg-

fontosabb üzenete, hogy gyakorlatilag minimális (1,7%) – lényegében zéró – a kerületből való elköltözési 

szándékok mögött a helyi szolgáltatások, közszolgáltatások rendszerének a kritikája.

Érdemes megjegyezni, hogy kérdőív 20. kérdésben az elköltözési szándékukat jelzők 24,2%-a már nem 

adott választ a konkrét okra a kérdőív 21. kérdésénél.

42. ábra Ha tervezi az elköltözést a kerületből, akkor azt miért tenné? (%-os eloszlás)

Forrás: Felmérés a helyi közszolgáltatások…2020. nagymintás

Ferencváros, mint lakóhely és helyi „életérzés” vonzerejének vizsgálata kerületrészi bontásban

Amennyiben a szűkebb területi, kerületrészi keresztmetszetét nézzük a kerületből való elköltözési szán-

déknak, látható, hogy a kérdőívet kitöltő, a kerületben életvitelszerűen élők körében – akik jelezték költö-
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zési szándékukat – nagyon hasonló arányban oszlik a szándék Középső-Ferencvárosban (31,2%), a József 

Attila-lakótelep (33,3%) valamint Külső-Ferencváros (29,6%) között. A számok egyedül Belső-Ferencváros 

esetében mutatnak valamivel alacsonyabb költözési arányt (25,1%). 

Összességében az eredmények azt mutatják, hogy az egyes kerületrészek területi lakosainak körében 

hasonló arányban vannak a Ferencvárosból elköltözni vágyók, szándékozók (25-33% között).

A IX. kerületben életvitelszerűen élők a kerületből való elköltözési szándékukat jelzők kerületrészi megoszlása 

a 20. számú térképeken látható!

A IX. kerületben történtekről való tájékozódás forrása
A kérdőívben önálló kérdést kapott a kerületi közügyekről való tájékozódás forrása (kérdőív 22. kérdés). 

A válaszokhoz a következő alternatívákat adtuk meg: 9. kerületi tv; Ferencváros című kerületi újság; Ön-

kormányzati honlap (www.ferencvaros.hu); facebook és a kerület ügyeivel foglalkozó különböző temati-

kus facebook csoportok; egyéb. A válaszokból látható, hogy a kerület közügyeiről, a ferencvárosi törté-

nésekről a lakosság több fórumon keresztül is tudomást szerez. Az előzetesen elvártaknak megfelelően 

a legaktívabban működő fórum a facebook, illetve a facebook csoportok – fontos megjegyezni, hogy a 

kérdőívet kisgyermekes szülők töltötték ki. A válaszadók 42,1%-a (338 fő) jelölte meg a facebook csopor-

tokat, mint legfőbb tájékozódási forrás. A második legtöbbet választott információforrás a Ferencváros 

című kerületi újság volt, ezt a kérdésre válaszolók 29,9% (240 fő) jelölte be tájékozódási pontként. Az 

önkormányzati honlapot 9,7%, a IX. kerületi televíziót (9. tv) 5,6%-a minősítette információs forrásnak. 

Ugyanakkor 44 fő, a kérdésre válaszolók 5,5%-a jelezte, hogy a felsoroltakon kívüli egyéb fórumokról, tá-

jékozódási forrásokból szerez információkat a IX. kerület történéseiről – így játszóterek, barátok, szülők, 

a kilencbenazelet.hu honlap, a gyermekük óvodai és bölcsődei társainak szülői, ismerősök, közterületi 

plakátok vagy más internetes oldalak.  A kérdőívet kitöltők közül 7,2% nem válaszolt erre a kérdésre.

43. ábra Honnan értesül Ön a kerületet érintő legfontosabb közügyekről? (%-os eloszlás)

Forrás: Felmérés a helyi közszolgáltatások…2020. nagymintás
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Az online kérdőíves felmérés és főbb paraméterei
A kerületi fenntartású bölcsődékbe és óvodákba járó gyermekek szüleire kiterjedő személyes önkitöl-

tős kérdőíves felmérés mellett a minél szélesebb kvantitatív tapasztalatszerzés céljából sor került egy 

nagyon hasonló tartalmú és tematikájú online kérdőíves felmérésre is.

2019. november 23. - december 12. között került sor az online adatfelvételre kifejezetten az 

erre a célra megrendelt alábbi webes kérdőívfelületen: 

https://www.survio.com/survey/d/Z1X9P8U5T5A8F1W2F?fbclid=IwAR2G4doYiNcp3-SVsIr6dc-

N_5dF9FuzG7yKRIiDIetDQjoIU0bl3AWthFKk

A kérdőíves felmérésről az Önkormányzat Humánszolgáltatási Irodájának munkatársai segítségével 

tájékoztattuk a kerület hivatalos facebook oldalának olvasóit, valamint közvetlenül elektronikus levél for-

mában többszáz kerületi lakos e-mail címére küldtük meg az online felmérésről szóló felhívást, amely 

tartalmazta a fenti linket – olyan személyek kapták meg közvetlenül a felhívást e-mailen, akik korábbról 

már ily módon közvetlen kapcsolatban voltak az Önkormányzattal.

Az online kérdőíves felmérés során – hasonlóan a személyes önkitöltős kérdőívhez - arra voltunk kí-

váncsiak, hogy a kerületi lakosok, milyen véleménnyel vannak a kutatás által érintett kérdésekről: mi-

lyen mértékben használják a kerületi szolgáltatások közül a bölcsődei és óvodai szolgáltatásokat, ezekkel 

mennyire elégedettek, adott esetben szükségét érzik-e az intézményi szolgáltatások javításának, bővíté-

sének illetve újabb intézmények létrehozatalának. Természetesen korosztályi megoszlásban eleve egy 

szélesebb merítés (akár a 40-50-es középkorosztályok vagy nyugdíjas korúak) adódott az online felmérés 

számára. Összességében leszögezhetjük, hogy a lezajlott online felmérés alapvetően Ferencváros törté-

nései iránt az interneten (különösen a közösségi oldalakon) aktív lakosok megszólítására, véleményének 

a megismerésére épült.

Az online kérdőíves felmérés társadalmi és demográfiai paraméterei
Az online felmérés során 406 db kérdőív került kitöltésre. A kitöltők nemi megoszlását tekintve 72,5% 

nő (279 fő) és 27,5% férfi (106 fő) válaszadó töltötte ki a kérdőívet. Korosztályi megoszlásukat tekintve 

mindkét nem esetében – egyenletes elosztásban – a 30-39 és 40-49 éves, valamint a 60-as vagy annál 

idősebb korosztályba tartozók aktivizálták magukat a válaszadás során. 
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44. ábra Melyik korosztályba tartozik?

 Forrás: Felmérés a helyi közszolgáltatások…2019.

A 60 éves és annál idősebb korosztályba tartozók szinte azonos – 1%-os eltéréssel – számarányban 

vettek részt a vizsgálatban, mint a 30 és 49 évesek. Ezzel szemben a 21-29, valamint az 50-59 éves kor-

osztályba tartozók a válaszadásban alacsonyabb számarányban képviseltették magukat. 

A tradicionális családszociológiai modell elemeit nézve a családi állapot szerint a válaszadók szinte fele 

49,1% (189 fő) házas, 30,4% (117 fő) egyedülálló, illetve 10,4% (40 fő) özvegy. A további 10,1% (39 fő) az 

ún. egyéb kategóriába sorolta önmagát – azaz vagy pár-, vagy házastársi/élettársi, vagy elvált, vagy pedig 

bejegyzett élettársi kapcsolatban él.

 

45. ábra Mi az Ön családi állapota?

Forrás: Felmérés a helyi közszolgáltatások…2019.
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Az online kérdőívet kitöltők iskolázottsági mutatói

A válaszadók iskolai végzettsége a skála teljes körét felölelte. Az online kérdezés során dominánsan 

a diplomával rendelkezők válaszoltak a kérdésekre. Összességében a válaszadók egyharmad része az 

érettségizett, illetve érettségihez kapcsolódó felsőfokúnak tekintett végzettséggel rendelkező személy, 

valamint alacsony számban válaszoltak a kérdésekre a szakiskolai és a 8 osztállyal rendelkezők. 

A IX. kerület iskolázottsági mutatói az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakultak, az ún. „dzsentrifi ká-

ció” megjelenésével a lakosság heterogénebbé és sokszínűbbé vált. Egyre magasabb iskolázottságú lako-

sok jelente és jelennek meg, amely a területi és társadalmi viszonyrendszerre aktív hatást gyakorolt – így 

a különböző multikulturális kapcsolatokra; a bérleményekben folytatott tevékenységek átalakulására; a 

társadalmi színterek aktivizálódására.

 

46. ábra Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége?

Forrás: Felmérés a helyi közszolgáltatások… 2019.

Gyermekes szülők az online kérdőívet kitöltők körében

Az online kérdőíveket kitöltők 39%-nak (150 fő) van gyermeke, a különböző korosztályokból, szinte 

egyenlő arányú eloszlásban. E tényező határozottan befolyásolja a válaszadók intézményekről alkotott 

véleményét, attitűdjét. 
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47. ábra Melyik korosztályba tartozik az Ön gyermeke?

 Forrás: Felmérés a helyi közszolgáltatások… 2019.

Az online kérdőívet kitöltők lakhelye és az általuk lakott ingatlanok jellege

A válaszadók 85,7%-a, azaz 330 fő a kerületben, 9,9%-a (38 fő) Budapest más kerületében, és 4,4% (17 

fő) más magyarországi településen él.  Ugyanakkor a kerületben élők 4,5%-kal (351 fő) többen jelezték, 

hogy életvitelszerűen élnek a Ferencvárosban. 

48. ábra Ferencváros melyik részén él? 

 Forrás: Felmérés a helyi közszolgáltatások… 2019.
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A Ferencvárosban élő válaszadók 92%-a jelezte azt, hogy lakása nem 2010 után épített ingatlan, 8%-a 

jelezte azt, hogy új építésű lakásban él. A lakások több mint 2/3-a saját tulajdonban van (82,7%), 7,4% - 

piaci alapú bérleti jogviszonyban és 6,3%-a önkormányzati bérlemény.  Más típusú jogcímen 3,7%-a él 

válaszadói csoportnak. A válaszadók meghatározása szerint az alábbiakat jelentik a más típusú jogcím 

elnevezés: szívességi használó (családtag), szolgálati lakásban élő, szülei vagy „párja” tulajdonában lévő 

lakásban élő.  A vizsgálat eredményeiből egyértelműen látható, hogy az online kérdőívet kitöltők körében 

csak csekély számban dolgoznak a kerületben azok, akik a kerületben is élnek életvitelszerűen.  

A helyi közszolgáltatások igénybevétele az online kérdőívet kitöltők 
körében

Amíg az online kérdőívet kitöltő Ferencvárosban élő és dolgozó emberek közül – a kérdésre összesen 

352 fő válaszoló – mintegy 68,2% (240 fő), azaz a válaszadók közel 2/3-a igénybe veszi a Ferencvárosi 

Önkormányzat által biztosított különböző szolgáltatásokat, addig 13,4% (47 fő) nemmel válaszolt, illetve 

18,5% (65 fő) nem adott a kérdésre választ.

A különböző helyi közszolgáltatásokat igénybevevők az online kérdőívet kitöltők körében

Az online válaszadás során – több válasz megadása mellett – „Az igénybe veszi-e Ön vagy gyermeke a 

szolgáltatásokat” kérdésre – a válaszadók négy fő csoportba helyezték el „igénybevételi jellemzőiket”. 

Legmagasabb arányban az egészségügyi szolgáltatásokat 90,2% (házi orvos, gyermekorvos, járóbeteg 

szakrendelés), másodsorban - vagy általában paralel - a kulturális intézmények nyújtotta lehetőségeket 

(56,7%) veszik igénybe az online kérdőívet kitöltők. A kereskedelmi szolgáltatások igénybevétele hason-

lóan magas arányt (54,8%) képvisel a kulturális intézmények szolgáltatásait igénybevevőkhöz hasonlóan. 

Azok a válaszadók, akik az időseknek nyújtott egyéb szolgáltatásokat említették, azonos arányban tettek 

említést arról is, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat használják aktívan, ugyanakkor nem feltétlenül 

(csak 23,5%) használják a kulturális intézmények nyújtotta lehetőségeket.  

A feldolgozott válaszok azt is jelzik számunkra, hogy a IX. kerületi kulturális intézmények szolgáltatásait 

olyanok is igénybe veszik, akik nem Ferencvárosban laknak életvitelszerűen, így nem egyértelműsíthe-

tő és egyben nem szűkíthető kizárólag a kerületben élőkre a helyi közszolgáltatások igénybevételét. Az 

azonban látható, hogy a Ferencvárosban élő, lakó online kérdőívet kitöltők körében magas szinten veszik 

igénybe a kerületi alapszolgáltatásokat. Az intézményi terheltség kérdésénél általában fontos vizsgálati 

pont a fenntartás és igény-kielégítés – pl. mennyire veszik igénybe az egyes helyi közszolgáltatásokat a 

kerületen kívüliek vagy a kerületben nem állandó lakcímmel rendelkezők.
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49. ábra Mely szolgáltatásokat veszi igénybe Ön vagy gyermeke/gyermekei?

Forrás: Felmérés a helyi közszolgáltatások…2019.

A „Tapasztal-e Ön a kerületben olyan intézményi hiányosságokat, amelyek negatívan befolyásolják az Ön, il-

letve családtagjainak életét?” nyitott kérdésre adott szabadon kifejtős válaszok jelentős hányada a kerületi, 

területi egészségügyi ellátásra, a közoktatási intézmények kapacitására, továbbá a felújítási problémákra 

fókuszált.  

Az online kérdőívet kitöltők szerint egyértelműen hiányosnak és megoldásra váró feladatnak tekint-

hető az egészségügyi rendszer, illetve az abból származó további különböző intézményi, személyi vagy 

feladat-ellátási kérdések megoldását. Hasonlóan problémásnak tekintett az óvodai és iskolai rendszer 

egyes hiányosságait, nehézségeit – pl. szakemberhiány (pedagógusok).

Néhány megfogalmazott véleményt közlünk az alábbiakban:

„Az óvodai élelmezés nem tetszik, jobb lenne, ha az ovik maguknak főznének.”

„Védőnői ellátással nem vagyok teljesen elégedett, kevés idő jut a tanácsadásra, emiatt személytelenné válik 

ez a fontos kapcsolat.”

„Jó lenne több tudatos program.”

„Csak az orvosi ellátással van olykor kapcsolatom, az borzalmas, de talán nem rosszabb, mint máshol (sőt!)!”

„Nem önkormányzati hatáskör, de egy Középső-ferencvárosi lakosnak az Ecseri útig kell közlekednie, hogy 

átvegye az ajánlott küldeményét minden egyes alkalommal.”

„A gyermekorvosi ellátás túlterhelt, órákig várunk egy oltásra a gyerekkel. Az óvoda épülete régi, a tisztasási 

felszerelést és a gyümölcsöt a szülők viszik és a játékokat is.”
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A kerületi bölcsődék és óvodák szolgáltatásainak 
igénybevételéről

Összehasonlítva az önkitöltős személyes kérdőíves felmérés tapasztalataival, az online válaszadók 

között csak csekély számban voltak jelen azok, akik a helyi bölcsődei szolgáltatást veszik igénybe.  A 

kérdésre válaszoló 352 fő 84,7% része (298 fő) jelezte azt, hogy nem él a szolgáltatásokkal. A válaszolók 

3,4%-a (12 fő), aki igénybe veszi a szolgáltatásokat, és elégedetlen azokkal, valamint a kérdésre válaszolók 

11,9% része (42 fő), akik igénybe veszik és elégedett a mindennapokban a bölcsődei szolgáltatással. Az 

elégedettlenek csoportja elsősorban a helyhiányra, másodsorban a pedagógiai munkavégzés hibáira és 

a további bővítések, kapacitás megvalósítására utalt válaszaiban. 

Néhány a bölcsődei intézményi elégedettséget firtató kérdésre megfogalmazott véleményt 

közlünk az alábbiakban:

 „Sokan vannak egy csoportban két nevelőre, borzalmas az étkeztetés, több szülővel és háziorvossal egyetért-

ve jelezve mindezt.”

„Itt a bölcsőde csak egy gyermekmegőrző, semmit nem tanul a gyerek.”

„Nem kaptunk helyet, tehát nincs elég hely a kerületi gyerekeknek.”

Az óvodai elégedettséggel összefüggésben hasonló tapasztalatok fogalmazódtak meg.  A válaszadók 

15,1% elégedett az óvódák által nyújtott lehetőségekkel, szolgáltatásokkal, míg 4% (14 fő) nem. A többi 

válaszadó nem veszi igénybe a szolgáltatást a vizsgálat időpontjában, ezért nem is tud véleményt formálni. 

Néhány az óvodai intézményi elégedettséget firtató kérdésre megfogalmazott véleményt 

közlünk az alábbiakban:

 „Rugalmatlanok és merevek.”

„Elavult nevelési elvek, nem megfelelő felkészítés az iskolára.”

„Kevés az óvodapedagógus, az óvoda nem készít fel az iskolára.”

„Kevés a mozgás és az elkötelezett, megbecsült munkaerő.”

„Túlzsúfolt csoportok, kevés pedagógus, kevés szabad levegőn töltött idő.”

Az online kérdőívet kitöltők véleménye a magánfenntartású bölcsődékről, óvodákról

A magánfenntartású óvodai és bölcsődei szolgáltatás igénybevételére irányuló kérdés esetén az online 

felmérésnél alacsony válaszadói hajlandóságról beszélhetünk, ennek eredményeként az összes válasz-

adó 93,8%-a (330 fő) jelezte, hogy nem veszi igénybe, illetve 6,3%-a (22 fő) viszont igénybe veszi. 

Akik igénybe veszik, azok inkább a Ferencvárosban – az igénybe vevők 86,4%-a (19 fő) - mint máshol. 
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Az online kérdőívet kitöltők körében az elmúlt években a kerületi bölcsődék és óvodákat, 

valamint egészségügyi intézményeket érintő változások értékelése

Az óvodai és bölcsődei szolgáltatások területén a válaszadói kör 73%-a (257 fő) úgy gondolja, hogy a 

szolgáltatások területén nem történt változás az elmúlt évek során, csupán a válaszadók közel egyhar-

mad része – 27% (95 fő) gondolja, hogy igen, történtek. 

A lakosok beszámoltak a tapasztalt változásokról. Ezek köre több csoport köré szerveződik, így az egész-

ségügyi, szakorvosi, az óvodai, bölcsődei intézményi kérdések, valamint az egyéb kerületi felújítások.

Néhány a tapasztalt változásokról szóló véleményt közlünk az alábbiakban:

„Rendelőintézet felújítása, rendelők felújítása.”

„Szépítik a mester utcai szakorvosi rendelőt, ami pozitív! Csak sajnos odakéne figyelni, mert gyors munka 

ritkán tartós!”

„Fejlesztésre került az óvodakertje, udvarok lettek átalakítva, légtisztító berendezés került beszerelésre. A mi 

óvodaicsoportunkba pedagógiaiasszisztens segíti az SNI-s gyermekek tevékenységeit.”

„Drégely utcai rendelőben a felújítás nagyon elhúzódik, kritikán aluli az ottani állapot. Az orvosok, nővérek, 

ápolók hozzáállása felháborító.”

„Új óvoda építése a lakótelepen.”

Az online vizsgálat fontos kérdése volt a majdani ferencvárosi beruházásokkal összefüggő szabad 

véleménynyilvánítás (nyitott kérdés). A „Szükségesnek érzik-e a további beruházásokat a Ferencvárosban?” 

kérdésre sokféle reakció érkezett (online kérdőív 19. kérdés). A válaszadók egy része nem gondolja, hogy 

szükséges volna továbbfolytatni a beruházásokat. Egy másik részük úgy látja, hogy további beruházá-

sokra van szükség, de ez nem elsősorban új lakások építésére, hanem inkább parkolási, kulturális vagy 

oktatási intézmények bővítése, illetve különböző infrastrukturális helyreállítási feladatok a szükségesek. 

Sok esetben a kerület tisztaságával és sportolási lehetőségek kiterjesztésére irányuló javaslatokat fogal-

maztak meg. 

Néhány kapcsolódó véleményt, javaslatot közlünk az alábbiakban:

 „Igen legyen több vásárlási lehetőség a József Attila lakótelepen.”

„Közlekedésfejlesztés.”

„Postai szolgáltatás, ami volt a Tűzoltó sarkán nagyon hiányolom, több is volt ma már egy sincs!”

„Szeretném, ha a volt Schöpf-Merei Korház épülete hasznosulna.”

„Igen, több kulturális és szabadidős lehetőség (pl. bolhapiac, mozi, koncert).”

 „Tompa utcáról nem lehet civilizáltan áttekerni a Duna-parti bicikli utakra, a Corvinus előtt kockakövön van 

kerékpársáv a buszsávban, ami emiatt teljesen használhatatlan. Az Üllői út minimum belső részén el kéne 

kezdeni a kétoldali leválasztott kerékpárút kialakítását), kerékpártárolók, gépkocsiparkolók megszüntetése, 

aszfalt feltörés, zöldítés, épülethomlokzatokfelújítása…”
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Az online kérdőívet kitöltők véleménye a kerületi 
tömegközlekedésről

Természetesen hasonlóan a személyes önkitöltős kérdőívhez az online kérdőívnek is része volt a 

kerületi tömegközlekedés véleményezése (online kérdőív 19-20. kérdés). Ennek összefoglalása az aláb-

biakban olvasható.

50. ábra Mennyire elégedett Ön a helyi tömegközlekedésben résztvevő járművek... (%-os megoszlás)

Forrás: Felmérés a helyi közszolgáltatások…2019.

Az online kérdőívet kitöltők 93%-a (333 fő) használja a tömegközlekedést, a 7%-uk (25 fő) azonban 

egyáltalán nem veszi igénybe. Az emberek többsége közepesen elégedett a közlekedés tisztaságával, 

sűrűségével, kihasználtságával, valamint a kerület különböző részeibe való eljutás lehetőségével. Az uta-

zó közönség leginkább a járművek kihasználtságával (61,3%) elégedett, az követi a járatsűrűség (51,8%), 

valamint az egyes állomásokra történő eljutás (45,5%) lehetősége.

Hasonlóan a személyes önkitöltős felmérés eredményéhez a tömegközlekedési eszközökkel „nagyon 

elégedett” lakosság alacsony számban képviselteti magát: a négy vizsgált területen (tisztaság; sűrűség; ki-

használtság; a kerület minden részébe való eljutás) csupán néhány %-os arányt mutatnak a vélemények. 

A válaszadók közel fele „elégedett” a kerületbe minden részébe való eljutás lehetőségével (45,5% - 153 

fő). A járművek tisztasága – hasonlóan más fővárosi kerületi kutatási tapasztalatokhoz – problémaként 

jelentkezik. A válaszadók közel fele (44,6% - 150 fő) viszont már csak „kevésbé elégedett” a mindennapi 

utazás során a járművek állapotával. 
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Néhány vélemény, javaslat a kerületi tömegközlekedéssel kapcsolatos nyitott kérdésre (on-

line kérdőív 20. kérdés):

„Járművek tisztasága, napi szintű takarítást tartok szükségesnek legalább, reggel vagy este.”

„Járatsűrűség…”

„Kevés járat, a többi városrészhez képest elmaradások, főleg a mester utcán!”

„A 4 -es, 6-es és 2 villamos gyakran nagyon tömött.”

„Nincs alacsony padlós járat a 24-es vonalán, a meglévő szerelvényekre nem lehet segítség nélkül felszállni, 

mert az ajtónál középen van a fémrúd. amely akadályoz. Legalább minden második járat lehetne „akadály-

mentes”.”

„Koszos, túlzsúfolt buszok. Saját ürülékükben fetrengő hajléktalanok a megállók környékén. Rendezetlen 

aluljárók. A Ferenc busz menetrendje nagyon korlátozott. Ha lekéssük, a Mester utcai rendelőnél és fél órát 

kell várnia következőre.”

„A Boráros téren nincs lift/ babakocsi feljáró a villamoshoz.”

„Mester utcában Ferenc körút és Ipar utca közötti szakaszán rendszeres az alternatív parkolás - turistabu-

szok, autók elakadásjelzővel, autók zebra előtt, utcasarkon nem figyelve az 5 m szabályra, forgalomtól elzárt 

területen - mind akadályozza a forgalmat, mert nem lehet belátni az adott útszakaszt pl. Angyal utca Mester 

utcasarka.

Esti órákban nehézkes a közlekedés a kerületben. Ezen kívül a legnagyobb probléma a kerékpáros létesítmé-

nyek hiánya, de ez nem tartozik közvetlenül a tömegközlekedéshez.”

 „281 busz ritkán jár, mehetne a metróig.”

„A 181 jelzésű busz járat sűrűsége hagy kívánni valót, a 3-as villamos, lassan több régi lelakott villamost 

üzemeltetnek, mint újat, nem beszélve az utazó közönség összetételéről, minősíthetetlen.”

 „Mester utcakörnyékéről nehézkes eljutnia Vágóhíd utcai óvodába.”

„Az Üllői úti főposta csak metróval érhető el.”

A kerületi vonzerő az online kérdőívet kitöltők körében
Az online kérdőív 21-22. kérdése vonatkozott arra, hogy a felmérésben résztvevők összességében mit 

gondolnak a kerületről. A 21.-es „Tervezi-e elköltözését a kerületből” kérdésre a válaszadók többsége jelez-

te, hogy nem tervezi az elköltözést, Ferencváros elhagyását.  Az online kérdőív záró, 22. kérdésére azok 

válaszolhattak, akik az előző kérdésnél az elköltözési szándékot jelölték meg. Ők a választható alternatí-

vák közül a családi házba való költözést (44% - 24 fő) preferálták leginkább, ami nem meglepő azon, akár 

már generációk óta itt élők körében, akik megelégelve a városi zsúfoltságot és a terek hiányát családi 

házba vágynak. 
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51. ábra Miért tervezi költözését? (%-os megoszlás)

Forrás: Felmérés a helyi közszolgáltatások…2019.

A kérdésre adható „egyéb” válaszlehetőségre sokféle választ kaptunk – pl. egyesek a Budapestről való 

vagy külföldi irányú kiköltözést is megneveztek.

Néhány személyes válasz a 22. kérdéshez:

„Nagyobb lakásba szeretnénk költözni, de itt vagy nincs, ami van nem megfi zethető. A levegő nagyon rossz, 

kevés a zöld.”

„Magas lakásárak miatt nem tudok nagyobb lakást venni.”

„Nagyon szeretek itt élni, ezer szállal kötődöm a lakóterületemhez, de kinőttük a lakást, és a környéken 

nincs megfelelő nagyságú ingatlan.”

„A levegő szennyezettsége, köztisztaság miatt.”

„Családi házba szeretnek költözni 5 éven belül.”

A kerületi ügyekről való tájékozódás az online kérdőívet kitöltők 
körében

Az online vizsgálat utolsó kérdése – hasonlóan a személyes önkitöltős kérdőívhez - a helyi lakosság 

közügyekről történő értesülésére, valamint a kerületi történésekről való információszerzés forrására 

irányult. A XXI. század modern információáramlása egyszerre többrétű és diff erenciált a forrásmegosz-

tás tekintetében. Napjainkra megfi gyelhető, hogy különösen a városi lakosság körében egyre inkább az 

elektronikus fórumokat, forrásokat (azon belül is a meghatározó globális közösségi oldal – facebook) 

részesítik előnyben információszerzésre. A tájékoztatás, a gyors információcsere a helyben élők fontos 

működési pillére, amely nélkül ma már a társadalom nem működőképes. 
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Az online kérdőívet kitöltők alapvetően három információforrásból értesül a mindennapokról, Ferenc-

város történéseiről. Egyfelől a facebookról, másfelől a Ferencváros című kerületi újságból, harmadrészt 

más forrásokból. A tájékozódás elsődleges forrása a facebook: a válaszadók 52%-a innét értesülnek és 

tájékozódnak a legfontosabb helyi, kerületi eseményekről. A kérdőívet kitöltők másodsorban (25%) a ke-

rületi újságból értesülnek a hírekről, és sokkal kevésbé a kerületi televízióból (4%) illetve az önkormány-

zati hivatalos honlapjáról (8%). 

52. ábra Honnan értesül Ön a kerületet érintő legfontosabb közügyekről?

 Forrás: Felmérés a helyi közszolgáltatások…2019.

A kerületi önkormányzati közszolgáltatások értékelése egy ötfokú 
skálán

A vizsgálat zárásaként arra voltunk kíváncsiak, hogy a válaszadók mennyire elégedettek a ferencvárosi 

közszolgáltatásokkal. Egy ötfokozatú skálán került összefoglalásra, hogy összességében milyen értéket 

mutatnak az egyéni vélemény. A választ adók dominánsan közepesen (44,1%) vagy többnyire (41,4%) elé-

gedettek Ferencváros közszolgáltatásaival. Számos hiányosságot (egészségügyi, szociális, oktatási, kultu-

rális) jeleztek az online kérdőívek kitöltése során, melyek mindegyike úgy tűnik, hathatós beavatkozást 

igényel. Az egyáltalán nem elégedettek köre 2,2%-ot, a nagyon elégedettek pedig 7,1%-ot tett ki. 



„Helyi közszolgáltatások fejlesztésének lehetséges útjai Ferencvárosban” 
– személyes önkitöltős és online kérdőíves felmérés164

A két kérdőíves felmérés tapasztalatainak 

szintetizálása

A kutatás keretében két kvantitatív (egy online és egy személyes önkitöltős) kérdőíves felmérés készült a 

IX. kerületi közszolgáltatások (kiemelten a bölcsődék és óvodák) lakossági megítéléséről, véleményezésé-

ről, valamint széles értelemben a ferencvárosi „életérzésről” és a kerület népességmegtartó képességéről 

– pl. a kerületből való elköltözés kérdése; a helyi tömegközlekedés értékelése. A két felmérés által meg-

szólítani kívánt alapsokaság eltérő volt, mivel az online felmérés a kerület dolgai iránt érdeklődő lakosok 

közösségére irányult – így bárminemű életkori korlát nélkül -, addig a személyes önkitöltős kérdőíves felmé-

résnek kifejezetten az Önkormányzat által fenntartott bölcsődékbe és óvodákba járó gyermekek szülei volt 

a célcsoport. Éppen ezért minimális mértékben, de eltért a két kérdőív tartalma. Ugyancsak eltérés adódott 

a két kutatási minta között. Amíg az online felmérés esetén kisebb, 410 értékelhető kérdőívből álló mintát 

kaptunk – így sokkal inkább illusztratív jellege van ennek -, addig a személyes önkitöltős kérdőív esetében 

803 értékelhető kérdőíves mintát dolgozhattunk fel, és ez ismerve a kerületi bölcsődékbe és óvodákba járó 

gyermekek számára kifejezetten reprezentatív, nagymintás kutatásnak számít.

A két kvantitatív kutatás eredményeit és tanulságait alábbi pontszerű összegzés keretében foglaltuk össze.

A két kvantitatív (online és személyes önkitöltős) kérdőíves felmérés tapasztalati

1. A kutatások/vizsgálatok mindegyikében – online és önkitöltős – a nők válaszoltak túlnyomó többsé-

gében. Az online kérdőíves kutatásban 72,5% női és 27,5% férfi, míg az önkitöltős kutatás esetében 

82,1% nő és 17,9% férfi vett részt. 

2. A korosztályi megoszlásokat tekintve elmondható, hogy minden – a kutatás szempontjából releváns 

- korosztály választ adott a kérdésekre. Amíg a személyes önkitöltős kérdőív esetében az 1970-es, 

1980-as és 1990-es években születettek reprezentálódtak felül (a bölcsődés és óvodás gyermekek 

szülei), addig az online kérdőív kitöltése során az idősebb korosztályok is nagyobb arányban képvi-

seltették magukat.

3. A két kutatás eredményei azt mutatják, hogy válaszadók kétharmada életvitelszerűen él a kerü-

letben. A nagymintás személyes önkitöltős kutatás esetében a három sűrűbben lakott területi 

egységek (kerületrész) között csak néhány százalékos - Belső-Ferencvárosban 31,5% -, Középső-

Ferencvárosban - 33,3%-, és a József Attila-lakótelepen 28,6% - az eltérés; a negyedik ritkábban 

lakott Külső-Ferencvárosból arányait tekintve sokkal kevesebben reprezentálták magukat.

Az online vizsgálat esetében a válaszadók dominánsan a Középső-Ferencvárosban (55,3%), má-

sodsorban a József Attila-lakótelepen (25,9%), harmadrészt a Belső-Ferencvárosban élnek (13,4%). 

életvitelszerűen. A Külső-Ferencváros területén élők -mindezen csoportok között - aránya 5,4%-ot 

tett ki. 

4. A mindkét vizsgálatban résztvevők iskolai végzettsége magas, a „dzsentrifikálódó” társadalomra jel-

lemző tulajdonságokkal felruházva. A személyes önkitöltős felmérés válaszadóinak 32,5%-a egyete-
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mi és 24,4%-a főiskolai diplomával bír, 10,3% része érettségihez kötött szakképzéssel, technikummal 

felsőfokúnak nevezett képesítéssel, 10,3%-a gimnáziumi, 6,2% szakközépiskolai érettségivel rendel-

kezik. Valamint 8,2%-uk szakiskolai végzettséggel, 5,6% részük pedig nyolc osztállyal rendelkezik.

Az online válaszadók iskolai végzettsége hasonló képet mutat, mint az önkitöltőké. A választ adók 

38,4%-a főiskolai, 0,5% egyetemi diplomával rendelkezik. Hasonlóan magas az érettségivel, szak-

irányú érettségivel vagy befejezetlen felsőfokú végzettségűek száma is – 31,1%, míg a szakisko-

lai, szakmunkás végzettséggel 4,9%, illetve a 8 osztályos iskolai végzettséggel rendelkezők 1,8%-os 

arányt képviselnek.

5. A válaszadók a kerületi szolgáltatásokat igénybe veszik, elsősorban az egészségügyi szolgáltatást, 

másodsorban az oktatási intézmények által nyújtott pedagógiai, nevelő munkát. Így általános 

iskolai, óvodai és bölcsődei szolgáltatást. 

6. A bölcsődét és az óvodát igénybe vevők 2/3 része elégedett az intézményekkel, illetve az azok által 

nyújtott szolgáltatásokkal. Az elégedetlenségüket jelzők pedig leginkább a helyhiányra, az SNI-s ta-

nulók segítésétének problémájára és a pedagógushiányra hivatkoztak mind a bölcsődék, mind az 

óvodák tekintetében. 

7. Az online kérdőívet kitöltő válaszadók 73%-a nem tapasztalt változást az óvodai, bölcsődei és egész-

ségügyi intézmények szolgáltatásaiban. Aki tapasztalt (27%), az több, aktívabb, gyermeknek szóló 

élményt, mozgásról, kultúrát adó programokról számolt be, valamint felújításokról, intézményi inf-

rastrukturális beruházásokról. 

8. A Ferencvárosban élők egyértelműen igénybe veszik a kerület által nyújtott szolgáltatásokat, és az 

igénybevétel mellett fontosnak tartják a lehetőségek (szolgáltatások) folyamatos bővítését. A tö-

megközlekedést a helyben élők aktívan használják. A négydimenziós vizsgálatánál mindkét kutatás 

esetében a legkritikusabb elemnek a járművek tisztasága bizonyult. Az online vizsgálat esetében az 

utazó közönség leginkább a járművek kihasználtságával (61,3%) elégedett, majd ezt követi a járat-

sűrűség (51,8%), valamint az egyes állomásokra történő eljutás (45,5%) lehetősége. Ez a kérdés a 

nagymintás vizsgálat esetében is hasonló eredményeket mutatott; a járat sűrűséggel inkább elége-

dettek az utasok, mint kevésbé (28,1%) vagy egyáltalán nem (10,6%). Ellenben a legnagyobb száza-

lékarányban (60,5%) a járatok kihasználtságát tekintik a legmegfelelőbbnek az utazók, hasonlóan a 

kerület minden részébe való eljutással (50,9%).  

9. A válaszadók összességében szeretnek a IX. kerületben élni. Az online kérdőívre válaszolók 14,5%-a 

jelezte, hogy ha tehetné, elköltözne Ferencvárosból, a személyes önkitöltős kérdőív esetében ez az 

eredmény 27,9% volt. Az okok között leginkább a nagyobb családi házba történő költözés, a városi 

életmóddal való szakítás, és vele a nyugodtabb vidéki környezet szerepelt. 

10. A kerületben lakók – mindkét vizsgálat esetében – túlnyomórészt két-három fő forrásból értesülnek 

a mindennapokról. Legfontosabb egyértelműen a facebook, második a Ferencváros című kerületi 

újság, valamint a különböző magán/közösségi fórumok – www.kilencbenazelet.blog.hu. Az egymás 

közötti információ átadás még mindig erősebb hatással bír, mint bármilyen kerületi lap, direkt 

tájékoztató. 





A kutatási folyamat 
összefoglalása, a tapasztalatok 

szintetizálása

Forrás: 9.kerulet.ittlakunk.hu
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A kutatás összegzése és a ferencvárosi tapasztalatok 

szintetizálása

A kutatási megbízás komplex módon határozta meg a feladatainkat, mivel nemcsak két terület (kerületi 

lakóingatlan-piac és a gyermekeket érintő humán közszolgáltatások) aktuális helyzetének a feltérképezésé-

re irányult, hanem keresni kívántuk a kapcsolódásokat és párhuzamosságokat az ingatlanpiaci folyamatok 

társadalmi hatásai valamint a működtetett humán közszolgáltatások között.

A megrendelő Önkormányzat dilemmája a következő volt. A fővárosi szinten is kiugró lakóingatlan-piaci 

fejlesztések társadalmi hatásainak a körvonalazása, valamint a jelenleg is futó építkezések során megépülő 

lakások átadását követő időszakra való felkészülés.

A kutatás során felmerült, hogy vizsgálva a különböző folyamatokat, mennyire beszélhetünk „új helyzet-

ről”: ez a dilemma rendszeresen előjött, amikor vizsgáltuk a különböző adatbázisokat; készítettük a szakmai 

mélyinterjúkat és vezettük a fókuszcsoportos beszélgetéseket; valamint amikor feldolgoztuk és értékeltük 

az online és személyesen kitöltött lakossági kérdőíveket.

A zárótanulmány felépítése során azt a tematikát követtük, hogy előbb a lakóingatlan-piaci és azzal 

szorosan összefüggő a lakásmobilitás kerületi szintű vizsgálati eredményei olvashatóak, majd erre épül-

nek rá a vizsgált kerületi humán közszolgáltatások (bölcsődei ellátás; óvodai nevelés; gyermekvédelem és 

gyermekjólét; egészségügyi ellátások). A két tematikus átfogó fejezetet egészítettük ki a kutatás keretében 

készített kvantitatív lakossági véleményfelmérések (személyes önkitöltős és online kérdőívek) tapasztalata-

inak szintetizálásával.

A kerületi ingatlanpiaci folyamatok kutatási tapasztalatainak 
összegzése

A kutatást megalapozó gondolat a Ferencvárosban a 2010-es években tapasztalható erőteljes lakóingat-

lan-piaci expanzió társadalmi vizsgálata, és a kerületi humán közszolgáltatásokra rövid- és középtávon (a 

2019-2024. önkormányzati ciklus) gyakorolt hatásainak a felmérése volt. Ennek tudatában határoltuk le a 

kutatás időbeni, területi és ágazati határait. Mivel a ferencvárosi ingatlanpiaci folyamatok fókuszában az új 

lakások építése áll, ezért a lakásmobilitásnak ezen szegmensét vizsgáltuk hangsúlyosan. Kutatási alapkér-

dés volt, hogy a jelentős – évtizedes távlatban – közel 8000 átadásra kerülő új lakás milyen feladatokat, új 

kihívásokat jelent majd a kerület számára.

A kutatás lehetőséget adott arra, hogy a statisztikák megismerésén és feldolgozásán túl a kerületi in-

gatlanpiaci folyamatok „mélyére nézhessünk”: milyen motivációk vezérlik az ingatlanfejlesztőket, hogyan 

változtak meg a lakásvásárlói motivációk, mit gondolnak a társasházkezelői szektor szereplői. Voltak olyan 

részkérdések, ahol az előzetes prekoncepciók „nem működtek”, így túlbecsültük a CSOK kedvező stimuláló 

hatását a kerületi ingatlanpiacra, vagy a kisgyermekes családok megjelenését az új építésű lakásokban.

A kerületi lakóingatlan-piaci vizsgálatokat 10 pontban összegeztük. Igyekeztünk megérteni azokat a 

piaci okokat, amelyek a fővárosi összehasonlításában is kiemelkedő expanziót eredményezték Ferencvá-
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rosban. A lakóingatlan-fejlesztőknek a 2013 utáni kedvező gazdasági és jogszabályi feltételek, a kerület-

ben lakást vásárolni szándékozók számára pedig a Középső-Ferencvárosnak a városcentrumhoz közeli 

elhelyezkedése jelent vonzerőt. A kínálati és keresleti szempontból kedvező konstelláció 2020 elejéig 

hajtotta Ferencváros lakóingatlan-piacát. Érdemes még egyszer összegezni az expanzió okait, gazdasági 

és társadalmi peremfeltételeit.

A kínálati oldalt (ingatlanfejlesztői motivációk) erősítő feltételek:

 – Nagyarányú ÁFA-csökkentés (27%-ról 5%-ra) az új lakások építése után 2016-2020. között. 

 – A kerületi lakásáraknál tapasztalt jelentős piaci árnövekedés - a ferencvárosi lakások átlagos 

négyzetméterárának a duplájára való emelkedése.

 – A 2010-es években az új lakást vásárlók körében dominánssá vált az önerős, készpénzes vásárlás, 

amely hátterében fontos ok a befektetési célú lakásvásárlási motivációk előtérbe kerülése. 

A keresleti oldalt (lakásvásárlási motivációk) erősítő feltételek:

 – A városcentrumhoz közeli, jó (tömeg)közlekedési adottságokkal rendelkező Középső-Ferencvá-

rosban felépült új lakóingatlanok kellő vonzerőt biztosítottak a lakásvásárlásban gondolkodó, 

vásárlóképes magánszemélyek, családok számára függetlenül attól, hogy valóban lakhatás vagy 

inkább befektetési céllal akartak vásárolni.

 – A Középső-Ferencvárosban felépült új lakóingatlanoknál meghatározó a lakástípus jellege alapján 

az egyszobás, valamint a másfél-két szobás legfeljebb 55-60 négyzetméter alapterületű lakások. 

A fővárosi (de általában a nagyvárosi) lakáspiacon ezek a típusú lakások „forognak” a leggyorsab-

ban lakásvétel- és lakáseladás, valamint lakáskiadás és lakásbérlés szempontjából.

Az expanziót erősítő egyértelműen kimutatható keresleti és kínálati feltételek mellett a kutatás lehető-

séget nyújtott, hogy a kerületi lakóingatlan-piac egyéb specifikumai, sajátosságai is kirajzolódjanak. Ezek 

közül talán a legfontosabb tanulság, hogy az új lakások vásárlásához felhasználható, 2016-ban beveze-

tett Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) nem volt érdemi befolyással a IX. kerületi új lakások pi-

acára, ezt igazolták vissza a kerületi főépítészi és ingatlanfejlesztői interjúk, valamint Magyar Államkincs-

tár által biztosított adatok a kerületi CSOK szerződéskötésekről: ez alapján a 2016-2019. időszakban 151 

CSOK szerződés született. Tény a szerződéskötések évről-évre történő emelkedő tendenciája, azonban 

ez a szerződésszám eltörpül az elmúlt években átadott, és a következő időszakban jó eséllyel átadásra 

kerülő új lakások számához mérten.

A kerületi lakcímadatok (mint állandó lakcím) vizsgálatából az derült ki számunkra, hogy a 6 év alatti 

kisgyermekes családoknak az elmúlt években átadott új lakásokban való életvitelszerű megjelenése ki-

sebb arányú, mint arra a lakáspiaci expanzió mértékéből először következtettünk. Ez valószínűleg ösz-

szefüggésben áll azzal, hogy a lakásvásárlók körében meghatározóak a befektetési céllal, a vásárláshoz 

szükséges vételárat döntően önerőből biztosító magánszemélyek, akik beköltözés helyett inkább kiadják 

a lakásokat és ezzel a legális/illegális bérleti lakásbérleti piacot növelik. Szintén erősíti a fenti tapasztala-
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tot az átadott új lakások többgyermekes családok számára nem feltétlenül kedvező átlagos alapterülete 

(nagyon kevés a három vagy többszobás lakások aránya az új lakások között), a CSOK „elhanyagolható” 

szerepéről pedig már ejtettünk szót.

Beszélhetünk még egy további világosan körvonalazható bizonytalansági jelenségről a ferencvárosi 

lakáspiacon. Ugyan a statisztikák29 nem igazolják, de valószínűsíthetően jelentősebb számban lakhat-

nak életvitelszerűen a kerületben állandó lakcím vagy bejelentett tartózkodási hely hiányában, körükben 

szintén magasabb lehet a hivatalos statisztikákhoz képest a külföldiek (nem magyar anyanyelvű) lako-

sok aránya. Ez a szubjektív percepció (vélemény) pregnánsan jelent meg nemcsak a kerületben aktív 

ingatlanfejlesztői és társasházkezelői véleményekben, de felszínre került a kerületi humán intézményve-

zetői (bölcsőde- és óvodavezetők; védőnők; gyermekvédelmi szakemberek; egészségügyben dolgozók) 

és szakértői fókuszcsoportoknál.

Vitathatatlan tény, hogy az elmúlt évtized jelentős kerületi lakóingatlan-fejlesztései - különösen a leg-

inkább érintett Középső-Ferencvárosban – hatással volt a környék és a helyi társadalom szociológiai ka-

rakterére (jövedelem, foglalkoztatás, életmód és fogyasztás, kulturális attitűdök). A fejlesztések eredmé-

nyeként egy magasabb státuszú, közép-, felső középosztályi beköltözői réteg is megjelent, amelynek nem 

mond ellent néhány már korábban felsorolt tényező (sok még az eladatlan új lakás; a bejelentett lakcím, 

tartózkodási hely hiányában itt élők) jelentette bizonytalanság. 

2020 elején még nagyszámú lakóingatlan építése van folyamatban – lásd a jelenleg futó projektek szá-

mát! -, normális körülmények között az elmúlt évek kínálati és keresleti tendenciáinak a folytatódását 

prognosztizálhatnánk a ferencvárosi lakóingatlan-piacon. Azonban a külső környezeti feltételek radiká-

lisan megváltoztak a 2020. márciusban Magyarországon is megjelent COVID-19 koronavírus-járványnak 

köszönhetően. A fővárosi lakáspiacon már láthatóak a koronavírus akár már rövidtávon jelentkező radi-

kális hatásának előjelei: a keresleti oldal várhatóan jelentősen „beszűkül”, ami a lakásvásárlások visszafo-

gásában; az ingatlan és lakásárak, valamint közvetve a lakbérek csökkenésében kulminálhat. A keresleti 

oldalon nagy valószínűséggel bekövetkező változások hatni fognak a kínálati szereplőkre: fejlesztői- és 

kivitelezői oldalról szintén beláthatatlan negatív hatásokkal lehet számolni – általában az építőipar a gaz-

daság hektikus alakulásának és a válságciklusoknak hatványozottan kitett ágazati szektor. Az építőipar 

és a lakáspiac területén az állam és a központi kormányzat rendelkezik valódi beavatkozási lehetőséggel 

(eszközök, források). Az államhoz képest a helyi önkormányzatok mozgástere sokkal kisebb, ugyanakkor 

helyi szinten fontos szerepe és kiemelt felelőssége lesz az egészségügyi vészhelyzetet kísérő, követő gaz-

dasági és társadalmi válságkezelés során az önkormányzatoknak. Kérdés, hogy a társadalmi- és szociális 

válságnak mennyire lesz része közvetlen lakhatási válság. Továbbá az, hogy ebben a kiélezett és a válság 

hatásait jelenleg még nehezen körvonalazható (meddig tart a járvány stb.) szituációban a kerületek - így 

Ferencváros Önkormányzata - hogyan gazdálkodnak majd a tulajdonukban lévő lakásállománnyal, illetve 

a rendelkezésre álló lakáspolitikai eszközök mennyire lesznek alkalmasak az elszenvedett helyi társadal-

mi károk enyhítésére.

29  A kerületben állandó lakcímmel rendelkezők és tartózkodási engedéllyel rendelkezők száma.
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Humán közszolgáltatási térkép és a kapcsolódó kutatási 
tapasztalatok

A kutatást megalapozó gondolat a Ferencvárosban a 2010-es években tapasztalható erőteljes lakóin-

gatlan-piaci expanzió társadalmi vizsgálata, és a kerületi humán közszolgáltatásokra rövid- és középtávon 

(a 2019-2024. önkormányzati ciklus) gyakorolt hatásainak a felmérése volt. Ennek tudatában határoltuk 

le a kutatás időbeni, területi és ágazati határait. Mivel a ferencvárosi ingatlanpiaci folyamatok fókuszában 

az új lakások építése áll, ezért került kiválasztásra a gyermekes családokat közvetlen érintő kerületi óvo-

dai nevelés, bölcsődei szolgáltatás, gyermekvédelem és gyermekjólét, valamint az egészségügyi ellátások 

köre.30 Kutatási alapkérdés volt, hogy a jelentős – évtizedes távlatban – közel 8000 új lakóingatlan milyen 

feladatokat, új kihívásokat fog jelenteni az önkormányzati intézmények és feladataik ellátása számára. A 

kutatás keretében célunk volt, hogy a rendelkezésre álló statisztikai intézményi adatbázisok szintetizá-

lásán túl közvetlen módon felmérjük az érintett kerületi közintézmények és szolgáltatók tapasztalatait, 

véleményét az előttünk álló időszakról (néhány éves időintervallum), valamint a IX. kerületi Önkormány-

zat – mint fenntartó és az adott szolgáltatások működtetéséért felelős szereplő – irányába megfogalma-

zott elvárásokat, ágazatpolitikai javaslatok. Fontos kiemelni, hogy Ferencváros, mint belső-pesti kerület 

kiterjedt önkormányzati fenntartású intézményhálózattal és közszolgáltatási spektrummal rendelkezik. 

A tapasztalatokat az egyes közszolgáltatásokat leíró alfejezetek végén az ágazati szakpolitikai elemzések-

ben széles körben alkalmazott ún. SWOT-analízis (erősségek, gyengeségek, veszélyek, lehetőségek) mód-

szertani eszközének segítségével összegeztük. A humán közszolgáltatásokat összefoglaló szintézis során 

pedig ágazati problématérképeket vázoltunk fel, amelyek során igyekeztünk gondosan elkülöníteni az 

országosan általánosan érzékelhető nehézségeket (pl. szakemberhiány a szociális-, egészségügyi és köz-

nevelési szektorokban; az SNI-s gyermekek ellátása) a kifejezetten a IX. kerületben tapasztalt anomáliák-

tól (pl. parkolás; információs zavarok a különböző humán ellátók között; a kerületi intézményi ellátásba 

bekerült nem magyar anyanyelvű gyermekekkel, szülőkkel való nehézkes kommunikáció). 

Szintén leírásra került a ferencvárosi humán közszolgáltatások jelen állapotát összefoglaló szintézis-

ben, hogy nem elsődlegesen mennyiségi (bár a szakemberhiány ide sorolható), hanem sokkal inkább mi-

nőségi típusú problémákkal, intézményi szintű zavarokkal szembesültünk. Talán a legfontosabb kutatási 

tapasztalatunk ezen a téren az, hogy a rendelkezésre álló lakossági statisztikák, valamint a kimutatható 

trendek nem jeleznek előre az ellátottak számát, arányát tekintve extrém jövőbeli terhelést sem a 0-3, 

sem a 3-6 éves korosztály tekintetében. 

A kerületi lakóingatlan-piaci folyamatoknál kifejtettük, hogy a helyi társadalom szerkezete megváltozott 

a lakóingatlan-piaci expanzió hatására - magasabb gazdasági és társadalmi státuszú réteg jelent meg el-

sősorban Középső-Ferencvárosban. Ezt a változást érzékelik a nyilatkozó kerületi humánszolgáltatók,31 

30  Fontos megjegyezni, hogy a kerületi egészségügyi ellátás vizsgálata komplex jelleggel történt, így egyaránt érin-
tette a háziorvosi, a gyermek háziorvosi, a gyermek- és felnőtt fogászati ellátásokat, a kerületi egészségügyi szakren-
delő (FESZ) területeit.

31  A kutatás során megszólaltatott magán fenntartású óvodák, családi bölcsődék és családi napközik egyre fokozó-
dó szülői érdeklődésről számoltak be irányukba – közöttük jó néhány magasabb státuszú, jövedelmű kisgyermekes 
család van, akik a kerületbe jobbára az elmúlt évtizedben költöztek és/vagy a kerületben dolgoznak a szülők, és a 
munkahelyükhöz közellévő magánbölcsődét, magánóvodát keresnek. 
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véleményük és tapasztalataik szerint a magasabb státuszúak esetében változhat a felmerülő problémák 

jellege (pl. a testi helyett inkább a lelki, mentális abúzusok száma növekedett). Az óvoda előtti korai nevelés 

hatékonyságának biztosítása kardinális kérdés az ebben az életfázisban jelentkező testi- és lelki problémák 

(pl. autizmus, kancsalság, testi és lelki elhanyagoltság) időben történő felismeréséhez és kezeléséhez. A 

humán közszolgáltatásoknál növeli az ellátási bizonytalanságot a kerületben bejelentett állandó lakcímmel 

nem rendelkező, de életvitelszerűen ott tartózkodók, élők ellátása – számos humán közszolgáltatás igény-

bevételéhez nem szükséges bejelentett állandó lakcím. Ebből a szempontból javasolt fokozni az együtt-

működést és erősíteni az információáramlást a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében érintett 

kerületi humán intézmények és ellátók (védőnők, óvodák és bölcsődék, egészségügyi szolgáltatók) között 

különösen a komplex problémával terhelt személyek, családok és kisgyermekek helyzetére fókuszálva. 

Külön részvizsgálatot szenteltünk a IX. kerületben magán fenntartásban üzemelő óvodai, családi bölcsődei 

és családi napközi (gyermekfelügyelet) szolgáltatásoknak, ennek keretében három szolgáltató vezető kép-

viselője adott számunkra szakmai mélyinterjút. Elmondták, hogy az intézmény-nyitás jogszabályi feltéte-

lei rendkívül szigorúak, különösen a magánóvodák esetében. Ugyanakkor a saját működési tapasztalatuk, 

hogy folyamatosan növekszik irányukba a szülői érdeklődés – az egyik szolgáltató éppen most készül új 

családi napközit nyitni egy új építésű lakóingatlan földszintjén Közép-Ferencvárosban. Fontos leszögezni, 

hogy a magánszolgáltatók területi értelemben csak Belső- és Középső-Ferencvárosra korlátozódnak; a Jó-

zsef Attila lakótelepen valamint a Külső-Ferencvárosban egyáltalán nem működnek.

Csakúgy, mint a lakóingatlan-piaci kutatások eredményeinek összegzésénél, szükséges elmondanunk 

itt is, hogy a szakmai mélyinterjúkra és fókuszcsoportokra a 2019. október-december időszakban került 

sor, még jóval a koronavírus magyarországi megjelenése előtt. Prognosztizálható, hogy a járvány jelentős 

mértékben fogja igénybe venni a humán szektorok energiáit, de nem egyenlő mértékben. Az egészségügyi 

intézmények és szakemberek vannak jelenleg a leginkább a járvány elleni védekezés „frontvonalában”. 

2020. március végén a járványhelyzet további, akár erőteljes fokozódása (a fertőzöttek és megbetegedések 

számának nagy valószínűség szerinti növekedése) várható a tavaszi, nyári hónapokban. Nagyon fontos 

kérdés, hogy az egyéb humán közszolgáltatási rendszerek miként fogják „átvészelni” az előttünk álló idő-

szakot, és a dolgok normális kerékvágásba való visszazökkenését követően hogyan alakulnak a gazdasági 

lehetőségeken túl az irányukba megfogalmazódó helyi társadalmi, lakossági elvárások.

A lakossági véleményfelmérések tapasztalatai
A kutatás keretében két kvantitatív (egy online és egy személyes önkitöltős) kérdőíves felmérés ké-

szült a IX. kerületi közszolgáltatások - kiemelten a bölcsődék és óvodák - lakossági megítéléséről, véle-

ményezéséről, valamint széles értelemben a ferencvárosi „életérzésről” és a kerület népességmegtartó 

képességéről – így többek között a kérdőívet kitöltő lakosok értékelték a kerületből való elköltözés vagy 

a tömegközlekedési körülményeket. 

Az online felmérés esetén 410, a személyes önkitöltős (a kerületi bölcsődékbe és óvodákba járó gyer-

mekek szüleit megszólító) felmérésnél 803 értékelhető kérdőívet dolgoztunk fel. A két kvantitatív kutatás 

eredményeit és tanulságait pontszerű összegzés keretében foglaltuk össze a kutatásokat leíró fejezet 
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végén. Az alábbiakban a kutatás két meghatározó célterületéhez (lakóingatlan-piac és humán közszolgál-

tatások) közvetlenül köthető empirikus tapasztalatokat vesszük számba, kifejezetten a lakosság, s vele a 

helyi társadalom részéről megfogalmazott véleményeken keresztül.

 – A személyes önkitöltős kérdőíves felmérést kitöltő, a gyermeküket a kerületi bölcsődékbe, óvo-

dákba járató szülők kétharmada él életvitelszerűen a IX. kerületben – a kerületrészi megoszlások 

a következők voltak: Belső-Ferencvárosban 31,5%; Középső-Ferencvárosban 33,3%; József Atti-

la-lakótelepen 28,6%. A Külső-Ferencvárosban lakók minimális számban töltötték ki a kérdőívet.

 – A két kérdőíves felmérésben mindenképpen felülprezentáltak a magasabb iskolai végzettséggel 

rendelkezők – erősítve az ún. „dzsentrifikálódó” kerületi társadalom képét. A személyes önkitöltős 

felmérés válaszadóinak 32,5%-a egyetemi és 24,4%-a főiskolai diplomával bír, 10,3% része 

érettségihez kötött szakképzéssel, technikummal felsőfokúnak nevezett képesítéssel, 10,3%-a gim-

náziumi, 6,2% szakközépiskolai érettségivel rendelkezik. Valamint 8,2%-uk szakiskolai végzettség-

gel, 5,6% részük pedig nyolc osztállyal rendelkezik. Az online válaszadók iskolai végzettsége is ha-

sonló összképet mutat.

 – A „milyen kerületi szolgáltatásokat vesznek igénybe?” kérdésnél a válaszadók körében elsősorban az 

egészségügyi szolgáltatásokat, és másodsorban a szociális- és köznevelési intézmények (bölcsőde, 

óvoda) által nyújtott pedagógiai, nevelő munkát emelték ki.

 – A kerületi fenntartású bölcsődéket és az óvodákat igénybe vevő, a felmérésben közreműködő 

szülők kétharmad része elégedett az intézményekkel, illetve az azok által nyújtott szolgáltatásaikkal. 

A megjelenő elégedetlenkedő vélemények leginkább a helyhiányra,32 az SNI-s tanulók problémáira 

illetve a bölcsődei gondozók és óvodapedagógus szakemberek hiányára hívták fel a figyelmet.

 – A két kérdőíves felmérésben külön kérdések keretében vizsgáltuk, hogy az emberek miként 

gondolkodnak a magánfenntartású óvodák, családi bölcsődék és családi napközik (gyermekfel-

ügyelet) intézményéről, adott esetben igénybe vennének magánszolgáltatásokat ezeken a terü-

leteken. A személyes önkitöltős kérdőíves felmérésben a válaszolók - a gyermeküket a kerületi 

fenntartású bölcsődékbe és óvodákba járató szülők - alig egyharmad része (32,5%) jelezte, hogy 

igénybe venné magánintézmények szolgáltatását.

 – A felmérések tapasztalata, hogy a Ferencvárosban életvitelszerűen élők nagytöbbségben igénybe 

veszik a kerület által nyújtott szolgáltatásokat, és az igénybevétel mellett fontosnak tartják a lehe-

tőségek (szolgáltatások) folyamatos bővítését. A főváros által biztosított közszolgáltatások közül 

egyedül a tömegközlekedés kerületi helyzetére kérdeztünk rá a két felmérésben. A négydimen-

ziós vizsgálatnál a legkritikusabb elemnek a járművek tisztasága bizonyult. Az online vizsgálat 

esetében az utazó közönség leginkább a járművek kihasználtságával (61,3%) elégedett, majd ezt 

követi a járatsűrűség (51,8%), valamint az egyes állomásokra történő eljutás (45,5%) lehetősége. 

Ez a kérdés a nagymintás vizsgálat esetében is hasonló eredményeket mutatott; a járat sűrűség-

gel inkább elégedettek az utasok, mint kevésbé (28,1%) vagy egyáltalán nem (10,6%). Ellenben a 

32  Miközben az intézményi statisztikák alapvetően nem jeleznek krónikus kapacitáshiányt, különösen az óvodák 
esetében.
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legnagyobb százalékarányban (60,5%) a járatok kihasználtságát tekintik a leginkább megfelelőnek 

a tömegközlekedést használó ferencvárosi lakosok, hasonlóan a kerület minden részébe való elju-

tással (50,9%).  

 – A válaszadók összességében szeretnek a IX. kerületben élni. Az online kérdőívre válaszolóknak 

csak a 14,5%-a jelezte, hogy ha tehetné, elköltözne Ferencvárosból, a személyes önkitöltős kérdőív 

esetében ez az eredmény 27,9% volt. Az okok között leginkább a nagyobb családi házba történő 

költözés, a városi életmóddal való szakítás, és vele a nyugodtabb vidéki környezet szerepelt. A „fe-

rencvárosi életérzésnek” a lakossági véleményfelmérésekben mért magas szintje mindenképpen 

erős kerületi elkötelezettségről és lakossági identitástudatról tesz tanúbizonyságot a felmérések 

eredményeinek ismeretében.

 – Rendkívül tanulságos volt a két felmérésnek a kerület történéseiről való tájékozódási forrásokat 

kutató kérdések eredménye, bár nem kaptunk az előzetes elváráshoz képest merőben más ered-

ményt, mivel mindkét vizsgálat esetében alapvetően két forrást neveztek meg a válaszadók, mint 

a kerületi ügyekről való tájékozódás forrását. Kiemelkednek a különböző tematikus facebook cso-

portok (42,1%), ezt követte a Ferencváros című kerületi újság (29,9%).

Kerületi lakossági előrejelzés 2030-ra
A kutatás tapasztalatait összefoglaló és szintetizáló zárótanulmány befejező elemeként munkatársaink 

statisztikai alapú kerületi lakosságszám-becslést készítették, amelynek célja, előre jelezni 2030-ra Ferencvá-

ros társadalmának, benne hangsúlyosan a kerületi korfa várható alakulását. Az előrejelzés kiindulási alapja, 

hogy a IX. kerület, Budapest kerületei között a dinamikusan fejlődők közé tartozik, azonban a fontosabb 

társadalmi folyamatok (pl. születések és halálozások aránya) esetében nem mutatható ki alapvető eltérés 

az általánosan tapasztalt magyarországi nagyvárosi társadalmi tendenciáktól. Ezek közül a legfontosabb az 

elöregedő társadalom (az időskorúak társadalmi arányának folyamatos növekedése), a kerületbe be- és a 

kerületből elköltözők száma és aránya, valamint a külföldi (nem magyar anyanyelvű) személyek tartós vagy 

ideiglenes megjelenése. 

A lakónépesség előreszámítása az ENSZ által ajánlott alkotóelem-módszerrel készült, amely igyekszik 

pontosan modellezni a népesség-utánpótlás folyamatát. A módszertan alapjául szolgáló alkotóelem-mód-

szer a számítások alapjául a népesség alkotóelemeit képező, nem és életkor szerinti csoportokból indul ki. 

A jövőre vonatkozó előreszámítások különböző termékenységi, halandósági és vándorlási feltételezésekre 

(hipotézisekre) épülnek.33 A hipotézisek az évről évre várható átlagos gyermekszámra, a várható élettar-

tamra, a vándorlási egyenleg alakulására vonatkozó alacsony, közepes és magas értékek. A tényleges folya-

matok alapján a népesség-előreszámításokat néhány évente aktualizálják, az egyes népszámlálások után 

pedig teljesen új előreszámítások készülnek (KSH Demográfiai fogalomtár, 2015).

33  A területi népesség-előreszámítás módszertani alapja a népesség száma nem, életkor (korcsoportok) és területi 
egységek szerint. Az időtartama általában 30 évre előrejelzés. A területi népesség-előreszámítás eszközével lehetővé 
válik hipotéziseket megfogalmazni az egyes területi egységek termékenységének, halandóságának, belföldi és nem-
zetközi vándormozgalmának (mobilitásának) az alakulására – bővebben a Magyar Statisztikai Társaság honlapján 
http://www.mstnet.hu
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A rendelkezésre álló statisztikák mentén az alábbi ferencvárosi társadalmi paraméterek, mu-

tatók körvonalazódnak ki:

A kerület népességére vonatkozó alapadatok 

Lakónépesség34:  

A rendelkezésre álló adatok

 – 2010-ben: 63 268 fő

 – 2011-ben: 57 286 fő (alapja: a 2011-es országos népszámlálási adatai)

 – 2018-ban: 59 720 fő        

Várható becslés (magas; alacsony és közepes)

 – 2025-ben (2011-évi becsült adatok alapján):  62 000-63 000 fő között (magas becslés)

 – 2030-ban (2011-évi becsült adatok alapján): 65 000-68.000 fő között (magas becslés)

 – 2025-ben (2011. évi becsült adatok alapján): 61 000-62 000 fő között (alacsony és közepes becslés)

 – 2030-ban (2011. évi becsült adatok alapján) 63 000-65 000 fő között (alacsony és közepes becslés)

„Budapest helyzete az országban Budapest lakossága kor- és nemek szerinti összetételét tekintve eltér az ország 

többi térségére jellemzőtől. Továbbra is – az ország megyéihez, de a megyeszékhelyekhez, és a többi városhoz 

mérten is – a főváros a legidősebb korösszetételű térség: a hatvan évesek és azon felüliek aránya magas (25% a 

vidékre jellemző 23 % részesedéssel szemben), és egyedülállóan alacsony a gyermekek aránya (12 %, az ország 

többi területén átlagosan 15 százalék). Az időskorúak átlagosnál magasabb hányada elsősorban a legidősebb 

korosztályoknál szembetűnő: az országban élő 80–84 évesek 20, az ennél idősebbek 23 százaléka lakik Budapes-

ten. A női népesség a főváros lakosságának 54 százalékát képezi, 2,0 százalékponttal nagyobb hányadát, mint 

a vidéki átlag. Budapesten a nők férfiakét meghaladó létszáma jóval fiatalabb korosztályoknál is megfigyelhető, 

mint az ország többi térségében: vidéken átlagosan 46 éves korig több férfi él, mint nő, miközben a fővárosban 

már a 18. életévtől nőtöbblet jellemző.” (KSH, 2013 – Népszámlálás, Területi adatok, Budapest)35

A lakosságszám alakulását befolyásoló tényezők

A lakosságszám emelkedését vagy csökkenését több tényező befolyásolhatja. Ezek lehetnek külső vagy 

belső tényezők. A belső tényezők között az adott településen (esetünkben a IX. kerület) meglévő társa-

dalmi életfeltételek köre a meghatározó, mint a kerületi élettér, a lakáshelyzet, a meglévő szociális- és 

egészségügyi intézmények, valamint a helyben elérhető oktatási és kulturális lehetőségek.

A lakosságszám alakulását befolyásoló külső tényezők közé a különböző társadalompolitikai intézkedé-

seket (lakástámogatás, szociális juttatások), valamint a közjogi és gazdasági rendelkezéseket sorolhatjuk. 

34  Az adatok forrása: Budapest kerületeinek adatai. Budapest kerületei. Terület: Budapest IX. ker. Forrás: http://
statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp

35  2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.1. Budapest. Budapest, KSH (2013). Letöltés helye: http://www.
ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_01_2011.pdf
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A külső tényezők alakításában elsődleges szerepe a központi kormányzati szintnek van – ez nagymérték-

ben fakad az ország hagyományosan központosított, centralizált állami, politikai tradícióiból, amit a 2010 

utáni központi jogalkotás (törvények, kormányrendeletek, miniszteri rendeletek) tovább fokozott. Így a 

helyi önkormányzatoknak a külső tényezők alakításában jóval korlátozottabb szerepköre lehetséges, ám 

kedvező gazdasági körülmények, valamint hatékony önkormányzati közpolitikai intézkedések és straté-

giák mentén tovább javíthatóak a külső tényezők.

Előrejelzés a IX. kerületi lakosság korfáját illetően

Az állandó népesség korosztályi megoszlásában a 15-59 évesek jelentik a kerület potenciális társadalmi 

bázisát, másodsorban pedig az idősek korosztálya (60. életévüket már betöltött lakosok). A két kohorsz 

együttesen a kerület lakosságának 2011-ben 86,7%-át, 2018-ban pedig a 86,6% (2018) tette ki. Ebből a 

szempontból a kerület korfája lényegében változatlan maradt a 2010-es években- 

2011 2018

18-59 évesek 62,4% 61,9%
60-x évesek 24,2% 24,8%

Forrás: http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp

Az állandó népesség korosztályi megoszlásának 2030-ra történő becslése, előrevetítése

Az egyes kohorszok kerületi számarányának előrejelzését tartalmazza az alábbi táblázat magas és ala-

csony értékeken becsülve.

Állandó népességből 
…. az évesek száma 

(fő)
2011. 2018. 2025. 2030.

0-2 évesek 1622 1579
1700-1900 (magas érték)
1600-1700 (alacsony érték)

1900-2200 (magas érték)
1800-2000
(alacsony érték)

3-5 évesek 1383 1328
1500-1600 (magas érték)
1400-1500
(alacsony érték)

1600-1900 (magas érték)
1500-1600 (alacsony érték)

6-13 évesek 2755 3202
4000-4600 (magas érték)
3400-3800
(alacsony érték)

4500-5500 (magas érték)
3800-4500
(alacsony érték)

14 évesek 362 366 550-650 (magas érték)
400-480 (alacsony érték)

650-800 (magas érték)
480-570
(alacsony érték)
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15-17 évesek 1200 925 1000-1200 (magas érték)
950-1100 (alacsony érték)

1100-1300 (magas érték)
1000-1100
(alacsony érték)

15-59 évesek 34410 33729
34 500-37 000 (magas érték)
34 000-35 000
(alacsony érték)

35 500-
38 000 (magas érték)
35 000- 
36 000
(alacsony érték)

60 év felettiek 13361 13331

14 000-15 700 (magas érték)
13 500-14 500
(alacsony érték)

15.500-18.500 (magas érték)
14 500-15 500
(alacsony érték)

Az aktív korú, 15-59 évesek korcsoportja esetében a népesség-előrejelzés stagnálást, de a leginkább 

pozitív esetben (a táblázatban magas érték) is csak néhány %-os növekedést mutat számunkra. Ameny-

nyiben kizárólag a különböző hivatalos statisztikai adatokra36 fókuszálnánk, akkor az aktív korúak köré-

ben csökkenést prognosztizálhatnánk. Viszont tekintettel voltunk a nagyvárosokra, így Magyarországon 

kifejezetten Budapestre jellemző társadalmi-, lakossági tendenciákra, nevezetesen a jelentős belső ván-

dorlásra (azon magyar vagy külföldi anyanyelvű személyek, akik életvitelszerűen a kerületben élnek, de 

nem rendelkeznek bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási engedéllyel) – és mivel sok ilyen esetet nem 

feltétlenül mutatnak ki a hivatalos vándorlási statisztikák, ezért pozitívabb a területi előrejelzés. A nők 

minden tekintetben felülprezentáltak a népességen belül, de ez nem kerületi, hanem általános társadal-

mi jelenség Magyarországon.

A kutatás szempontjából kiemelt kisgyermekek között a 0-2 és 3-5 évesek kohorszoknál a 2010-2018. 

időszakban a statisztikai adatok csökkenést mutatnak, a 2025-re és 2030-ra történő előretekintés – ha-

sonlóan az aktív korúaknál leírt jelenség miatt – az előrejelzés kismértékű növekedést tartalmaz. Itt sem 

szigorúan a demográfiai adatok és tendenciák, hanem a települési (fővárosi kerületi) jelleg, ami pozitívba 

viszi az előrejelzést.

A 60 év felettiek körében prognosztizálható arányaiban a legnagyobb mértékű létszámnövekedés, ez 

illeszkedik a fejlett társadalmaknál globális mértékben érzékelhető öregedési tendenciákhoz.

36  Lásd a IX. kerületi népességdimenziókról szóló Mellékletet!
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1. számú melléklet

Életérzés Ferencvárosban…
Személyes önkitöltős kérdőíves felmérés a IX. kerület lakosai között 

(2020. január)

1. Az Ön neme

o nő

o férfi

2. Melyik évben született?

…………….
3. Van/Vannak Önnek gyerekei?

o igen

o nem 

4. Életvitelszerűen él Ön a IX. kerületben?

o igen

o nem

5. Amennyiben életvitelszerűen a IX. kerületben él, akkor a kerület melyik részén? 

o Belső-Ferencváros

o Középső-Ferencváros

o Külső-Ferencváros

o József Attila Lakótelep

6. Ön 2010 után épített ingatlanban lakik?

o igen

o nem 

7. Bérlőként vagy saját tulajdonnal rendelkezőként él az ingatlanban? 

o saját tulajdonom

o bérlőként élek

o egyéb, és pedig…………
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8. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége?

1. befejezetlen 8 általános

2. 8 általános 

3. szakmunkás-, szakiskolai bizonyítvány, vizsga, mesterlevél, segédlevél, tanonciskola

4. szakközépiskolai érettségi 

5. gimnáziumi érettségi 

6. érettségihez kötött szakképzés (nem szakmunkásvizsga!), technikum, felsőfokúnak 

nevezett képzés

7. főiskolai diploma

8. egyetemi diploma

9. más

9. A IX. kerületben dolgozik? 

o igen

o nem

10. Igénybe veszi-e a IX. kerületi önkormányzat által biztosított különböző szolgáltatásokat?

o igen

o nem

11. Mely közösségi szolgáltatásokat vesz igénybe a IX. kerületben? (Több válasz adható)

o egészségügyi szolgáltatások (háziorvos; házi gyermekorvos; járóbeteg szakrendelés)

o szociális szolgáltatások

o kulturális intézményi szolgáltatások 

o bölcsődei szolgáltatás

o óvodai szolgáltatás

o általános iskolai oktatás

o középiskolai oktatás

o időseknek nyújtott egyéb szolgáltatások

o egyéb….

12. Elégedett Ön a helyi bölcsődék által nyújtott lehetőségekkel?

o igen

o nem

o nem veszem igénybe a szolgáltatást
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13. Elégedett Ön a helyi óvodák által nyújtott lehetőségekkel?

o igen

o nem

o nem veszem igénybe a szolgáltatást

14. Amennyiben nem elégedett, a helyi óvodák és bölcsődék szolgáltatásaival, akkor miért 

nem? Kérem, írja le röviden!

15. Amennyiben lehetősége volna, Ön igénybe venné magánbölcsődék vagy magánóvodák 

szolgáltatásait?

o igen

o nem

16. Amennyiben igénybe venné magánbölcsődék vagy magánóvodák szolgáltatásait, azt a IX. 

kerületben tenné?

o igen

o nem

17. Tapasztalt változásokat az elmúlt évek során a kerület bölcsődei, óvodai és

egészségügyi intézményeinek szolgáltatásaiban?
o igen

o nem

18. Amennyiben tapasztalt változásokat, akkor milyen típusúak voltak? (Kérem, fejtse ki gon-

dolatát 2000 karakter erejéig!)
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19. Milyennek ítéli meg a helyi tömegközlekedésben résztvevő járművek…(Kérem jelöltje egy 

4-es skálán!)

nagyon 
elégedett 

vagyok 

elégedett 
vagyok

kevésbé 
vagyok 

elégedett

egyáltalán 
nem vagyok 

elégedett

1. tisztaságát

2. sűrűségét

3. kihasználtságát

4. a kerület minden részére való 
eljutását

20. Tervezi-e elköltözését a kerületből? 

o igen

o nem

21. Ha tervezi az elköltözést a kerületből, akkor azt miért tenné?

o nem érzem magam jól a kerületben

o nem kapom meg a megfelelő szolgáltatásokat, amelyekre szükségem lenne

o szeretek itt élni, de a munkahelyem máshol van

o családi házba költözöm

o egyéb…………..

22. Honnan értesül Ön a kerületet érintő legfontosabb közügyekről?

o 9. tv

o Ferencváros című kerületi újság

o Önkormányzati honlap

o Facebook, Facebook csoportok

o Más…………..
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2. számú melléklet

Életérzés Ferencvárosban…
Online kérdőíves felmérés a IX. kerület lakosai között 

(2019. november)

1. Az Ön neme

o nő

o férfi

2. Melyik korosztályba tartozik?

o 17 év vagy kevesebb

o 18-20

o 21-29

o 30-39

o 40-49

o 50-59

o 60 vagy több

3. Az Ön családi állapota:

o házas

o özvegy

o egyedülálló

o egyéb

4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége?

o befejezetlen 8 általános

o 8 általános 

o szakmunkás-, szakiskolai bizonyítvány, vizsga, mesterlevél, segédlevél, tanonciskola

o szakközépiskolai érettségi 

o gimnáziumi érettségi 

o érettségihez kötött szakképzés (nem szakmunkásvizsga!), technikum, felsőfokúnak neve-

zett képzés

o főiskolai diploma

o egyetemi diploma

o más
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5. Van Önnek 18 év alatti gyermeke?

o igen

o nem

6. Melyik korosztályba tartozik az Ön gyermeke?

o 0-3 éves

o 3-6 éves

o 6-14 éves

o 14-18 éves

7. Hol van az Ön állandó bejelentett lakóhelye?

o Budapest IX. kerület

o Budapest más kerület

o más magyarországi településen

8. Életvitelszerűen él Ön Ferencvárosban?

o igen

o nem

9. Ferencváros melyik részén él Ön?

o Belső-Ferencváros

o Középső-Ferencváros

o Külső-Ferencváros

o József Attila Lakótelep

10. Ön 2010 után épített ingatlanban lakik?

o igen

o nem

11. Milyen jogcímen lakik Ön az ingatlanban?

o saját tulajdonú ingatlan

o piacialapú bérleti jogviszonyban

o önkormányzati bérlemény

o más

12. Ön Ferencvárosban dolgozik?

o igen

o nem
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13. Igénybe veszi Ön a Ferencvárosi Önkormányzat által biztosított különböző szolgáltatásokat?

o igen

o nem

o nem tudom

14. Melyeket veszi igénybe Ön vagy a gyermeke(i)? (Több válasz adható)

o egészségügyi szolgáltatások (háziorvos; házi gyermekorvos; járóbeteg szakrendelés)

o kereskedelmi szolgáltatások

o kulturális intézmények nyújtotta lehetőségek 

o bölcsődei szolgáltatás

o óvodai szolgáltatás

o általános iskolai oktatás

o középiskolai oktatás

o időseknek nyújtott egyéb szolgáltatások

o más….

15. Tapasztal Ön a kerületben olyan intézményi hiányosságokat, amelyek negatívan befolyá-

solják az Ön, illetve családtagjainak életét (pl. bölcsőde, óvoda, oktatási intézmények, or-

vosi ellátás stb.)? Kérem, fejtse ki röviden melyek ezek a hiányosságok!

16. Elégedett Ön a helyi bölcsődék által nyújtott lehetőségekkel?

o igen

o nem

o nem veszem igénybe

17. Miért nem elégedett? Kérem, fejtse ki röviden!

18. Elégedett Ön a helyi óvodák által nyújtott lehetőségekkel?

o igen

o nem

o nem veszem igénybe

19. Miért nem elégedett? Kérem, fejtse ki röviden!

20. Igénybe vesz Ön magánszolgáltatásokat az óvodai és a bölcsődei ellátás

területén?
o igen

o nem
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21. Ferencvárosban veszi igénybe vagy sem?

o Ferencvárosban

o máshol

22. Tapasztalt változásokat az elmúlt évek során a kerület bölcsődei, óvodai és egészségügyi 

intézményeinek szolgáltatásaiban?

o igen

o nem

23. Milyen típusú változásokat tapasztalt? (Kérem, fejtse ki gondolatát 2000 karakter erejéig!)

24. Szükségesnek érzi-e Ön a további beruházásokat a kerületben? (Kérem, fejtse ki gondolatát 

2000 karakter erejéig!)

25. Használja Ön a tömegközlekedést?

o igen

o nem

26. Mennyire elégedett Ön a helyi tömegközlekedésben résztvevő járművek… (Kérem jelöltje 

egy 4-es skálán!)

nagyon 
elégedett 

vagyok 

elégedett 
vagyok

kevésbé 
vagyok 

elégedett

egyáltalán 
nem vagyok 

elégedett

1. tisztaságával?

2. sűrűségével?

3. kihasználtságával?

4. a kerület minden részére való 
eljutással?

27. Milyen konkrét problémá(ka)t tapasztal a kerületi tömegközlekedésben? (Kérem, fejtse ki 

gondolatát 2000 karakter erejéig!)
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28. Tervez elköltözni a kerületből? 

o igen

o nem

29. Hová tervez elköltözni?

o más fővárosi kerületbe

o agglomerációba

o más....

30. Miért tervezi költözését?

o nem érzem magam jól a kerületben

o nem kapom meg a megfelelő szolgáltatásokat, amelyre szükségem lenne

o szeretek itt élni, de a munkahelyem máshol van

o családi házba költözöm

o más.....

31. Honnan értesül Ön a kerületet érintő legfontosabb közügyekről?

o 9. tv

o Ferencváros című kerületi újság

o Önkormányzati honlap

o Facebook, Facebook csoportok

o Más…………..

32. A kérdőív zárásaként, kérjük összességében értékelje, hogy mennyire elégedett Ön Ferenc-

város közszolgáltatásaival!

 – ...../5
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3. számú melléklet: 

térképek
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1. szám
ú térkép: A IX. kerület városrészei

Forrás: IX. kerület Ö
nkorm

ányzat Főépítészi Csoport
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3. szám
ú térkép: A 2010-2019. időszakban a IX. kerületben átadott új lakásokban a 2020 elején bejelentett lakcím

m
el rendelkező lakosok és azon 

belül a 0-6 éves gyerm
ekek szám

a
Saját szerkesztés

Forrás: IX. kerület Ö
nkorm

ányzat H
atósági Iroda / IX. kerület Ö

nkorm
ányzat Közszolgáltatási Iroda
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5. szám
ú térkép: A 2016-2019. között m

egkötött kerületi CSO
K-szerződések területi bontása postai irányítószám

 szerint
Saját szerkesztés

Forrás: M
agyar Állam

kincstár
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7. szám
ú térkép: Az Ö

nkorm
ányzat által fenntartott óvodák (székhelyek és telephelyek) területi elhelyezkedése a IX. kerületben

Saját szerkesztés
Forrás: IX. kerület Ö

nkorm
ányzat H

um
ánszolgáltatási Iroda
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9. szám
ú térkép: A felnőtt háziorvosi körzetek területi elhelyezkedése a IX. kerületben

Saját szerkesztés
Forrás: IX. kerület Ö

nkorm
ányzat H

um
ánszolgáltatási Iroda
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11. szám
ú térkép: A felnőtt háziorvosi körzetek területi elhelyezkedése Középső-Ferencvárosban

Saját szerkesztés
Forrás: IX. kerület Ö

nkorm
ányzat H

um
ánszolgáltatási Iroda
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13. szám
ú térkép: A gyerm

ek háziorvosi körzetek területi elhelyezkedése a IX. kerületben
Saját szerkesztés

Forrás: IX. kerület Ö
nkorm

ányzat H
um

ánszolgáltatási Iroda
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15. szám
ú térkép: A védőnői körzetek területi elhelyezkedése a IX. kerületben

Saját szerkesztés
Forrás: IX. kerület Ö

nkorm
ányzat H

um
ánszolgáltatási Iroda
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17. szám
ú térkép: Szem

élyes önkitöltős kérdőíves felm
érés – szülői elégedettség a kerületi fenntartású bölcsődékkel

Saját szerkesztés
Forrás: „H

elyi közszolgáltatások fejlesztésének lehetséges útjai Ferencvárosban” – szem
élyes önkitöltős kérdőíves felm

érés, 2020
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19. szám
ú térkép: Szem

élyes önkitöltős kérdőíves felm
érés – a m

agánfenntartású óvodai és bölcsődei szolgáltatások iránti igény 
Saját szerkesztés

Forrás: „H
elyi közszolgáltatások fejlesztésének lehetséges útjai Ferencvárosban” – szem

élyes önkitöltős kérdőíves felm
érés, 2020
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4. számú melléklet

NÉPESSÉGDIMENZIÓK A IX. KERÜLETBEN (FŐ)1

2010 2015 2018

ÉLVESZÜLETÉSEK SZÁMA fő 622 644 629

HALÁLOZÁSOK SZÁMA
fő 782 667 682

HÁZASSÁGKÖTÉSEK SZÁMA
esetszám 326 371 349

VÁLÁSOK SZÁMA
esetszám 169 99 72

BELFÖLDI ODAVÁNDORLÁSOK SZÁMA (ÁLLANDÓ ÉS 
IDEIGLENES VÁNDORLÁS EGYÜTTESEN)
esetszám

2430 3054 3668

BELFÖLDI ELVÁNDORLÁSOK SZÁMA (ÁLLANDÓ ÉS 
IDEIGLENES VÁNDORLÁS EGYÜTTESEN) 
esetszám

1769 2717 3222

A IX. kerületben a 2010-2018. időszakban az élveszületések számát tekintve elmondható, hogy a két 

időpontban szinte azonos számban születtek gyermekek (+7 fő), a halálozások számában csökkenés mu-

tatkozik, a beékelt 2015. évet is figyelembe véve. 100 fővel haltak meg kevesebben 2018-ban, mint 2010-

ben. 2018-ban ugyanakkor fele annyian váltak el, mint 2010-ben. A belföldi odavándorlások számában 

is emelkedés látható, 2018-ban 15,09%-kal többen vándoroltak a kerületbe, mint 2010-ben, illetve 2015-

ben a 2010. évhez képest 12%-os az emelkedés. A belföldi elvándorlások száma a vizsgálat időszak alatt 

a 2/3-ra emelkedett, egy permanens emelkedési vonal mellett. A kerület életkori csoportos megoszlását 

tekintve (korábban említésre került) látható, hogy egy kiegyensúlyozott emelkedés mutatkozik a három 

vizsgált életkori kohorsz között.

1  A Melléklet adatainak forrása a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisai valamint a kerületi anyakönyvezési (ha-
lálozási, születési) információk.
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Eütv. – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

FEBI – Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények

FESZGYI – Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága

FESZ – Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Gyvt. – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

HEP – Helyi Esélyegyenlőségi Program

HPV – humán papilloma vírus

ITS – Integrált Területfejlesztési Stratégia

KSH – Központi Statisztikai Hivatal

MÁK – Magyar Államkincstár

MCSOK – Megelőlegezett Családi Otthonteremtési Kedvezmény

Mötv. – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

NEAK – Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

NEFMI – Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Nktv. – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

NM – Népjóléti Minisztérium

OECD – Organization for Economic Co-operation and Development (Gazdasági Együttműködési és Fej-

lesztési Szervezet)

OSAP – Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

rgyk – rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

SNI – sajátos nevelési igény

SWOT – az erősségek (strengths), gyengeségek (weaknesses), lehetőségek (opportunities) és veszélyek 

(threats) szintetizálására épülő stratégiaalkotási és döntés-előkészítő, elemző módszertani eszköz

SZGYF - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Szoctv. – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

TEIR – Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer

Tht. – a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény




