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Az MSZP XII. kerületi szervezetét magabiztos, nyitott pártélet jellemzi. 

Szervezetünk a 2010-i országgyűlési választáson elvesztette támogatóinak 

egyharmadát (2006: 31,02% - 2010: 21,22%. Országos adat: 19,3%). 

Különösen a fiatalok körében szűkült a párt támogatottsága. Meghatározó 

ezért az aktivitásunk növelése a kerület életében, a baloldali értékek 

képviseletében. A főváros kerületi szervezeteit tekintve, fórumainkon az elsők 

között nyitottunk a szélesebb közvélemény felé, a társadalmi problémák 

átfogóbb és többoldalú megközelítésével. Párttagjaink közvetlen részesei az 

MSZP fővárosi és országos irányító, illetve szakmai megalapozó munkáknak. 

 
 A Fidesz társadalmi-gazdasági-politikai rombolását kerületünkben – sok 

önkormányzattal szemben – nem fokozta, inkább mérsékelte a helyi vezetés. 

Az Orbán rezsim gátlástalan hatalmi tobzódása, a jogállam módszeres 

felszámolása, a lakosság kiszolgáltatottságának fokozódása, az ország 

érdekeinek személyes érdekek alá rendelése és ezzel elárulása – 

kerületünkben még élesebb megvilágításba kerül. A politikai munka 

hangsúlyai ezért a választások közeledtével egyre inkább a rezsim 

leváltásának előkészítésére helyeződik át. 

 
A 2014-es választások ismét “rendszerváltó” jellegűek lesznek. Az 1990-es 

választásokhoz hasonlóan most is egy autokrata rendszert kell megdönteni. 

De akkor az előző – működésképtelenné vált – rezsim képviselői 

együttműködők voltak. Az Orbán rezsim azonban minden (ha szükségét 

látják, akár törvénytelen) eszközt képes megragadni, mert tevékenységük az 

ország kifosztására irányult, s az a kezdetektől a törvénytelenségek láncolata 

volt, s az ma is.  

   
A kerületi pártszervezet legfontosabb feladata ezért a rezsim leváltásának 

megalapozása, széleskörű összefogás kialakítása. Ennek érdekében az 

MSZP XII. szervezete bővíti társadalmi kapcsolatait. Arra törekszünk, hogy 

szervezetünk: 
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- legyen nyitott a lakosság valamennyi rétege számára, illetve 

legfontosabb problémáira; 

-  szorgalmazza, segítse a fiatalok törekvéseinek megvalósítását; 

- legyen szociálisan érzékeny az idősek, a támogatásra szorulók 

gondjaira; 

- továbbra is vállaljon kritikus, ugyanakkor konstruktív, együttműködő 

szerepet az önkormányzati munkában; 

- működjön együtt a kerület demokratikus mozgalmaival, civil 

szerveződéseivel. 

 

Munkánk során pártagjaink számára egyértelművé kell tennünk, hogy 

eredményességünk alapja: miként juttatjuk el a kerület lakóihoz, civilek 

világához igazunkat, kezdeményezéseinket, hogyan tudunk együttműködni 

mind szélesebb körben társadalmi csoportokkal a Fidesz leváltásában. 

 

Az elmúlt évek munkája alapján úgy ítéljük meg, hogy az itt élő emberek 

jelentős része bízik az MSZP-ben, törekvéseinket mind többen 

támogatandónak tartják: 

 

1. A pártélet eddigi – az utóbbi években kialakult – stílusa, nyitottsága 

megőrzendő érték. „A kapcsolat háza”, az elmúlt időszakban egy 

modern stílushoz való alkalmazkodás kifejeződéseként keretet adott a 

politikai fórumokhoz, szabadidős programokhoz, a modern életvitelhez 

szükséges számítógépes kultúra megismeréséhez – és a fiatalok 

lehetőségeinek kiszélesítéséhez. A „kapcsolat háza” a pártonkívülieké is 

lett. Ahhoz, hogy ez a továbbiakban is érvényesüljön, még jobban 

figyelnünk kell az itt élő emberek helyzetére, problémáira, javaslataikat, 

kezdeményezéseiket igyekeznünk kell beépíteni programjainkba. 

 

Célunk, hogy a pártéletbe minél több baloldali érzelmű fiatalt vonjunk be. 

Fiatal párttagjaink, szimpatizánsaink segítségével különböző állandó 
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(kötetlen klubdélutánok, vitaklubok), illetve alkalmi jellegű programokat 

(kirándulásokat, kulturális esteket) fogunk szervezni a fiatalság számára. 

Minden fiatal baloldali szimpatizánsnak lehetőséget kívánunk teremteni, 

hogy véleményét, elképzeléseit a párt különböző szervezeteihez, illetve 

az elnökség felé tolmácsolni tudja. 

 

A pártéletben nagyobb hangsúlyt célszerű helyeznünk arra, hogy az 

alapszervezetek, a párttagjaink környezetükben aktívabbak legyenek. 

Javasoljuk: az alapszervezetekben rendszerszerűen tartsuk napirenden 

azokat a kérdéseket, amelyek az embereket leginkább foglalkoztatják 

(egészségügy, közlekedés, biztonság, környezetvédelem, stb.). Az 

észrevételeket, javaslatokat továbbítsuk a megfelelő intézményekhez, 

fórumokhoz, majd gondoskodjunk a minél gyorsabb – és érdemi – 

visszacsatolásról. Az a szlogen, hogy „mi elintézzük” akkor lesz hiteles 

(és átütő erejű), ha a véleményeket a lakóhely, vagy az iskola 

térségeiből is el tudjuk juttatni a döntéshozókhoz, s ez nem korlátozódik 

a meghallgatásokra, a fogadóórákra (miközben ezek szerepe, 

jelentősége is – a párt pozíciójának erősödésével – hangsúlyosabb 

lesz). 

 

2. Az önkormányzatban a szocialista frakció munkáját jellemezze 

továbbra is a konstruktivitás. A jelenlegi politikai helyzetben, amikor az 

Országgyűlésben a Fidesz mindenféle együttműködésre képtelen – 

felértékelődik a kerületi önkormányzatnál az MSZP együttműködési 

készségének erősítése, a konstruktív partneri viszony kiépítésének 

igénylése. Pokorni Zoltán személyében olyan polgármestere van a 

kerületnek, aki az együttműködéshez elődjénél szélesebb lehetőséget 

teremt, s ezzel élnünk kell. Fel kell mutatnunk azokat a feladatokat, 

amelyek esélyt jelentenek az együttműködésre (az oktatási rendszer 

átalakításának „kármentése”, a szélsőséges, neonáci jelenségekkel 
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szembeni fellépés követelése, a szociális intézkedések humanizálása, 

stb.). 

 

3. A kerület és a főváros kapcsolatában gyökeresen új helyzetet 

eredményez az a tény, hogy a főváros teljes mértékben kiszolgáltatott 

helyzetbe került a kormánnyal. A Fidesz betegesen ellenséges viszonya 

Budapesttel különös jelentőségűvé és sürgetővé teszi a hatalomból való 

eltávolításukat. Fontos ezért, hogy a kerületi ügyeket, törekvéseket 

szélesebb összefüggésekbe ágyazva értékeljük, s ezek 

figyelembevételével növeljük aktivitásunkat a főváros és a kerület 

lakosainak érdekében, tudva, hogy az itt élő emberek is elsősorban 

fővárosi-, s csak másodsorban kerületi lakosok. Tovább kell javítani 

együttműködésünket a főváros többi kerületi pártszervezeteivel, 

együttműködésünket a Párttanácsban, illetve a Stratégiai Tanácsban. 

Mindebből fakadóan növekszik felelősségünk a kezdeményezések 

generálása, a javaslatok továbbítása, a döntések visszacsatolása terén.  

 

4. Ahhoz, hogy a párt szerepe, súlya a kerület társadalmi életében 

tovább erősödjön, nélkülözhetetlen, hogy a fővárosi lehetőségek – 

különös tekintettel a Horizon 2020 programjainak kidolgozására - – az itt 

élő vállalkozók, értelmiségiek előtt ismertek legyenek. A kerületnek 

időben és szakmailag magas szinten kell reagálnia a fejlesztési terv 

bennünket érintő programjaira, s ebben a kerületi önkormányzat 

különböző fórumain aktívan, kezdeményezően kell fellépnünk. Ezt segíti 

az a kedvező helyzet, hogy az önkormányzati bizottságokban megfelelő 

képviselettel rendelkezik az MSZP. Fel kell vállalnunk azt a feladatot is, 

hogy az ellenzék szűk pártérdekeknek alávetett helyi önkormányzati 

képviselői a budapesti, az országos és a brüsszeli iránymutatások szem 

előtt tartásával ítéljék meg saját álláspontjukat, törekvéseiket. Ennek 

érdekében szorgalmaznunk kell, hogy a számunkra aktuális brüsszeli 

állásfoglalások, dokumentumok eljussanak az érdeklődőkhöz, beleértve 
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az önkormányzat valamennyi képviselőjét is. Gondoskodni szükséges 

arról is, hogy a kormányzati, fővárosi és az EU-s törekvések 

összefüggéseiben a kerület lehetőségei (feladatai) mérlegelhetők 

legyenek, s időben szülessenek megfelelő kezdeményezések. 

 

5. A pártszervezetünk a következő időszakban fontos feladatának tartja, 

hogy a kidolgozás stádiumában levő választási programját képviselje, 

annak megvalósítását szorgalmazza: 

 

- Senkinek ne kelljen félnie a kerület utcáin! 

 A kerületben olyan közbiztonságot javító intézkedéseket 

szorgalmazunk, amelyek növelik az egyedül élő idős emberek 

biztonságérzetét, csökkentik kiszolgáltatottságukat. Javasoljuk, hogy 

a máshol sikerrel működő térfigyelő-kamerarendszert honosítsuk 

meg a kerületben is! Támogatjuk azokat a lakóközösségi 

kezdeményezéseket, melyek a polgárok összefogásával növelik a 

hegyvidék biztonságát! (Megjegyzés: szlogenünket átvette a 

FIDESZ. Örülünk, hogy egyetértenek az MSZP-vel). 

 

- Mindenki kapja meg a lehető legszínvonalasabb ellátást! 

 Az igazságos és jól működő társadalom törődik azokkal, akik 

szükséget szenvednek valamiben. Szorgalmazzuk, hogy olyan 

ellátórendszer jöjjön létre a kerületben, melynek eredményeképpen 

mindenki megkaphatja a neki járó, az emberi méltóság megőrzését 

kielégítő ellátást – legyen szó az egészségügyről, vagy a szociális 

szolgáltatásokról. Felfogásunk: nincsen olyan probléma, melyet jó 

ötletekkel, odafigyeléssel és hatékonyabb szervezéssel ne lehetne 

megoldani. 
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- Legyen a kerület a főváros tudásközpontja! 

 Kerületünk a főváros szellemi fellegvára. A Horizon 2020 keretében 

a kerület fejlesztési lehetőségeinek kiaknázására egy szakértői 

csoportot javaslunk működtetni egy tudásközpont szakmai 

megalapozása, illetve egy ilyen program indítása érdekében, 

együttműködve különösen a XI. kerület pártszervezetével. Célszerű 

lenne, ha ezt a munkát a Tartsay Alapszervezet gondozná, 

tekintettel arra, hogy hagyományosan ez a szervezet gondozza az 

innováció témakörét. 

 

- Élő kapcsolatok a belvárossal! 

 A kerület közlekedési helyzetét folyamatosan javítani szükséges: a 

sűrűsödő BKV járatok és a jobb utak mind azt teszik majd lehetővé, 

hogy a Hegyvidék ne szigetelődjön el a főváros magjától. 

Szorgalmazzuk, hogy a jövőben a városfejlesztés a hegyvidék 

sajátosságaira nagyobb hangsúlyt helyezzen mind az itt élők, mind a 

kirándulók érdekében. 

 

- Támogassuk a helyi vállalkozásokat! 

 A helyi társadalom szellemi értékeire, vállalkozó-szellemére építő 

cégek élő részei közösségünknek. Támogatjuk a helyi 

kezdeményezéseket, a kis- és középvállalatokat, hogy mind több 

értéket tudjanak teremteni kerületünkben. 

 

- Őrizzük meg környezetünk értékeit! 

 A Hegyvidék különösen gazdag természeti értékekben. Javítjuk 

kapcsolatainkat a civil szervezetekkel, kezdeményezéseiket 

figyelemmel kísérjük, hogy közös erővel sikeresebben léphessünk 

fel értékeink védelmében! 
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- A Hegyvidék legyen a főváros „ékszerdoboza”! 

 Ahhoz, hogy a Hegyvidék valóban Budapest „ékszerdoboza” legyen, 

közreműködünk a Budapest Stratégia kidolgozásában, részt 

veszünk a városfejlesztési tervek alakításában. Értékeink 

megőrzése érdekében együtt kívánunk dolgozni azon, hogy mind 

több épület nyerje vissza szépségét, és az új beépítések megőrizzék 

kerületünk arculatát, természeti adottságainkat. 
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Függelékek: 

 

I. A XII. KERÜLET „PROBLÉMA TÉRKÉPE” 

 

A kerület egészét érintő problémák 

A kerületet 1994-óta jobboldali - 1998-óta Fidesz többségű - önkormányzat 

irányítja. 2002 és 2010 között a kormányzati és a fővárosi törekvések 

megtorpedózása, 2010 óta pedig ezen államhatalmi szervezetek 

rombolásának kivédése volt az „irányító munka” fő vonása. A kerület ezért 

hiába rendelkezik kiváló adottságokkal, ezek kevéssé érvényesültek. 

 A fejlesztési - EU - forrásokat döntően presztízsberuházásra fordította a 

kerület (sportcsarnok, bevásárlási központok). A MOM Művelődési Központ 

kulturális funkciójának köszönhetően a kevés pozitív példákhoz tartozik. 2002 

és 2010 között a kerület vezetése az egészségügyi intézmények fejlesztésére 

(mivel azok a kormányzati reformtörekvések részei voltak) nemet mondott. 

Hasonló okok miatt az oktatási, tudományos intézmények is a szükségesnél 

kevesebb támogatást kaptak.  Az utóbbi években pedig már a Fidesz 

kormány megszorításai, az át nem gondolt szervezeti intézkedések idéztek 

elő zavarokat.  Mindezeken túl a szélsőséges pártok, neonáci szerveződések 

igényeinek kielégítése – akár a törvények felrúgásával is, lásd: turul szobor – 

a kerület presztízsének csökkenéséhez vezetett. 

 A kerület infrastruktúrája romlik. A zöld övezet e téren mindig hátrányban 

volt, de ez az utóbbi években fokozódott. Ma már a Böszörményi út állapota 

is aggodalomra ad okot, amit fokoz, hogy a Főváros kezelésébe került. A 

közlekedés pozitív fejleményei (59-es villamos vonalának módosítása, a 212-

es busz beindítása) a korábbi fővárosi vezetést dicséri. 

A kerület eladósodása jelentős, de nem válságos. A kormány által beígért 

adósság- csökkentés némi segítséget ad a 2013 költségvetés tervezésénél, 

de a jelentős elvonások és támogatáscsökkentések az előttünk lévő 

esztendőben komoly próbatétel elé állítja kerületet. 
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A problémákról részletesebben: 

- Anyagilag a legnagyobb tehertétel a kerület számára a 

Sportcsarnok. Eddigi bérlőjével a szerződést az önkormányzat 

felmondta. A kintlévőség kb. 140 milló Ft.  Peres úton próbálják 

behajtani, de ennek kimenetele bizonytalan. A további üzemeltetést 

az önkormányzat által alapított egyszemélyes kft. végzi a 

továbbiakban, amelynek a befizetési kötelezettsége kb. a harmada 

az előző bérlőének. A sportcsarnok kihasználtsága messze alatta 

van az optimálisnak, az elvárhatónak. Ma már nyilvánvaló, hogy a 

beruházás előkészítése, az igények, a fizetőképes kereslet 

felmérése nem volt megfelelő. 

 

- Az iskolák államosítása ez ideig (február közepéig) még nem 

okozott súlyosabb zavart, de ez – minden jel szerint - csak idő 

kérdése. Pokorni Zoltán polgármester várhatóan különösen nagy 

hangsúlyt fektet majd arra, hogy minél kisebb zökkenők legyenek e 

téren. (Az egészségügyi reform indításakor a minél nagyobb zavarok 

támasztása volt a cél. Azt könnyebb volt elérni). 

 

- A felsőoktatási „reform” részeként az ELTE Gyakorló Általános 

Iskola és Gimnázium sorsa vált bizonytalanná. Ezek az iskolák 

ugyanis nem lettek államosítva, maradtak az egyetem kezelésében. 

Az egyetemnek szüksége van ugyan erre az intézményre, de a 

forrásmegvonás lehetetlen helyzetbe hozta, s „karcsúsítania” kellett 

a költségvetését. A „megoldás” a középiskola bezárása lett. Az ott 

tanulókat a kerület más középiskoláiban próbálják elhelyezni, több-

kevesebb sikerrel. A probléma ott van, hogy a Kiss J altábornagy 31. 

szám alatti általános iskola átköltözik a megszűnő középiskola 

épületébe, a volt általános iskola pedig visszakerül az 

önkormányzathoz. A középiskola épülete azonban jóval kisebb, így 
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sem tanári, sem ebédlő, sem tornaterme nem lesz itt. Ez azt 

eredményezi, hogy ezzel szinte megoldhatatlan zsúfoltság lesz. Az 

iskola két épületben lesz elhelyezve, melyek közötti nagy távolság 

várhatóan újabb problémák forrása lesz. A tartalmi – az igazán 

súlyos - ügyekkel természetszerűen csak később, az oktatás 

menetében kell majd szembenézni. 

 

- Kerület közbiztonsága Budapesten a középmezőnyben van. 

Jellemző, hogy az elkövetők jelentős része azért választja a XII 

kerületet, mert itt nincs kiépített térfigyelő kamerarendszer, kisebb a 

kockázatuk. Pénzhiányra hivatkozva, de elismerve ennek 

szükségességét, a polgármester elzárkózik bevezetésétől. A 

Közrendvédelmi Alapítvány, amelynek feladata a rendőrség 

segítése, támogatása,  járőrök mozgatása, a bűncselekményeknek 

fokozottan kitett területek ellenőrzése, stb. hosszú évek óta 

mindössze 5 millió Ft-ból gazdálkodik. Más kerületekben ennek 

többszörösét kapja a rendőrség a lakosság biztonságának javítása 

érdekében. 

 

- A kerület úthálózatának állapota rossz. A kommunális adóból befolyt 

pénzek pozitív hatása nem érzékelhető. Különösen kritikus a 

Böszörményi út állapota, ahol a villamos pálya ma már 

életveszélyes helyzetek előidézője lehet. Hasonlóan veszélyesek ma 

már a Széchenyi-, a Svábhegy mellékútjai, s különösen lépcsői. A 

helyi civil szervezetek ezzel kapcsolatos megkereséseit az 

önkormányzati apparátus válaszra sem méltatja. 

 

- 2012-ben az önkormányzat nem írt ki pályázatokat a társasházak 

karbantartására felújítására, jóllehet a kerület épület állománya 

meglehetősen elhasználódott. Nagy szükség lenne – minimálisan – 

az épületállomány állagmegóvására, valamint a XXI. század 
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igényeinek megfelelő fejlesztések megalapozására, indítására. 

nemhogy a fejlesztésre. Minden kihagyott év növeli a későbbi 

költségeket, a modernizálás időbeli realizálását. 

 

- Évek óta vár megoldásra a Városmajori park. Az itteni 

bűncselekmények visszaszorítása, megszüntetése sürgető feladat. 

A Főváros pénzt ígért a park bekerítésére, mondván ezzel 

visszafogható a bűncselekmények egy része, és a park is jobban 

karban tartható. Ezen ötlet ellen a környéken lakók nagy ellenállást 

fejtenek ki. Most patt helyzet van. Megoldás egy kamera rendszer 

kiépítése lenne, de ennek anyagi és személyi feltételeinek 

megteremtése évek óta függőben van.  

 

-  A kerület polgárainak szemlélete, felfogása a közösségi élet 

normáiról, egymás viselkedésének megítéléséről, a kötelességek és 

a tolerancia viszonyáról, az egyéni szabadság érvényesüléséről - 

nem felelnek meg annak képnek, ami elvárható lenne a kiugróan 

magas iskolai végzettségből-, a jó jövedelmi helyzetből fakadóan. 

Különösen riasztó a kirekesztő, rasszista felfogást hirdető, 

szélsőjobboldali, neonáci szervezetek tevékenységének megtűrése, 

olykor bátorítása, például ideológiájukat kifejező közterület (Turul 

szobor) létesítésével a vonatkozó jogszabályokkal, jogerős bírósági 

döntéssel dacolva. Nem történt semmilyen érdemi intézkedés a 

botlatókő ügyében, a holokauszt tagadás nyilvánvaló 

megnyilvánulásával szemben. Ez a kerületi vezetés olyan szégyene, 

amelyben minden itt élő ember osztozni kényszerül. 

 

A kerület nagyobb része szó szerint zöldövezet. Kiváltságos a helyzetben 

vannak az itt élő emberek: sok az erdő, a park. Mindemellett a kerület főbb 

útvonalain (a kisebb utcákról nem is beszélve) nagyon sok a beteg, öreg és 

kihalás előtt álló fa. Valamint a már kivágott, de nem pótolt egykori fa. 
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Felújításra vár a Gesztenyéskert, számos park. A kerületből indult- a RegE, 

civil szervezet kezdeményezésére - 1993-ban a parlagfűirtás, de a kerület 

vezetése nem értékeli a tőle független akciókat, bármennyire is sikeresek 

azok. Számos civil szervezet aktivizálható lenne egy zöld program 

indításához, ha ennek kereteit az önkormányzat megteremtené. A 

forráshiányos helyzetben, brüsszeli források bevonásával fordulatot lehet 

elérni ahhoz, hogy a XII. kerület a Főváros Ékszerdoboza legyen. 
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II. AZ MSZP XII. KER. SZERVEZETÉNEK RENDEZVÉNYEI 

  

- „Közéleti Klub” rendezvénysorozat 

- Vetélkedők a nyugdíjas korosztály számára 

- Kéthetenkénti rendszerességgel jogi tanácsadó szolgálat 

- Havonta egy alkalommal vállalkozók számára tanácsadás 

- Számítógép tanfolyam 

- Hagyományos rendezvények: Nőnap, Idősek Világnapja, Karácsony, 

Újévköszöntő 

- Közéleti Fórum vezető értelmiségiek bevonásával 

- Téli alma, burgonya, hagyma akció a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Gazdák Szövetségének segítségével 

- Az MSZOSZ kerületi nyugdíjas szervezete munkájának segítése 

- Féléves rendszerességgel, illetve (szükség szerint) összevont 

taggyűlés a párttagság tájékoztatása érdekében 

- Évente egy alkalommal kirándulás szervezése Magyarország, vagy 

akár a környező országok nevezetességeinek megtekintésére 

- Kapcsolat felvétele vidéki pártszervezetekkel, kölcsönös látogatások 

megszervezése 
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III. AZ IFJÚSÁGOT MEGCÉLZÓ RENDEZVÉNYEK 

 

Ingyenes tanácsadó iroda Szabó Róbert szervezésében: 

Az MSZP irodában mind személyesen, mind sima és elektronikus levélben 

küldött fiatalokat érintő kérdésre válaszolunk, valamint megbeszélt 

időpontban személyes konzultációra is van lehetőség, ebbe bele tartozik 

többek között: 

- Karrier tanácsadás (önéletrajzírás, motivációs levél fogalmazás, 

tesztek, próbainterjú) 

- Pénzügyekről minden, amit már a fiataloknak is tudniuk kell 

- Közösségi hálózaton folytatott életünk biztonságossá tétele, 

legújabb internetes trendek 

- Teljeskörű információk a felsőoktatás és szakképzés területéről 

- Kerületi takarítás, parlagfűirtás 

- Kerületi sporteseményeken való részvétel (Előzd meg a 

Fogaskerekűt, lépcsőfutás) 
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Mellékletek: 

 

ADOTTSÁGOK 

 

I. Közép-magyarországi Régió
*
 

 

A régióban Közép-Európánban egyedülálló humántőke koncentráció jött létre, 

amely a fizikai feltételekkel együtt Budapesten egy kimagaslóan fejlett 

központot hozott létre. A Közép-magyarországi Régió nemzetközi pozícióját a 

fejlettségével, az egy lakosra jutó GDP összegével mérjük. A Régió legfőbb 

versenytársai (Bécs, Prága, Pozsony) fejlettsége már a csatlakozás előtt 

lényegesen meghaladta a Konvergencia célkitűzés kritériumát, és hozzá kell 

tenni, hogy Budapest fejlettsége is meghaladta az EU 15-ök átlagának 75%-

át már a kilencvenes évek közepén. A főváros „társasága”, Pest megye 1995-

ben egyike volt a legkevésbé fejlett megyéknek, 2002-ben már a negyedik 

helyre került a megyék rangsorában, de még így sem haladja meg a 

Konvergencia célkitűzés kritériumát és a nemzetközi versenyben legfeljebb 

komparatív előnyeivel vehet részt. 

 

Az egy lakosra jutó GDP összege (euró, vásárlóerő paritáson) 

 

Terület 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 

Budapest 13 664 14 683 15 949 16 983 18 571 21 663 23 389 26 296 26 642 

KMR 10 902 11 629 12 701 13 476 14 708 16 488 18 314 20 329 20 643 

Magyarország 7 550 7 919 8 519 9 116 9 732 10 564 11 549 12 402 12 818 

EU 25 15 233 16 011 16 856 17 647 18 523 19 765 20 495 21 170  

EU 15 16 869 17 679 18 570 19 421 20 369 21 695 22 463 23 162  

Austria 19 430 20 491 21 088 21 891 23 212 24 909 25 087 25 568  

Wien 28 090 29 841 30 413 31 264 33 202 35 344 35 832 36 603  

Slovakia 6 782 7 424 7 961 8 434 8 740 9 464 10 009 10 857  

                                                           
*
  Lásd: Közép-magyarországi Regionális Operatív Program, 2007. 
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Bratislavský kraj 14 371 15 743 17 239 18 415 19 045 20 824 22 812 25 351  

CZ 10 663 11 509 11 741 11 839 12 171 12 810 13 530 14 319  

Praha 19 574 20 915 22 468 24 305 25 689 27 490 30 661 32 357  

 

Forrás: EUROSTAT, *Nemzeti számlák 2002-2003, KSH 

 

A humán erőforrások koncentrációja egyedülállóan magas a Közép-

magyarországi régióban. Budapest a legnépesebb város a versenytársak 

közül, és a felsőfokú végzettségűek aránya is magasabb, mint Bécsben, 

Prágában vagy Pozsonyban.
 

Budapesten és Pest megyében több mint 

félmillió felsőfokú és 1,2 millió középfokú végzettségű lakos él. A humán 

erőforrás hasznosításának gátja az alacsony aktivitás, ami az újonnan 

csatlakozott országokhoz viszonyítva legfeljebb a középmezőny aljára 

elengedő. A humán tőke felhasználása, különösen a felsőfokú 

végzettségűeké, a Közép-magyarországi régióban alacsony: a felsőfokú 

végzettségűeknek csak 56,5%-a folytat rendszeres jövedelemszerző 

tevékenységet! 

 

Hazai viszonyításban a humán erőforrások hasznosítása a térségben hosszú 

ideig sikeres volt, hiszen a gazdaság foglalkoztató képessége a legerősebb 

volt az országban, a lakosság vállalkozási aktivitása magas-, a régió, 

különösen Budapest tőkevonzása erőteljes volt. 2010 után ezek a 

lehetőségek – a Fidesz rablógazdálkodása következményeként - leépültek, 

helyreállításuk az Orbán rezsim megdöntését követően lehetséges. 

 

II. A XII. kerület 

 

- A „Hegyvidék” hagyományosan „polgári” jellegű. A kerület 

társadalmának karakterisztikus vonását adják a nagy vagyoni 

különbségek: a jelentős vagyonok birtokosai mellett számosan élnek itt a 

korábban kialakított létfeltételeket csak nehezen fenntartani tudó, tisztes 
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szegénységben élő, (esetleg tengődő) emberek. A meggazdagodott és a 

gazdagságot nélkülözők között nincs „átjárás”, érdemi társadalmi 

kapcsolat.  

 

Az utóbbiak körébe tartoznak különösen a nyugdíjasok, az e 

környezetben élő nagycsaládosok, a munkanélküliek. Ritkán fordul elő 

az életvitelükben megnyilvánuló előrelépés, jelentős eredménynek 

számít a gazdasági stabilitás fenntartása, gyakori az anyagi (és az 

egzisztenciális) helyzet romlása, leépülése. 

 

Javult, de még nem tekinthető megoldottnak az egyedülállók és az idős 

emberek szervezett és rendszeres gondozása, házi ápolása. 

 

- Az önkormányzat szerepe ellentmondásos: ügyfélszolgálata javult, de a 

lakossággal tartott kapcsolata elszemélytelenedett. Döntései éveken át 

nem voltak transzparensek. Részben ezzel függ össze, hogy az 

önkormányzat nem támogatta a civil kezdeményezéseket, a civil 

fórumok, civil egyesületek létesítését, illetve működését. Jelenleg már 

számos öntevékeny szervezet, fórum, klub működik a kerületben 

önkormányzati támogatással- és kontrollal. Ezzel együtt is, a 

szubszidiaritás terén a kerület szembe megy a Fidesz központosító 

törekvéseivel. 

 

- A 18. számú egyéni választókerületet alkotó XII. kerületnek a legutóbbi 

népszámlálás eszmei időpontjában (2001. február 1-jén) 54.949 lakosa 

volt, 21.546 fővel, azaz 28,2%-kal kevesebb, mint az előző 

népszámlálás idején, azaz 1990. január 1-jén. E tizenegy év alatt a 

főváros lakónépessége is csökkent, 2.016.774 főről, 1.774.024 főre, 

azaz 12%-kal. Frissebb adatok nem álltak rendelkezésre! 
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A fővárosi népességcsökkenés több mint kétszeresét elérő kerületi 

népesség fogyásnak két oka van. Egyik ok a természetes fogyás, a 

halálozások száma meghaladta a születésekét; erre utal a lakosság 

korösszetételének érzékelhető változása. 1990-ben a gyermekkorúak 

aránya a kerületi lakónépesség 15,7%-át tette ki, 2001-ben csupán 11%-

át. Lényegesen megnőtt az időskorúak részaránya, 25,3%-ról 31,1%-ra 

2001-re. Frissebb adatok nem álltak rendelkezésre! 

 

A népesség csökkenésének másik oka az elvándorlás. A fővárosi 

átlagnál lényegesen nagyobb volt a kerületben a vándorlások száma, 

mégpedig az állandó és az ideiglenes bevándorlás, valamint az 

elvándorlás egyaránt. 

 

 „A legnagyobb különbséget a diplomás népesség arányánál találjuk. Az 

1990. évi összeírás időpontjában az ország 25 éves és idősebb 

lakosságának 9,4%-a rendelkezett befejezett felsőfokú végzettséggel, 

2001-ben az ugyanilyen korú népesség 13,5%-a végzett legalább egy 

évfolyamot a felsőoktatásban. Budapesten ugyanezek az arányok 1990-

ben 19,2%, míg 2001-ben 26,3%. A kerület kiemelt helyzetét mutatja, 

hogy az 1990-es népszámlálás időpontjában a 25 éves és idősebb 

lakosok 38,5%-ának volt diplomája, addig 2001-ben 53,5%-a 

rendelkezett az említett végzettséggel. Ez a magas arány országosan is 

egyedülálló, a megfelelő országos adat négyszerese, de még a 

budapestinek is a duplája. Frissebb adatok nem álltak rendelkezésre! 

 

A foglalkoztatottak száma a 2001. évi népszámlálás szerint 23.100 fő, 

körükben magas, 83,2% a szellemi dolgozók, és ezen belül 

egyedülállóan magas 58,7% a vezetők és értelmiségiek aránya. A 

férfiaknál még ennél is magasabb ez utóbbi arány: a kerületben lakó 

foglalkoztatott férfiak csaknem kétharmada (64,5%-a) vezető és 

értelmiségi.” (Dr. Katona Tamás, 2002., belső anyag). 
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- A kerület lakossága a választásokon kiemelkedően nagy részvételi 

aktivitást mutat. 

 

Az eddigi eredményekből az a következtetés adódik, hogy a 

kerületben (lassan) nő az MSZP szavazótábora. A kerületi 

eredmények ismeretében a „bal-jobb” tengely mentén 

semmiképpen sem lehet jobbratolódásról beszélni. (SONDA IPSOS 

2002.) 

 

- A kerület igen erős szellemi bázissal rendelkezik (korábban a KFKI, 

jelenleg Wigner Kutató Központ) az ország legnagyobb, s kiterjedt 

nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező kutatóintézete, nemzetközi hírű 

intézmény a Nemzetközi Pethő Intézet, a TF Egyetem, az MTA 

kutatóhelyei: Csillagvizsgáló, a Geodéziai Obszervatórium, MTA 

Világgazdasági Kutatóintézete, MTA csillagászati Kutatóintézete, MTA 

Izotópkutató Intézete, stb.). Egészségügyi intézményei országos 

jelentőségűek (Országos Sportegészségügyi Intézet, (Sportkórház), 

Budai MÁV Kórház, Országos Korányi TBC és Pullmanológiai Intézet, 

Központi Honvédkórház, Svábhegyi Állami Gyermekgyógyintézet, SOTE 

Kútvölgyi Oktatókórház, stb. A napokban avatták Csillebércen a CERN 

„TIERO“ számítógépközpontjának a Wigner Fizikai Kutatóközpontban 

kialakított bázisát. 

 

- A kerületben élő vállalkozók, illetve az itt működő cégek gazdasági ereje 

jelentős, kerületen belüli üzleti kapcsolataik terén számottevő 

tartalékokkal rendelkeznek. 

 

- A kerület elhelyezkedése igen sajátos: közvetlen kapcsolata van a 

főváros központjával, ugyanakkor „peremkerület” is. Jellegzetessége, 

hogy a főváros legkedveltebb kirándulóhelyei itt vannak (Széchenyi-

hegy, Normafa, János hegy), s ezzel együtt a „zöld” mozgalmak 
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természetes terepe. A szomszédos kerületekkel az MSZP jó 

együttműködést alakított ki az elmúlt időszakban, de az agglomerációval 

való kapcsolata ez ideig nem épült ki.  

 

 Az MSZP „szakpolitikái” közül a kerület meghatározó szerepet játszik 

1994-től kezdődően az innováció-politika kidolgozásában. 

 

2013. február 6. 

 

Készítette: Az MSZP XII. kerületi elnöksége 

 

 


