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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata részére a Belügyminisztérium rendelte meg integrált 

településfejlesztési stratégia készítését, kapcsolódóan a 2014—2020-as európai uniós fejlesztési időszak 

kihívásaihoz. A településfejlesztési stratégia alapvetően a korábbról ismert, Józsefvárosban 2007-ben 

elkészített Integrált Városfejlesztési Stratégia szerepét tölti be, annak funkcióit viszi tovább. A stratégia két 

fő munkarészből áll: a megalapozó munkarész a kerület 2015-ös aktuális helyzetének felméréséből és 

értékeléséből, míg a stratégiai munkarész a középtávú jövőt illetően megfogalmazott célok elérésének 

lehetséges eszközeiből áll. A hosszú távú célok forrása a Kerületfejlesztési Koncepció, ezt Józsefváros 

Önkormányzata 2005-ben fogadta el. Az időközben megváltozott körülmények, megvalósult célok kapcsán e 

középtávú célok szükséges mértékű átértelmezésére a stratégiaalkotás során sor került. A következőkben a 

megalapozó munkarész összefoglalása olvasható: elsőként a helyzetfeltárás, majd a helyzetértékelés 

tartalma alapján. 

1.1. HELYZETFELTÁRÁS 

Pozíció 

Józsefváros pozícióját, adottságait és helyzetét alapvetően meghatározza, hogy Budapest belvárosának 

peremén, így Magyarország legfejlettebb régiójának közepében fekszik. Ebből fakad, hogy országos és 

nemzetközi kapcsolatai egyaránt kiválóak, illetve hogy számos szektor számára központi funkciót tölt be. 

Utóbbiak közül kiemelendő a felsőoktatás: tizenegy egyetem és főiskola tizenkilenc kara működik 

Józsefvárosban, közel negyvenezer diákot vonva be a kerület mindennapi életébe. Hasonlóan jelentős az 

egészségügyi intézmények sűrűsödése is, noha ez utóbbi szektor kevésbé van hatással a kerület életére, mint 

az egyetemvárosi szerepkör. 

A kerület kizárólag más fővárosi kerületekkel határos, határvonalainak nagy része nem jelent funkcionális 

határt, így – noha a nagy forgalmú főutak elválasztó hatása jelentős – a kerülethatárok túloldalán általában 

azonos beépítés, azonos funkciók jelennek meg. Mindez nem jelenti azonban, hogy a kerület maga homogén 

szerkezetű lenne: Józsefvárosban jelentősen eltérő státuszú lakóterületek, országos jelentőségű intézményi 

és zöldterületek, illetve ipari területek egyaránt megtalálhatók. 

A fejlesztési és rendezési környezet Józsefváros számára releváns fő állításai számos kerületi adottságra és 

problémára kínálnak lehetőséget, illetve választ, mindenekelőtt az innovatív gazdasághoz, a 

turizmusfejlesztéshez, a barnamezős területek megújításához, valamint a kulturális sokszínűség ápolásához 

kapcsolódóan. Józsefváros múltbeli fejlesztési döntései számos nagy horderejű projektet alapoztak meg, 

amelyek tükröződnek a kerület különböző stratégiai dokumentumaiban is. Kiemelendő jelentőségű ezek 

közül a 15 éves Kerületfejlesztési Stratégia (2005), az Integrált Városfejlesztési Stratégia (2007), illetve ezek 

nyomán az építéshatósági munkát meghatározó Józsefvárosi Kerületi Építési Szabályzat (2007). 

Társadalom 

2007 és 2015 között Józsefváros három fő területen végzett nagyobb horderejű beavatkozási munkákat. A 

Palotanegyed kulturális-turisztikai újrapozícionálását, belvárosiasságának erősítését szolgáló Európa 

Belvárosa Programot, valamint a Magdolna negyed rendkívül hátrányos szociális, infrastrukturális, társadalmi 

helyzetének felzárkóztatását célzó, 2005-ben indult Magdolna Negyed Programot az önkormányzat 

valósította meg. A Corvin Sétány Programot, amely a Corvin negyed Corvin mozi mögötti, igen elavult 

épületállománnyal és szociális problémákkal terhelt területének gyökeres megújítását hívatott 

megvalósítani, magánbefektető végzi, az önkormányzattal kooperációban, 2001 óta. 
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Kedvező adottságai mellett Józsefváros számos problémával küzd, melyek jelentős része összefüggésben van 

a kerület kedvezőtlen társadalmi helyzetével. A kerület népessége – mint a belső-pesti kerületeké általában 

– csökken, annak átlagos iskolai végzettsége, valamint foglalkoztatottsága azonban jelentősen elmarad a 

fővárosi átlagtól. Budapest kerületei közül Józsefvárosban a legalacsonyabb az egy főre eső átlagos nettó 

belföldi jövedelem, valamint a születéskor várható élettartam, ugyanakkor itt a legmagasabb a 

munkanélküliek aránya. Hasonlóan kedvezőtlen helyzetet mutat Józsefváros lakásállománya is: az átlagos 

lakásméret alacsony, az egyszobás, illetve az alacsony komfortfokozatú lakások aránya magas. Józsefvárosi 

sajátosság az önkormányzati tulajdonú lakások magas aránya, melyek jelentős hányada üres, állaga miatt 

hasznosítása nem lehetséges. Budapesten itt a legmagasabb a magát cigánynak, romának vallók aránya; 

rajtuk kívül a kínai nemzetiségűek aránya haladja meg jelentősebben a Budapesten általános szintet. 

Fontos kiemelni, hogy mindezen társadalmi és infrastrukturális sajátosságok a kerületben egyáltalán nem 

egyenletesen oszlanak el: Józsefváros 11 negyede alkalmanként kifejezetten szélsőséges különbségeket 

képvisel úgy az ott lakók társadalmi helyzete, mint a lakásállomány jellegzetességei terén. A 

legkedvezőtlenebb helyzetben a Magdolna és az Orczy negyed, illetve az egyetlen lakótömbbel rendelkező 

Ganz negyed van, míg a kerület legjobb helyzetű negyedeinek a kertvárosias Tisztviselőtelep és Százados 

negyed, illetve – kisebb mértékben – a belvároshoz legélénkebben kapcsolódó Palotanegyed számít. 

Intézmények 

Józsefváros óvodai és bölcsődei ellátottsága kielégítő ugyan, azonban utóbbiak terén jelentős kapacitáshiány 

tapasztalható (akárcsak Budapesten általában), és előbbiek kihasználtsága is közelít a 100%-hoz. Az általános 

iskolai oktatás csupán a Százados negyedben vet fel megközelíthetőségi problémákat, a kerület egyéb részein 

a jelentős szegregációbeli (és ezzel párhuzamosan kihasználtságbeli) különbségek jelentenek gondot. Úgy az 

általános, mint a középfokú oktatásban jellemző, hogy alacsony vonzerejű, problémás intézmények és 

országosan kiemelkedő színvonalú iskolák működnek párhuzamosan a kerületben. A felsőoktatási 

intézmények jelentős koncentrációjáról fent már esett szó. 

A szociális ellátás Józsefvárosban elsősorban a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 

feladata, amely országos viszonylatban is meglehetősen széles körben, számos szolgáltatással látja el a 

kerület rászorulóit. Ennek fő oka a kedvezőtlen szociális helyzet, de a városrehabilitációs projektekhez 

kapcsolódó szolgáltatásbővítések is jelentős szerepet játszottak az ellátások szintjének fejlődésében. A 

kerület a hajléktalanellátás egyik fő intézményi központja Budapesten, az éjszakai melegedők több, mint 

harmada itt található. 

A kerület egészségügyéért a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat felel, az ellátás szintje kielégítőnek 

tekinthető. A legtöbb háziorvosi rendelő felújítására a 2000-es, 2010-es évek során sor került, az Auróra utcai 

szakrendelő (mint a kerületi egészségügy központi intézménye) 2015-ben újul meg. 

Gazdaság, önkormányzati gazdálkodás 

Józsefváros csak korlátozottan értelmezhető önálló gazdasági egységként, hiszen mint fővárosi kerület 

számos téren a Fővárosi Önkormányzattal megosztva bír csak hatáskörrel. A kerülethatárok munkaadói és 

munkavállalói szempontból is kevésbé bírnak jelentőséggel. A kerület vállalkozásai közül elsősorban a 

kereskedelemmel foglalkozók alkotják a legnagyobb tömeget, a vállalkozások negyede tartozik ebbe a 

csoportba. Nagy többségük kiskereskedelmi profillal bír, közel felük – Józsefváros 4400 üzletéből 2000 – 

ruházati cikkekkel foglalkozik. Jelentős a kerület vendéglátóipara is. 

A potenciális húzóágazatok közül kiemelendő a kutatás-fejlesztés, ami a kerületben működő egyetemekhez 

kapcsolódóan jelenik elsősorban meg – mint azt a Semmelweis Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem közös beruházásaként 2015-ben építeni kezdett Bionikai Innovációs Központ is jelzi. Józsefváros 
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turizmusa 2009 óta jelentősen bővül, és bár egyelőre inkább csak hátország, mintsem aktív célpont a 

Budapestre érkező turisták számára, látnivalói magas fejlődési potenciált jelentenek. 

Józsefváros kedvező pozíciója, metróvonalakkal való kiemelkedő ellátottsága nyomán jelentős ingatlanpiaci 

célterület, ahol az elöregedett, alacsony értékű lakásállomány mellett – a gazdasági recesszió 2008-at követő 

éveit leszámítva – folyamatos az újlakásépítés, 2011-ben például a Budapesten épült lakások több, mint 

negyede józsefvárosi volt. Az átlagos ingatlanárak az új lakások építésével leginkább érintett negyedekben a 

legmagasabb, így a Corvin, illetve a Százados negyedben. Jelentősek a kerületben kiépült irodaházi 

kapacitások is, részben a Corvin Sétány Programhoz kapcsolódó, részben a Hungária gyűrű mentén 

megvalósult fejlesztések eredményeként. 

Józsefváros költségvetése 2014-ben valamivel több, mint másfél milliárd forint volt, a kerület gazdálkodása 

2010 óta szufficites. A fővárosi szinten beszedett helyi adók 3,81%-a illeti Józsefvárost, melyeknek a 

gépjárműadón és az iparűzési adón felül az idegenforgalmi adó is tárgyát képezi, azt a kerület nem engedi át 

a Fővárosi Önkormányzatnak. 

A kerület fő gazdaságfejlesztési irányait a munkahelyteremtés, a vállalkozások versenyképességének javítása, 

illetve a munkavállalók elhelyezkedési esélyeinek fejlesztése jelöli ki. Külön tematikus szándék a Népszínház 

utca kisiparos arculatának, illetve a Palotanegyed galérianegyed-jellegének erősítése. A fenti irányokat az 

önkormányzat elsősorban szakmai programokkal, másodsorban szabályozási eszközökkel segíti; utóbbiakra 

a kis üzlethelyiségeket támogató progresszív adóztatás jelent példát. 

A kerületi ingatlanvagyont az önkormányzat megbízásából kezelő, saját tulajdonú Kisfalu Kft. kezeli. A 4807 

darab lakás (2015) között nincs dedikáltan szociális bérlakás, a rászorultsági szempontok az úgynevezett 

szociális lakbér megállapításakor kerülnek érvényesítésre. A lakások több, mint tíz százaléka üres, míg az 1785 

darab nem lakás célú helyiségnek kevesebb, mint harmada hasznosul bérbeadás útján, fennmaradó 

hányaduk jellemzően üres. 

A településüzemeltetési feladatokat Józsefváros önkormányzata a Fővárosi Önkormányzattal közösen látja 

el, a kerületi szintű tételeket elsősorban saját költségvetési szervein és gazdasági társaságain, ritkább esetben 

a polgármesteri hivatalon keresztül. Józsefvárosban az önkormányzat szervezetei számos 

többletszolgáltatást is biztosítanak, elsősorban szociális területen (bölcsődei, háziorvosi ellátás, rászorulók 

lakhatása), kisebb részt a közterület-fenntartáshoz kapcsolódóan. 

Természeti és épített környezet 

A kerület relatív sok zöldfelülettel rendelkezik, azonban azok eloszlása igen egyenlőtlen, főként a Fiumei úti 

Nemzeti Sírkertre, illetve az Orczy parkra koncentrálódik. Jelentős a fasorok, illetve egyes negyedekben a 

lakóterületi zöldellátottság szerepe. Józsefvárosban található a Füvészkert is. Érdemi vízfelületet csak az 

Orczy park tava jelent a kerületben. A magas beépítésből fakadó hőszigethatás Józsefváros egészét érinti. 

Józsefváros területének beépülése a XVIII. században vette kezdetét, majd a XX. század fordulójára nagyrészt 

elnyerte mai formáját. Jelentős változást csak az 1970-es, ’80-as években felépülő Józsefvárosi lakótelep, 

illetve a 2000-es évek elejétől elinduló Corvin Sétány Program ingatlanfejlesztési jelentettek, illetve 

jelentenek. A kerület igen gazdag műemlékekben, illetve különböző védett épületekben és területekben, 

főként a Palotanegyed, illetve a Nemzeti Sírkert területén. A Tisztviselőtelep műemléki jelentőségű terület. 

A főváros zónarendszerében Józsefváros a belső, illetve az átmeneti zóna területén fekszik. 

Területfelhasználása a különböző negyedekben meglehetősen változó, az alulhasznosítottság elsősorban 

külsőbb részeire, a Fiumei út – Orczy út vonalától keletre jellemző. 
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Közlekedés 

Elhelyezkedéséből fakadóan Józsefvárost több országos és fővárosi jelentőségű főútvonal, illetve vasúti 

fővonal érinti, területén mindhárom metróvonalnak üzemelnek állomásai. Közúti átmenő forgalma jelentős, 

a parkolás bizonyos részein nem kielégítően megoldott. A Palotanegyed egy része, illetve a Tisztviselőtelep 

forgalomcsillapított terület. A kerület közösségi közlekedési ellátottsága fejlett, azonban a rágyaloglási 

távolságok számos lakóterületen meghaladják a 300 métert. Kerékpáros infrastruktúrával több helyen 

rendelkezik, úthálózatának zöme alkalmas a kerékpáros közlekedésre. Gyalogos preferenciájú közterületek 

találhatók a Kálvin tér, a Corvin Pláza és a Mátyás tér környezetében, valamint a Palotanegyed több részén. 

A zajterhelés a főutak és a vasútvonalak mentén jelentős. 

Közművesítés 

A kerület vízellátása teljes, csatornahálózati bekötöttsége 95%, a hálózatok azonban jelentős részben 

elavultnak tekinthetők. Villamosenergia-hálózata és gázellátása kielégítő, távhőellátottsága a lakótelepi 

épületekre korlátozódik. Több, az energiahatékonyságot javító projekt fut 2015-ben a Józsefvárosban. A 

hulladékkezelés Budapesten fővárosi feladat, ellátására a hagyományos hulladékgyűjtésen túl házhoz menő 

és szigeteken át történő szelektív hulladékgyűjtéssel, évenkénti lomtalanítással kerül sor. 

1.2. HELYZETÉRTÉKELÉS 
A helyzetfeltáró munkarész összegzése alapján Józsefváros fő erősségei közé tartozik a városon belüli jó 

elhelyezkedés, a jelentős városrehabilitációs tapasztalatok, kapacitások megléte, a felsőoktatás sűrű 

jelenlétéhez kapcsolódó értékek és a lakásállomány jelentős megújulása. Gyengeségeket jelentenek a 

kedvezőtlen lakhatási körülmények, a kerületen belüli szociális egyenlőtlenségek, a rossz egészségi állapot, a 

jelentős átmenő forgalom, illetve a sok esetben leromlott közművek. A kerület legfőbb lehetőségeit az 

egyetemvárosi, tudásközponti szerepkör erősödése, illetve a barnamezős területek megújulása jelenti, míg a 

veszélyek közül a társadalmi szegregáció fokozódása, a városrehabilitációs beavatkozások ellehetetlenülése, 

valamint a kiskereskedelem széles spektrumának beszűkülése emelhető ki. 

A kerület egyes negyedei jelentősen eltérő arculatúak, helyzetűek és adottságúak, így a potenciális fejlesztési 

irányok is markánsan szerteágazóak: jellemzően más területeket érint például az egyetemvárosiasodás, a 

barnamezős területek hasznosítása, illetve a turisztikai potenciálok kihasználásának erősítése. 

A rendelkezésre álló 2011-es adatok szerint Józsefvárosban három szegregátum és hét (a fentiekkel részben 

átfedő) szegregációval veszélyeztetett terület volt található. Ezek elsősorban a Magdolna és az Orczy 

negyedekben koncentrálódnak, de a Csarnok negyed is érintett általuk. 

A kerületben javasolt beavatkozási területek részben e leromlott környékekre (Magdolna, Orczy negyed) 

részben fejlesztési területekre – Corvin sétány, Asztalos Sándor út – Kőbányai út menti barnamezős 

területek), részben nem teljesen kihasznált potenciálú lakóterületekre (Palotanegyed, Népszínház utca) 

fókuszálnak. 
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2. HELYZETFELTÁRÓ, HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZEK 

2.1. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, JÓZSEFVÁROS HELYE A 

TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 

2.1.1. Budapest nemzetközi és országos szerepe 
Budapest az európai városhálózat tagjaként 1,7 millió fős lakosságával a jelentősebb európai városok közé 

tartozik. Nemzetközi, ezen belül is makroregionális szerepköre jelentős, de a főváros és várostérsége együttes 

fejlesztésével, fejlődésével ezt a pozíciót tovább kell erősíteni az ország egészének versenyképessége 

érdekében. A KSH adatai alapján Magyarországon belül Budapesten termelődött meg a GDP 38%-a 2011-ben 

(míg lakossági súlya csak 17,6%), a beruházások 38%-a szintén itt valósult meg (2013). Az egyetemi és kutatási 

központok kiemelkedő koncentrációja hozzájárult ahhoz, hogy a versenyképesség egyik legfontosabb 

jellemzője, az országban kutatás-fejlesztésre fordított éves ráfordítás közel 60%-a itt realizálódjon. Budapest 

a szolgáltatási szektor dominanciája mellett olyan ágazatok kiemelkedő központja, mint a kreatívipar, az IKT 

szektor, a gyógyszeripar. Budapest az ország első számú turisztikai célterülete, kulturális kínálata és épített 

öröksége nemzetközi viszonylatban is jelentős. Budapest-központú az ország légi forgalma, és a közlekedési 

hálózatok történeti kialakulása nyomán ez a legfontosabb közúti és vasúti csomópont. A forgalom magas 

koncentrációját a lakosság száma és a város gazdasági jelentősége eredményezi. Budapest logisztikai 

pozícióját az itt metsződő három európai közlekedési folyosó is erősíti, melyek egyik eleme maga a Duna, 

mint vízi út. A főváros vonzereje, népszerűsége erősödik, mely mind a lakosságszámban, mind a turisztikai 

adatokban jól tükröződik. Az elmúlt 10 évben Budapest népessége növekedni tudott, a Budapestről történő 

elvándorlás 2007-től megfordult, így a főváros migrációs egyenlege pozitív tendenciát mutat.  

A főváros és agglomerációja (közel 3 millió fő, az ország lakosságának mintegy 30%-a) együtt alkotja a 

budapesti funkcionális várostérséget, a budapesti gazdasági tér még ennél is nagyobb kiterjedésű és 

jelentőségű. Budapest és várostérsége a népesség, a jövedelem és a tőkekoncentráció tekintetében 

kiemelkedő az ország más térségeihez viszonyítva és ezzel arányosak a közlekedés terén jelentkező 

terhelések, igények. A térségen belüli intézményesített együttműködés alacsony hatékonyságú, az 

együttműködés szintje jelenleg nem megfelelő, a térségi pozíció megerősítése érdekében szorosabb 

kapcsolat szükséges. 

A budapesti várostérség nemzetközi, országos és regionális szerepkörének alakításában Józsefváros is 

szerepet játszik sajátos adottságaival, ezidáig megvalósított fejlesztéseivel, ugyanakkor e szerepkörök 

önálló értelmezése a kerület szintjén csak korlátozottan tehető meg. A kerületek mindegyike hozzájárult 

ennek a kivételes fővárosi pozíciónak a kialakításához, melyben előrelépés a jövőben a komparatív 

előnyökre építve és egymással együttműködve érhető el szinte minden fontos területen. 

2.1.2. A kerület szerepe a településhálózatban 
Józsefváros szerepkörét mind nemzetközi, mint térségi kitekintésben alapvetően meghatározza a kerület 

Budapesten belüli elhelyezkedése, amely kettős, hiszen mind a Belső, mind az Átmeneti zónának is részét 

képezi. Utóbbi miatt nem véletlen, hogy a kerületet több országos jelentőségű közlekedési elem is érinti, ami 

mind a fővárosi, mind az országos hálózatba bekapcsolja a kerületet.  

A városon belüli közúti és vasúti hálózati elemek összvárosi szintű kapcsolatot biztosítanak Józsefváros 

területeinek, ugyanakkor súlyos környezeti problémákat is okoznak a forgalmi terhelés miatt. A kerület 

kapcsolatait a körirányú elemek (Kiskörút, Nagykörút, Fiumei út – Orczy út), és a városszerkezet egyik 
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legfontosabb harántirányú eleme, a Hungária gyűrű mellett legjelentősebb mértékben a sugárirányú elemek 

befolyásoljak. Ez utóbbiak jelentik az országos és regionális kapcsolatokat, mint a Rákóczi út – dunai 

hídkapcsolattal Buda és a nyugati országrészek felé –, a Kerepesi út, a ma még korlátozott kapcsolatokkal 

rendelkező Kőbányai út, vagy az Üllői út. A Keleti pályaudvar mint fejpályaudvar meghatározóan köti be az 

országos és nemzetközi vasúti vérkeringésbe a városrészt.    

Józsefváros kiemelt közúti vasúti eleme a Kiskörút és a Nagykörút villamosvonala, a Hungária gyűrűn haladó 

villamos, továbbá Budapest legjelentősebb városi közösségi közlekedési elemei, az M2, az M3 és M4 

metróvonalak is. A villamosvonalak révén közvetlen felszíni közösségi kapcsolatok kötik össze a budai oldallal.  

A Duna 10-15 perces gyaloglással elérhető, a kerület kapcsolódik a budapesti kerékpáros infrastruktúrához. 

A kerületnek a fővároson belül elfoglalt pozícióját alapvetően meghatározza történeti szempontból is kiemelt 

helyzete, mivel a városfejlődés korai szakaszától kezdve szerves része a főváros főközpontjának, így Budapest 

hagyományos városközpontjának. Ez a város belső, legfrekventáltabb, legfunkciógazdagabb, kiváló 

elérhetőséggel rendelkező területe, amely nemzetközi, országos, agglomerációs és városon belüli vonzerővel 

is bír. A főközponti pozíció szerepét erősíti emellett az itt bonyolódó Buda és Pest közötti dunai átkelő 

forgalom, ami felesleges közlekedési telítettséget is okoz. A városközpontnak, mint Budapest főközpontjának 

minőségi átértékelése kezdeti fázisban van, de helyenként jelentős előrehaladást mutat.  

   

 

1. ábra: Központrendszer közlekedési és funkcionális összetettsége. 
Forrás: Budapest 2030 

A város hálózati rendszere és területeinek jellemzői mellett meghatározóak azok a közösségi helyszínek, 

lokális kisközpontok, kerületközpontok, melyek a város működésében alapvető sűrűsödéseket jelentenek. 

Fontosak, mert a legtöbb esetben egyben közlekedési csomópontokhoz, jellemzően közösségi közlekedés 

átszállóhelyeihez kapcsolódva jöttek és jönnek létre. A központ- és a közlekedési rendszer funkcionális 

összetettségét mutatja a fenti ábra. 

A hagyományos budapesti városközponthoz jelentős aktivitással rendelkező központi helyek kapcsolódnak a 

Nagykörút mentén, melyek kiváló elérhetőségük és kiemelt funkcióik révén egyszerre szolgálják a 

városközpontot és a teljes várost, kiváló találkozóhelyek, tájékozódási pontok.  

Józsefváros három ilyen kiemelt helyszínnel is szerepet vállal a fővárosi központrendszerben, a Baross tér –

Keleti pályaudvar, a Blaha Lujza tér és az Corvin Sétány Program révén. 
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Baross tér – Keleti pályaudvar  Blaha Lujza tér Corvin Sétány Program 

   

 

 

 

 

 

 
2. ábra: Józsefváros kiemelt helyszínei a központrendszeren belül - Funkcionális és elérhetőségi megoszlások 

Forrás: Budapest 2030 – BudTha helyzetértékelés 

 

 

3. ábra: A főközpont és kiemelt 
nagykörúti helyszínei. 

Forrás: Budapest 2030 helyzetértékelés 

Természetesen Józsefváros további központi helyekkel is 

rendelkezik még a Nagykörút mentén is, mint a Harminckettesek 

tere, a Rákóczi tér, de azok hangsúlyai kevésbé meghatározóak. 

Ezek a kiemelt pontok más és más minőségű szolgáltatásokat és 

funkcióköröket jelentve a főközpont különleges hangsúlyelemei. Az 

ábra jól mutatja a körút mentén rendszerbe szerveződött 

helyszíneket, amelyek között „munkamegosztás” is megfigyelhető. 

Az elemzések kimutatták, hogy a jelentős közlekedési potenciál 

alacsonyabb funkcionális telítettséggel, vagy az alacsonyabb 

közlekedési potenciál, de gazdagabb városi funkcionalitás a 

nagykörúti szerkezeti vonalon egyaránt jelentős vonzerővel bír. 

Józsefváros fővárosban és a városközponton belül is betöltött 

különleges szerepkörét a felsőfokú oktatás és az egészségügy 

országos jelentőségű intézményeinek nagy számú jelenléte 

egyedülivé teszi a városon belül, ami nem csak hazai, de esetenként 

nemzetközi mércével is kimagasló értéket képvisel. 
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A potenciálisan erős központképző szereppel bíró oktatási intézmények közül olyanok képviseltetik magukat 

a kerületben, mint az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem és újabban a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem.  

A kerületben tehát meghatározó a diákság jelenléte, amely – nem véletlenül – a Palotanegyed átalakulása 

során birtokba is vette a terjedő forgalomcsillapított közterületeket, vendéglátóhelyeket. Ez a korábbi 

városon belüli szerephez képest új jelenség, erősíti a városközponti jelleget és visszahat a rehabilitációra 

szoruló környezetre is. Ezzel a kerület turisztikai vonzereje is megnőtt, túlmutat a kerülethatárokon, de 

kerületen belüli hatásuk alig tör át a Nagykörút határvonalán túli lakóterületekre. Itt a városközpont hatása 

már nem, vagy alig érvényesül, további intézmények ugyan itt is jelen vannak, de kevésbé jelentenek központi 

vonzerőt.  

A kerület további meghatározó központjai az átmeneti zónában, vagy annak határán találhatóak, illetve ott 

indulhatnak fejlődésnek, így például a Teleki László tér és az Orczy tér. Központi hellyé vált az Aréna Pláza is, 

de elhelyezkedése folytán kevésbé szolgálja a kerületi lakosság igényeit, inkább térségi vonzerővel bír. A 

központrendszer terve a Józsefvárosi pályaudvar megszűntével a Hungária körút és a Kőbányai út találkozása 

környezetében új központot prognosztizál.  

2.1.3. A kerület funkcionális és területi kapcsolatai 
Józsefvárosnak a Belső és az Átmeneti zóna részeként nincs Budapesten kívüli szomszédos települése. 

Közigazgatási szempontból szomszédos az V., VII., IX., X., XIV. kerületekkel. A belső városrészek történetileg 

is fontos területeként városi szövete és épületállománya – habár nem teljesen homogén – a domináló 

hasonlóság miatt a többi kerülettel együttesen alkotja a főváros történeti városstruktúráját és értékes 

historizáló épületállományát. A Nagykörúton kívül már szomszédjaihoz képest – várostörténeti okok miatt –

eltérő beépítési jellemzőket mutat, az Átmeneti zónára eső területein az ipari, vasúti területek dominálnak.  

A városszerkezeti elhelyezkedés szempontjából a kerületnek a Belvárossal, azaz a főközpont szívével a 

legszorosabb kapcsolata. A VII. kerület Rákóczi úti határvonala a mindennapi életben és a városrész 

működése tekintetében is teljesen elmosódik. A Baross tértől keletre ugyanakkor a meghatározó vasúti 

területek teljes mértékben elvágják Józsefvárost északi irányban a VII. kerülettől. Fontos kapcsolódási 

lehetőség a nagy sportintézmények irányában merül fel, de a csatlakozó ipari, intézményi területek ezt 

jelenleg nem kifejezetten igénylik. Józsefvárosban ezen felül megjelenik a pesti átmeneti zónát átölelő, 

jórészt hasznosított barnamező gyűrűje is, annak pozitív és negatív hatásaival egyaránt. 

A külső kerületekkel való kapcsolat a Hungária körút harántirányú szerkezeti elemén keresztül történik, 

célterületként azonban jórészt a városközpont a meghatározó. A nagykapacitású országos hálózat bevezető 

szakaszai tehát már itt szétosztott forgalmat jelentenek, és valamennyire távol tartják a belső területektől a 

forgalmat. Ugyanakkor ezek a nyomvonalak kötik be a kerületet is a térségi hálózatokba. A funkcionális 

kapcsolatokban nagy hangsúly kapnak a különféleképpen hasznosított barnamezős területek, amelyek 

egyrészt gazdasági potenciáljukkal szerkezetalakítóak a kerület életében, másrészt az örökölt és továbbélő 

környezeti gondok nem mindig oldhatók meg a teljes térség kezelése nélkül.  

Mindezek mellett Józsefvárosnak speciális jelentősége van még a Kerepesi úti sírkert tekintetében, ami 

temetkezési helyként és nemzeti emlékhelyként egyaránt fontos és területileg meghatározó pontja a 

városnak.  

A kerület belső területei zöldterületekben és zöldfelületben szegényebbek, bár több kis teresedés, illetve a 

Nemzeti Múzeum kertje és néhány utcai fasor is oldja ezt. Ugyanakkor a Nagykörúton kívüli terülteken az 

intézmények nagyobb zöldfelülettel rendelkeznek, mint ahogy a Füvészkert és az Orczy park zöldfelületi 



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM 

HBHE – BFVT – HÉTFA – PESTTERV – Pro Régió – Városkutatás 

Budapest VIII. kerület Józsefváros  

Józsefváros ITS – Helyzetfeltáró, helyzetelemző munkarész  
 

 14 

potenciálja is jelentős. Mindez kedvezőbbé és vonzóbbá teheti Józsefvárost, egyben dominánsan mássá 

formálja szomszédjaihoz képest.  

A lakóterületeken megindult rehabilitáció, vagy a jelentősebb átépítések ezt – megfelelő szabályozási keretek 

között – kiaknázhatják, megteremtve a történeti struktúrában létrejövő új belső térrendszer és beépítés 

lehetőségét.  

Mindemellett kiemelendők a rehabilitációra megérett krízisterületek kedvezőtlen gazdasági és társadalmi 

folyamatai.  

 

SWOT / TELEPÜLÉSHÁLÓZAT    
  

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 a történeti Belső-Józsefváros városszövete és 
jelentősége, mint a Főváros történeti részének 
szerves része; 

 történetileg kialakult központi szerepkörök – ezen 
belül Józsefváros városközponti és kiemelt körúti 
helyszíneinek szerepe; 

 a főváros erős, nemzetközi szintű tudásbázissal és 
felsőoktatási intézményekkel rendelkezik, ezen 
belül Józsefváros kiemelt felsőoktatási szerepköre; 

 kiemelkedő egészségügyi központosodás – 
kórházak, klinikák; 

 hálózati szempontból kedvező közlekedési kapcso-
latok; 

 országon belül stabil és erősödő szerepkör. 

 a kedvező közlekedéshálózati helyzet következtében 
magas forgalomterhelés, illetve közlekedésből 
származó környezetterhelés; 

 a belső városrészben zöldfelületi hiányok; 

 szociális problémák, a krízisterületek kiemelkedő 
aránya; 

 társadalmilag többszintű problémákkal terhelt térség; 

 az épületállomány leromlott állapota, a társasházak 
lakóközösségének korlátozott gazdasági lehetőségei, 
alacsony fokú aktivitása; 

 jelentős vasúti és gazdasági területek átjárhatatlansága. 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 az országos közlekedési hálózatok Budapest-
központúságot oldó fejlesztése, belső területek 
terhelésmentesítése; 

 az oktatási brandek erősítése és kihasználása; 

 a közlekedés- és zöldterület-fejlesztés, illetve a 
minőségi területfejlesztés terén a Palotanegyed 
Vámház körúti kapcsolata révén  a Duna 
közelségének kihasználása; 

 a városközpont frekventált helyszíne közelében 
fekvő alulhasznosított és hasznosítatlan területek 
(volt vasúti területek) szoros integrálása a meglévő 
történeti városszerkezetbe. 

 leszakadó barnamezők tovább degradálják a terület 
környezeti és gazdasági potenciálját; 

 a szegregáció erősödése a leszakadó társadalmi rétegek 
növekedése miatt; 

 a szükséges rehabilitációk megindulásának elmaradása. 

. 

FEJLESZTÉSI KIHÍVÁSOK 

A Fővárossal és a szomszédos kerületekkel történő intenzívebb együttműködés. 
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2.2. FEJLESZTÉSI ÉS RENDEZÉSI KÖRNYEZET 

2.2.1. Területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések 

vizsgálata 
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló – módosított – 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) szerint a 

területfejlesztés: „az országra, valamint térségeire kiterjedő társadalmi, gazdasági és környezeti területi 

folyamatok figyelése, értékelése, a szükséges tervszerű beavatkozási irányok meghatározása, rövid, közép- 

és hosszú távú átfogó fejlesztési célok, koncepciók és intézkedések meghatározása, összehangolása és 

megvalósítása a fejlesztési programok keretében, érvényesítése az egyéb ágazati döntésekben.” A 

területfejlesztést megalapozó egyik fejlesztési dokumentum a területfejlesztési koncepció, amely „az ország, 

illetve egy térség átfogó távlati fejlesztését megalapozó és befolyásoló tervdokumentum, ami meghatározza 

a térség hosszú távú, átfogó fejlesztési céljait, továbbá a fejlesztési programok kidolgozásához szükséges 

irányelveket, információkat biztosít az ágazati és a kapcsolódó területi tervezés és a területfejlesztés szereplői 

számára”. 

Az országos, illetve térségi tervek a fővárost értelemszerűen érintik, javaslatot tesznek a fejlesztési irányokra. 

Az országos és a térségre vonatkozó valamennyi hatályos dokumentum egybehangzóan rögzíti a térség 

kiemelkedő jelentőségét, a közép-európai és a magyarországi térszerkezetben betöltött meghatározó 

szerepét. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a Fővárosi Önkormányzat számára 

az ellátandó feladatok terén számos változást hozott, megjelent a megyei önkormányzatok feladatát képező 

területfejlesztés és -rendezés is. Bár Budapest nehezen illeszthető a megyék tervrendszerébe, hiszen a 

településfejlesztési és területfejlesztési koncepció is ugyanazon közigazgatási területre vonatkozóan készült, 

a fővárost – ennek következtében Józsefvárost is – a következő területfejlesztési dokumentumok érintik: 

● Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (továbbiakban: OFTK), ami a 

1/2014. (I.3.) OGY határozat mellékleteként került elfogadásra,  

● a 2014. június 30-i közgyűlésén elfogadott Budapest Területfejlesztési Koncepciója (továbbiakban: BTFK), 

valamint  

● az 215/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Fővárosi Területfejlesztési Program (továbbiakban: 

FŐTEP). 

A szomszédos Pest megye területfejlesztési dokumentuma, a Pest Megyei Területfejlesztési koncepció 

(továbbiakban: PMTFK) megállapításai is érintik közvetetten a fővárost, a kerületeket, így Józsefvárost is. 
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Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 

Az Országgyűlés a nemzeti jövőkép elérése 

érdekében négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó 

fejlesztési célt jelölt ki. A négy cél a társadalom és a 

gazdaság egészének szól, beleértve a társadalmi és 

a gazdasági környezethez való viszonyulást és a 

környezeti szempontokat is. Az átfogó célok a 

gazdasági és társadalmi fordulatot célozzák meg, az 

alábbiak szerint: 

● értékteremtő, foglalkoztatást biztosító 

gazdasági fejlődés, 

● népesedési fordulat, egészséges és megújuló 

társadalom, 

● természeti erőforrásaink fenntartható 

használata, értékeink megőrzése és 

környezetünk védelme, 

● térségi potenciálokra alapozott, 

fenntartható térszerkezet. 

 

 

4. ábra: A sikeres város stratégiájának alapelemei 
Forrás: OFTK 

 
 

Az átfogó célok megvalósulása érdekében az Országgyűlés megerősítette az OFTK tizenhárom specifikus 

célkitűzését, köztük hét szakpolitikai jellegű célt és hat területi célt. A célok a társadalom és a gazdaság 

egészének, valamint minden ágazatnak, térségi és helyi szereplőknek szólnak, továbbá kirajzolják azokat a 

fejlesztési súlypontokat is, amelyekre a középtávú – fókuszált – fejlesztési feladatok épülhetnek: 

Szakpolitikában érvényesítendő specifikus célok 

Versenyképes, innovatív gazdaság 

Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság 

Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszer-feldolgozóipar fejlesztése 

Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I 

Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom 

Jó állam, szolgáltató állam és biztonság 

Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme 

 

Területi specifikus célok 

Az ország makroregionális szerepének erősítése 

A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat  

Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése / az egyes nagytérségek megújulását biztosító fejlesztések 

Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése 

Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés elősegítése 

Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása 
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Az OFTK térszerkezeti és térhasználati elveket is megfogalmaz, a térségi fejlesztésekben, fejlesztési 

beavatkozások során mind a tervezésben, mind a végrehajtás során tekintettel kell lenni a természeti 

erőforrásokat védő térszerkezetre és a fenntarthatóságot biztosító területhasználatra, „zöldmezős 

fejlesztések helyett barnamezős fejlesztések szükségesek”. „A takarékos és átgondolt területhasználat a 

legfontosabb térhasználati elvek egyike, a takarékos helyhasználatot érvényesíteni kell a 

településfejlesztésben is. A városok szétterülésének elkerülése, a tagolt és kompakt városszerkezet 

kialakítása az agglomerációs településeket is erősen érinti, valódi térségi szintű térszervezési feladat. A 

vidékies területhasználatnál is kerülni kell a talajpusztulást, visszafordíthatatlan talajvízcsökkenést okozó 

tevékenységeket. Az infrastruktúra-fejlesztések tervezésénél az ezt figyelembe vevő megoldásokat kell 

támogatni.” 

Az OFTK Budapest területfejlesztési igényei és feladatai című fejezetében a főváros pozicionálása mellett a 

következő fejlesztési irányok kerültek kijelölésre: 

● A térségi pozíció erősítése a földrajzi, geopolitikai adottságok kihasználásával. 

● Az összmagyarság identitásának erősítése a Kárpát-medence kulturális központjaként. 

● Összehangolt fejlesztések a várostérségben – feladatmegosztás megszervezése. 

● Egységes Budapest – hatékony közigazgatási rendszerrel. 

● A népesség megtartása vonzó, egészséges életkörülmények biztosításával, az esélyegyenlőség 

megerősítésével és a rugalmas lakásstruktúra kialakításával. 

● Kezdeményező város- és térségfejlesztés, tudás- és készségalapú gazdaságfejlesztés, zöld gazdasági kultúra 

meggyökereztetése, valamint a turizmusban rejlő gazdasági lehetőségek kihasználása. 

● A gazdasági fejlődést lehetővé tevő differenciált területi kínálat biztosítása. 

● A város és a Duna együttélésének megteremtése. 

● Kiegyensúlyozott városi térszerkezet kialakítása differenciált központrendszerrel, a kompakt város elvének 

megvalósítása. 

● A területhasználat és a közlekedés integrált fejlesztése, a városi közösségi közlekedés súlyának növelése. 

Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció (PMTFK) 

Pest megye és Budapest egy fejlesztési térség, a fejlesztési és rendezési irányok összehangolása fontos 

feladat. Pest megye jövőképének alapja a diverzitás megtartása és erősítése a gazdaság, a kultúra, a média, 

a köz- és a szakoktatás, a felsőoktatás és a tudomány területein egyaránt. Ez jelenti egy olyan növekedés 

alapját, amely munkahelyeket teremt, nagyobb jövedelmet, kezelhető kockázatokat és a környezet, az 

erőforrások megkímélését - azaz fenntartható növekedést. Pest megye specifikus céljai a belső városrészek 

tekintetében – a megyei lépték és a kevesebb területi kapcsolódás miatt – nem igénylik a részletező 

bemutatást.  

A megye területfejlesztési koncepciója és a BTFK szoros együttműködésben készült, így az összhang 

biztosított. A két terv számos azonos elemet tartalmaz a térségre vonatkozóan. 

Budapest Területfejlesztési Koncepciója (BTFK) 

A területfejlesztési koncepció megfogalmazza a térség 2030-ra elérni kívánt jövőképét, térstruktúráját, 

valamint a 2020-ra szóló átfogó és stratégiai célokban előirányzott célállapotot. A koncepció célrendszerében 

a fejlesztési alapelvek – egyben mint horizontális célok – olyan szemléleti alapvetések, amelyeket a 

célrendszer minden egyes elemére vonatkozóan következetesen alkalmazni kell: az élhetőséget, a 

fenntarthatóságot, az esélyegyenlőséget. 
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Az átfogó célok Budapest meglévő értékeire és sokszínűségére alapoznak, meghatározva azokat az irányokat, 

melyek az integrált fejlesztési elvek érvényesülése mellett Budapest jövőjének fejlesztési alapjait képezik. Az 

átfogó célok elérését kilenc stratégiai (specifikus) cél segíti. 

 
5. ábra: Budapest Területfejlesztési Koncepciójának célrendszere. 

Forrás: BTFK 

BTFK stratégiai céljai közül, várhatóan 6 célhoz rendelhető uniós társfinanszírozás 

Tudásalapú, versenyképes, innovatív és „zöld” gazdaság 

Hatékony városszerkezet kialakítása – kompakt város 

A környezeti erőforrások védelme és fenntartható használata, a természeti értékek és táji adottságok megőrzése 

Budapest komplex szerepkörének megfelelő közlekedési rendszer megteremtése 

Befogadó, támogató, aktív társadalom 

Rugalmas és korszerű lakásstruktúra kialakítása 

1. táblázat: Budapest Területfejlesztési Koncepciójának uniós társfinanszírozásra várható céljai. 
Forrás: BTFK 

Fővárosi Területfejlesztési Program (FŐTEP) 

A 2014-2020-as tervezés tekintetében a megyék elsődlegesen a területi operatív programokhoz készíthetik 

el fejlesztési javaslataikat. A Közép-magyarországi régióban a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 

Program (VEKOP) biztosíthatja részben a finanszírozás alapját. A Tftv. 5.§ n) pontja szerint a területfejlesztési 

program „a területfejlesztési koncepció alapján kidolgozott középtávú cselekvési terv”. A területfejlesztési 

program stratégiai, valamint operatív programrészből áll.  
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A stratégiai célok nem minden elemükben támogathatók, viszont egyes támogatási területeik 

összekapcsolhatók, ezért tartalmukat a FŐTEP 5 prioritás-tengely alá rendezi. 

Prioritástengely Intézkedések 

I. Gazdaságfejlesztés a versenyképes, innovatív 
és „zöld” Budapestért 

 1.1 Technológiai innováció és tudástranszfer hatékonyságának javítása 

1.2. Felhasználóbarát városkormányzás kialakítása 

1.3. Turizmus, mint gazdasági húzóágazat 

1.4. Várostérségi együttműködés 

II. Településfejlesztési beavatkozások a hatékony 
városszerkezetért 

 2.1. Vegyes területhasználat kialakítása - a Dunával együtt élő város 

2.2. Barnamezős területek funkcióváltása  

2.3. Differenciált központrendszer létrehozása 

2.4. Értékvédelem – értékteremtés 

2.5. A lakásállomány optimalizálása 

III. Környezeti fejlesztések Budapest fenntartható 
fejlődéséért 

 3.1 Zöld- és egyéb biológiailag aktív felületek megőrzése, növelése, 
természetvédelem 

3.2 Zaj- és légszennyezés csökkentése 

3.3 Korszerű hulladékgazdálkodás és talajvédelem 

3.4 Korszerű vízgazdálkodás 

3.5 Energiahatékonyság és klímavédelem 

IV. Közlekedésfejlesztés Budapest komplex 
szerepkörének szolgálatában 

 4.1. Nemzetközi és országos közlekedési kapcsolatok fejlesztése 

4.2. Térségi közlekedés fejlesztése) 

4.3. A fővárosi közösségi közlekedés fejlesztése 

4.4. A fővárosi egyéni közlekedés fejlesztése 

V. Társadalmi beavatkozások a befogadó, 
támogató és aktív Budapestért 

 5.1. Befogadó és támogató társadalom 

5.2.A társadalmi, gazdasági környezet változásaihoz való alkalmazkodás 
segítése 

5.3. A humán szolgáltatások optimalizálása 

5.4. A kulturális kínálat bővítése 

2. táblázat: A Fővárosi Területfejlesztési Program prioritástengelyei és intézkedései. 
Forrás: FŐTEP 

A dokumentumot a 215/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. határozattal fogadta el a Fővárosi Közgyűlés. 
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2.2.2. Fővárosi településfejlesztési dokumentumokkal való 

összefüggések vizsgálata 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) szerint a 

„településfejlesztés feladata a településen élők számára a települési élet- és környezetminőség javítása, a 

környezetbiztonság erősítése, a települési erőforrásokra építő, az erőforrások fenntarthatóságát biztosító, 

hosszú és rövid távú fejlesztési irányok, célok és az azok elérését biztosító programok és eszközök 

meghatározása.” 

„A településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat településfejlesztési 

szándékait, ennek keretében a területi adottságok és összefüggések figyelembevételével meghatározza a 

település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó 

fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható 

hasznosítására. A településfejlesztési koncepcióban foglaltakat a települési önkormányzat döntéseiben 

érvényesíti. 

Az integrált településfejlesztési stratégia a rendelkezésre álló és bevonható források ismeretében 

meghatározza a településfejlesztési koncepcióban meghatározott célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló 

beavatkozásokat, programokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon követését.” 

Józsefváros területét a többszintű önkormányzati rendszer, valamint a fejlesztési tervek egymásra épülése 

(tervhierarchia és az időtávok különbözősége) miatt több fővárosi és kerületi településfejlesztési 

dokumentum is érinti. A hatályos fővárosi településfejlesztési dokumentumok a következők: 

● Budapest 2030 Hosszú távú fejlesztési koncepció (továbbiakban: Budapest 2030),  

● ITS Budapest stratégia 2020 (továbbiakban: BP ITS 2020). 

A kerületi településfejlesztési döntéseket a 2.2.3. fejezet tárgyalja. 

A Főváros hatályos hosszú távú településfejlesztési koncepciója Budapest teljes közigazgatási területére 

kijelöli a településfejlesztés irányait. A Budapest 2030 a 767/2013. (IV.24.) Főv. Kgy. határozattal került 

jóváhagyásra, előirányozza a 2030-ig elérendő hosszú távú célokat. Ezt követően a törvénynek megfelelően 

új középtávú program vált szükségessé. Ennek megfelelően született meg a fővárosi új stratégiája, az BP ITS 

2020, ami mára elfogadásra került a 923/2014. (VI.30.) Főv. Kgy. határozattal. 

Budapest 2030 

A városfejlesztési koncepció az Étv. szerint a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott olyan várospolitikai 

dokumentum, amely Budapest jövőbeni kialakítására vonatkozik.  

A meglévő értékekre építve a következő jövőképet fogalmazza meg a koncepció: 

Budapest élhető és vonzó, egyedi karakterű főváros, az ország és a várostérség innovatív gazdasági és kulturális központjaként az 
európai városhálózat megbecsült tagja. 

 

A koncepció négy átfogó célt határoz meg, amely Budapest meglévő értékeire és sokszínűségére alapoz, 

meghatározva azokat az irányokat, melyek az integrált fejlesztési elvek érvényesülése mellett Budapest 

jövőjének fejlesztési alapjait képezik: 

● Budapest az európai városhálózat erős tagja, 

● Fenntartható, érték- és tudásalapú gazdaság, 

● Egészséges, harmonikus, sokszínű városi környezet, 

● Javuló életminőség, harmonikus együttélés. 
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A célok meghatározása a szemléleti alapvetések (élhetőség, fenntarthatóság, esélyegyenlőség) és az átfogó 

célok alapján történt.  A kitűzött tizenhét cél és az átfogó célok viszonyát az alábbi táblázat mutatja be: egy-

egy cél, ugyan eltérő mértékben, de egyszerre több átfogó célt is szolgál. 

 
6. ábra: A Budapest 2030 Városrendezési Koncepció célrendszere. 

Forrás: Budapest 2030 

BP ITS 2020 

Az ITS szerepe, hogy bemutassa azokat a konkrétabb ágazati és területi fejlesztési irányokat, projekteket, 

melyeket Budapest Főváros Önkormányzata középtávon kíván megvalósítani a Budapest 2030 hosszú távú 

céljainak elérése érdekében. 

Miközben a FŐTEP elsősorban a gazdaságfejlesztést helyezi fókuszba, a főváros integrált településfejlesztési 

stratégiája a Fővárosi Önkormányzat által előkészítendő, koordinálandó, megvalósítandó fejlesztéseket, 

projekteket helyezi a középpontba – természetesen összehangolva és illeszkedve a Főváros egész területére 

elfogadott, illetve párhuzamosan készülő területfejlesztési dokumentummal. A stratégia időtávja illeszkedik 

az EU programozási ciklusához, tehát a 2014 és 2023 (2020-at követően a projektek megvalósítására további 
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három év áll rendelkezésre) között megvalósítani tervezett fejlesztéseket és fejlesztési irányokat foglalja 

magában. 

A Budapest 2030-ban meghatározott átfogó célok elérését középtávon két specifikus cél szolgálja:  

● Gazdasági teljesítmény növelése (gazdasági teljesítményét nemzetközi szinten erősítő budapesti 

várostérség); 

● Életminőség feltételeinek javítása (minőségi nagyvárosi életfeltételek). 

A specifikus célok elérését középtávon öt tematikus és egy kiemelt területi cél mentén kívánja Budapest Főváros 

Önkormányzata megvalósítani.  

Tematikus célok 

1. Kezdeményező, együttműködő városfejlesztés  

A városfejlesztés kezdeményező, együttműködő jellegét erősítő intézmény- és eszközrendszer, valamint koordinációs 
mechanizmusok kialakítása. 

2. Vállalkozás- és beruházásbarát gazdasági környezet  

A foglalkoztatást bővítő és a hozzáadott értéket előállító gazdasági szereplők működésének, együttműködésének, 
piacszerzésének támogatása. 

3. Intelligens városműködés  

A városi, várostérségi közszolgáltatások hatékonyságának javítása a kooperáció, valamint a környezettudatos és innovatív 
megoldások alkalmazásával. 

4. Sokszínű, értékőrző, zöld nagyvárosi környezet  

Élhetőbb, a társadalmi igényeknek megfelelő városi környezet feltételeinek kialakítása, a gazdasági prosperitást, társadalmi 
kohéziót és régión túlmutató szerepkört egyaránt szolgáló infrastruktúrák fejlesztésével. 

5. Nyitott, szolidáris és aktív budapestiek 

Az egyéni és közösségi öngondoskodás, felelősségvállalás, az esélyegyenlőség, valamint Budapest befogadó jellegének erősítése. 

Területi cél 

6. Dunával együttélő város  

A Duna, a Duna-partok és a dunai szigetek közösségi és gazdasági adottságainak integrált fejlesztése. 

Az ITS-ben meghatározott célokkal kapcsolatosan olyan eszközök és konkrét projektszintű beavatkozások 

kerültek megfogalmazásra, amelyek Józsefváros fejlesztési szándékait közvetett vagy közvetlen módon 

pozitívan támogatják. Ezek az alábbiak: 

 

 1. Kezdeményező, együttműködő városfejlesztés: 

1.1. Városfejlesztési Alap 

1.2. Városfejlesztési operatív menedzsmentfeladatok ellátása 

1.3. Városmárka kialakítása, városfejlesztési kommunikációt biztosító intézményi feltételek 

1.4. Turisztikai desztinációmenedzsment tevékenységi körének megerősítése 

1.5. Befektetésösztönző feladatok ellátásához intézményi feltételek biztosítása 

 

 2. Vállalkozás- és beruházásbarát gazdasági környezet: 

2.1.1. Barnamezős területmenedzsment 

2.1.6. Üres ingatlanok hasznosításának programja 

2.3. KKV-fejlesztési és innovációs program 
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 3. cél Intelligens városműködés:  

3.1.5. Távhőellátási területek növelése – pilot projekt 

3.1.8. A Fővárosi Vízművek Zrt. ivóvíz-ellátási üzembiztonságát, valamint a működési hatékonyságot növelő programja 

3.1.9. Fővárosi Vízgazdálkodási Stratégia 

3.1.12. A BDK tulajdonában lévő közvilágítási lámpatestek cseréje 

3.1.13. Budapest Főváros Integrált Energetikai Stratégiája 

3.2.1. Fővárosi személyforgalmi behajtásidíj-rendszer bevezetése és a hozzá kapcsolódó beruházások 

3.2.3.a M3-as metróvonal infrastruktúrájának rekonstrukciója 

3.2.5. Budapesti villamos és trolibusz járműprojekt II. ütem 

3.2.25. Budapesti és regionális kerékpáros közlekedés fejlesztése és kerékpáros szolgáltatásfejlesztés 

3.2.26. B+R rendszerű kerékpártárolók létesítése 

3.2.28. Trolibuszvonalak hosszabbítása 

 

 4. Sokszínű, értékőrző, zöld nagyvárosi környezet: 

4.1.1. Közösségi terek és integrált közterületi megújítások (Tér-Köz Plusz) 

4.1.3. Épületfelújítás támogatása – értékőrzés, energiahatékonyság, funkció, pilot tömbrehabilitáció 

4.1.4. Városmegújítási klaszterprogram 

4.1.5. Civil városfejlesztési program 

4.3.2. Népliget integrált fejlesztése 

4.3.10. Zöldterület-fejlesztési keret 

 

 5. Nyitott, szolidáris és aktív budapestiek: 

5.1. Szociális célú infrastruktúra fejlesztése 

5.2. Antiszegregációs programokat támogató szolgáltatások (kulcsprojekt) 

5.3. Esélyegyenlőségi program 

5.4. Szemléletformáló és aktív életmódot támogató programok 

5.5. Színes Budapest 

5.6. XYZ – Fiatalok Programja (kulcsprojekt) 
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7. ábra: Budapest Integrált Településfejlesztési Stratégiájának célrendszere. 

Forrás: BP ITS 2020 
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2.2.3. Hatályos kerületfejlesztési döntések bemutatása 
Józsefvárosban az elmúlt közel húsz év folyamán több koncepcionális elképzelés, városrehabilitációs terv is 

született. Ezek vagy átfogó koncepciók voltak, vagy szűkebb városrészekre koncentráltak. A legfontosabbak 

ezek közül az alábbiak: 

● Kerületi Rehabilitációs Koncepció (1996) 

● Józsefvárosi Rehabilitációs Programterv (1998) 

● Kerületi Lakáskoncepció (2000) 

● Józsefvárosi Kerületfejlesztési Koncepció (2001) 

● Corvin Sétány Program (2001-től) 

● 15 éves Kerületfejlesztési Stratégia (2005) 

● Kerületfejlesztési Koncepció (2007) 

● Integrált Városfejlesztési Stratégia (2008, 2012: felülvizsgálat) 

● Palotanegyed Turizmusfejlesztési Koncepció (2014) 

Az alábbiakban két fejlesztési dokumentum, a Kerületfejlesztési Koncepció (2007) és az Integrált 

Városfejlesztési Stratégia (2008, 2012: felülvizsgálat) kerül bemutatásra. 

Kerületfejlesztési Koncepció 

Józsefváros Önkormányzata 2007-ben a Kerületfejlesztési Koncepció elfogadásával együttesen rendeletet 

alkotott (9/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelet) Józsefváros fejlesztéséről. A rendelet értelmező 

rendelkezéseiben tisztázza az egyes rehabilitációs fogalmakat, beavatkozási tevékenységeket. A rendelet 

értelmében „Az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlását és mint tulajdonost 

terhelő kötelezettségek teljesítését a Kerületfejlesztési Koncepcióban, valamint a helyi városrehabilitációs 

területek és fejlesztési területekre meghatározott fejlesztési célok megvalósulásának kell alárendelni” 

A rendeletalkotás céljai 

Józsefváros területfejlesztése – ezen belül városrehabilitációja; 

A területfejlesztéshez szükséges területek lehatárolása; 

A területfejlesztéshez, településfejlesztéshez szükséges vagyonelemek elkülönítése; 

A közérdekű területfejlesztéshez szükséges jogi eszközök biztosítása; 

A területfejlesztéshez, településfejlesztéshez kapcsolódó vagyonhasznosításból származó bevételek – hozamok és ellenérték – 
kizárólagos fejlesztési célra történő felhasználása; 

A vagyonnal való hátrányos gazdálkodás megakadályozása. 

 

A rendelet főbb elemei 

A rendelet 1. számú mellékletét képezi Józsefváros Kerületfejlesztési Koncepciója. 

A rendelet a korábbiak mellett további helyi városrehabilitációs területeket és fejlesztési területeket jelöl ki, melyek teljes körű 
meghatározását a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 

A városrehabilitációs feladatok megvalósulása érdekében alkalmazásra kerülő sajátos jogintézmények megalkotása (elővásárlási 
jog, útépítési és közművesítési hozzájárulás, eljárási rendelkezések, fejlesztési célú vagyonhasznosítás, fejlesztési célú 
vagyongazdálkodási keret). 

A koncepció fontos megállapítása, hogy tovább erősödött a különbség a kerület különböző részei között. Míg 

a Palotanegyed és a Tisztviselőtelep magasabb minőségű környezeti elemekkel (közterület, lakásállomány) 

rendelkezik, addig a kerület társadalmi problémákkal leginkább veszélyeztetett részein (Magdolna, Orczy 

negyed) a környezet minősége tovább romlik. A társadalmi problémák jellemzően szintén e két területi 
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egységben sűrűsödnek össze, a lakásállományra sok területen még mindig a korszerűtlen szerkezet és az 

alacsony minőség a jellemző. 

A Koncepció fő célkitűzései 

a kerület gazdasági-társadalmi helyzetének, versenyképességének erősítése,  

a fővárosi státus emelése  

a jelentkező társadalmi problémák oldása 

 

Átfogó célok 

TÁRSADALOM 

életminőség fejlesztése a kerületi társadalom bevonásával, a hagyományos és az új közösségek erősítésével 

a kerület népességmegtartó erejének növekedése, vonzerejének erősödése 

GAZDASÁG 

a kerület gazdasági pozíciójának, versenyképességének, jövedelemtermelő és önfenntartó képességének erősítése 

a kerület tartósan belvárosi szerepet tudjon betölteni a főváros életében 

LAKHATÁS 

önkormányzati lakásvagyon és lakásgazdálkodás megújítása, helyiségvagyon értékmegőrzése, fejlesztése 

ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET 

a kerület közterületeinek, zöldfelületeinek mennyiségi és minőségi növelése 

parkolási lehetőségek kialakítása 

vonzó épített környezet kialakulása 

 

A kitűzött célok megvalósítása érdekében a koncepció ágazati programokat, és fejlesztési területeket határoz 

meg.  

Lakásprogram  

A lakásprogram fő célja a lakásrendszer új, hosszú távon fenntartható intézményi háttérének a kialakítása, a 

meglévő kerületi lakásgazdálkodási rendszer korszerűsítése, az intézmények helyzetének és feladatainak 

áttekintése, külső felelős szakmai piaci szereplők bevonása. 

Iskolafejlesztési program 

A program a fővárosi átlagnál magasabb munkanélküliség és az alacsony iskolázottság felszámolása 

érdekében a kerületi kötődés erősítését és a kerület vonzerejének növelését, a felnövekvő generációk 

számára többletlehetőségek biztosítását tűzi ki célul. Feladatként határozza meg az intézmények szerepének 

és környezetükre kifejtett hatásának erősítését, az iskolák és óvodák egyenlőtlen területi eloszlásának 

javítását, az egyes intézmények felújítását, ezzel gazdaságosabb üzemeltetését.  Az iskolák, óvodák és kerületi 

kulturális intézmények közötti kapcsolatok fejlesztésében, közös programok szervezésében az intézmények 

szerepének növekedését látja. 
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Fejlesztési területek 

A koncepcióban lévő fejlesztési területekre röviden foglalja össze a fő elképzeléseket: 

Fejlesztési területek Fejlesztési célok, elképzelések Megvalósulás 

PALOTANEGYED – EURÓPA 

BELVÁROSA PROGRAM 

idegenforgalom, turisztika, vendéglátás kultúra, kulturális 
gazdaság, vonzerőgazdaság, kiskereskedelem fejlesztése 

egyetemi negyed-arculat (brand) kialakítása 

történeti örökségre támaszkodó városrevitalizáció 

pesti belváros kiterjesztése 

megvalósult fejlesztések, 2015-
ig részleges hatás, további 
fejlődés várható 

NÉPSZÍNHÁZ UTCA KOMPLEX 

KÖZTERÜLETI 

REKONSTRUKCIÓ 

Népszínház utca megújítása 

a villamos és a közterületek fejlesztése 

üzlethelyiségek felértékelődése, kiskereskedelmi és vállalkozó 
tevékenységek élénkítése 

2015-ig nem került 
megvalósításra 

BACSÓ BÉLA UTCAI 

KÖZTERÜLET-
REKONSTRUKCIÓ 

utca közterületi rekonstrukciója 

vegyes forgalmú utcakialakítás 

üzlethelyiségek felértékelődése, kiskereskedelmi és vállalkozó 
tevékenységek élénkítése 

2015-ig nem került 
megvalósításra 

CORVIN SÉTÁNY PROGRAM külön kifejtést nem tartalmaz 2003 óta megvalósítása 
folyamatos 

MAGDOLNA NEGYED 

PROGRAM 

külön kifejtést nem tartalmaz 2005—2015 között 
megvalósítása folyamatos 

TELEKI LÁSZLÓ TÉRI 

PIACREKONSTRUKCIÓ 

piac szerepének tisztázása, karakterének meghatározása megvalósult fejlesztés 

ORCZY NEGYED PROGRAM Magdolna negyedéhez hasonló program kidolgozása 2015-ig nem került 
megvalósításra 

ORCZY PARK  FEJLESZTÉSI 

PROGRAMJA 

Orczy park országos jelentőségű kulturális központtá fejlesztése 

lakók számára kikapcsolódás, kulturált szórakozás biztosítása 

a környezet helyreállításán, rekonstrukcióján keresztül az Orczy 
park fővárosi jelentőségének visszanyerése 

az Orczy negyed környezeti helyzetének fejlesztése, a társadalmi 
felemelkedés elősegítése 

a kert és intézményei kulturális szerepének erősítése, további 
intézmények területre vonzása, a kertbe nem illő funkciók 
leválasztása 

intézményi és tulajdonosi struktúra átalakítása 

a területre költözött Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem 
fejlesztései nyomán a részleges 
megvalósítás 2014-től 
kezdődően folyamatos, 
kulturális központ helyett 
egyetemi campusként 

GANZ NEGYED PROGRAM Ganz-MÁVAG területén rendezett viszonyok között 
vállalkozási/kereskedelmi zóna erősítése 

önkormányzat szabályozóeszközökkel való beavatkozása az 
változások irányításába 

a területen áttörések, belső úthálózat kialakítása 

Józsefvárosi pályaudvar helyén vegyes övezetekben lakó-, 
kereskedelmi, szolgáltatási funkciók fejlesztése 

jelentős tulajdonosokkal közösen fejlesztési társaságok, 
partnerség létesítése 

2015-ig kisebb lépések történtek 
az előrehaladás terén, 
elsősorban a Józsefvárosi piac 
felszámolása és a fő 
tulajdonosokkal való 
kapcsolatteremtés terén 

SZIGONY TÉR 

REKONSTRUKCIÓJA 

a lakótelep környezeti minőségének javítása 

közpark kialakítása 

közparki funkció mellett kisgyermekes védett játszótér és 
különböző közösségi terek létesítése 

a park és a közösségi helyek fenntartásába civilek bevonása 

2015-ig nem került 
megvalósításra 
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mélyparkoló kialakítása által a környék lakói számára a 
megfizethető parkolás lehetőségének biztosítása 

lakótelephez kötődő negatív képzetek megszűntetése 

HORVÁTH MIHÁLY TÉRI 

SZENT JÓZSEF 

PLÉBÁNIATEMPLOM ÉS 

KÖRNYEZETÉNEK 

FELÚJÍTÁSA, 
REKONSTRUKCIÓJA 

amennyiben a tulajdonos és fenntartó Katolikus Egyház a 
templom felújításához szükséges pályázaton részt vesz, úgy a 
pályázati önerő részbeni biztosításával, részbeni hitelgarancia-
vállalással a templom és környezete felújításának segítése 

2015-ig nem került 
megvalósításra 

3. táblázat: A Településfejlesztési Koncepció fejlesztési területei. 

Józsefváros Integrált Városfejlesztési Stratégia (2008; 2012) 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiát (IVS) 2008 júniusában fogadta el Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012-ben az IVS felülvizsgálatra került, a helyzetelemzés, 

ahol indokolt volt, a frissebb adatok alapján aktualizálásra került. A kerületben az IVS-ben elhatározott 

városfejlesztési akciók közül számos megvalósult, ezért az egyes célok is kisebb mértékben korrekcióra 

kerültek. Az alábbiakban az 2008-ban meghatározott elemek a 2012-es felülvizsgálat alapján szerepelnek.  

Józsefváros 2011-ben elfogadott új stratégiája: 

Józsefváros Budapest geográfiai centrumában helyezkedik el, és a főváros gazdasági-társadalmi életében is hasonló, 

központi helyet kíván betölteni.  

Az önkormányzat támogatja az itt élő és dolgozó emberek, szervezetek a kerület felemeléséért tett lépéseit, amelyek 

erősítik a fővárost az ország és a régió vezetésében betöltött szerepében.  

Az önkormányzat tesz azért:  

hogy az itt élő és a közös célokért tenni kívánó, a saját sorsukért felelősen gondolkodó emberek képességeiknek 

megfelelő munkahelyhez jussanak, vállalkozzanak;  

hogy a kerület biztonságos és megújult közterületein tudják mindennapi életüket élni;  

hogy megfizethető és XXI. századi körülményeket biztosító lakásrendszer alakuljon ki;  

és annak érdekében, hogy a családok megerősödve tudjanak a kerületi társadalom alappillérei lenni. 

 

Stratégiai célok  

Stratégia alappillérei  

CSALÁDOKRA ÉPÜLŐ KERÜLETI 

TÁRSADALOM 

 társadalmi problémák mérséklése 

 társadalmi kohézió erősítése 

 nonprofit szerevetekkel való együttműködés 

 kerületrészek közötti különbségek és szegregációs problémák oldása 

 időskorú lakosság életszínvonalának növelése 

VÁLLALKOZÁSOKRA ÉPÍTŐ KERÜLETI 

GAZDASÁG 

 helyben élők erős gazdasági tevékenységére építve a helyi gazdaság erősítése 

MEGÚJULT, BIZTONSÁGOS 

KÖZTERÜLETEK 

 közterületek biztonságának növelése 

 aktív lakossági együttműködés 

 közterületek rendjének, tisztaságának fokozása, „közterületi együttélési kódex” 

 a hajléktalanság és a kábítószer-fogyasztás kerületi koncentrálódásából fakadó 
problémák kezelése 

 minőségi kerületi környezet kialakítása, a szabadidő pihenéssel, sportolással való 
eltöltése lehetőségeinek bővítése 
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 közterületek és zöldfelületek megújítása, fenntartásba nonprofit szervezetek és 
helyi lakók bevonása 

 kerékpárút-hálózat bővítése, biztonságos modern városi közlekedési hálózat 
kialakítása 

FENNTARTHATÓ LAKÓKÖRNYEZET  lakásállomány minőségének alapvető emelése 

 leromlott lakásállomány átalakítása, racionalizálása, működésük biztosítása, 
üzemeltetésük hatékonnyá tétele 

 megújuló energiaforrások bevezetése 

 kerület intézményrendszerének korszerűsítése 

 megfelelő számú, minőségű és megfizethető parkolóhely kialakítása 

 összefüggő kerékpárhálózat megteremtése 

STABIL ÖNKORMÁNYZAT  lakossághoz közel álló, differenciált szolgáltatásokat nyújtó, gazdaságilag stabil 
önkormányzat 

 önkormányzat működési bevételei és kiadásai közötti egyensúly fenntartása 

 az ingatlanvagyon-gazdálkodásban hosszú távú vagyonpolitikai döntések 
szüksége 

 kerületi gazdasági szereplők aktivitásának növelése 

 az önkormányzat hivatalának, intézményeinek üzemeltetésének, 
kommunikációjának javítása 

 e- önkormányzati rendszer bevezetése 

 megújuló energiaforrások használatának bevezetése az önkormányzatnál, az 
elavult gépészeti rendszerek cseréje 

GAZDASÁGFEJLESZTÉS STRATÉGIAI CÉLJAI 

VÁLLALKOZÁSOKRA ÉPÍTŐ KERÜLETI 

GAZDASÁG 

 a gazdasági dinamikája három fő elemének (egyetemek és kutatóintézetek, 
„tudásipar”; a budapesti viszonylatban is jelentős kulturális értékekre épülő 
turizmus; illetve a kerület tradícióit meghatározó vállalkozói réteg) erősítése, 
összekapcsolása 

 munkanélküliek számának csökkentése 

 képzési, foglalkoztatási, karrier- és vállalkozásfejlesztési programok támogatása 

 országos, európai és világpiacon értékesíthető termékek és szolgáltatások 
előállítása 

 foglalkoztatottság helyzetének javítása 

A KERÜLETI GAZDASÁG 

VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE 

 helyi gazdaság fejlesztése 

 vállalkozói versenyképesség növelése 

 tapasztalatcsere lehetőségeinek biztosítása, tudásközpontok létrehozása, 
támogatások szervezése 

SZOLGÁLTATÁSOK MENNYISÉGI, 
MINŐSÉGI JAVÍTÁSA 

 hiányzó lakossági szolgáltatások fejlesztése szabályozási eszközökkel és az 
önkormányzat ingatlanvagyon-politikájával 

 hagyományőrzés, értékteremtés és a józsefvárosi identitás erősítése 

TURISZTIKAI VONZERŐ JAVÍTÁSA  piacképes idegenforgalmi, turisztikai létesítmények, kiszolgáló egységek 
kialakítása 

 tudatos, egységes városmarketing kialakítása 

„TUDÁSIPAR”, KREATÍV GAZDASÁG  egyetemi és kutatóintézetekkel való együttműködés 

AZ INFORMÁCIÓHOZ JUTÁS ESÉLYEINEK 

JAVÍTÁSA 

 vállalkozói fórumok, börzék és tematikus előadások, tanácsadás szervezése 

 a hatékony önkormányzati kommunikáció érdekében kétirányú információs 
hálózatok kialakítása 

 a vállalkozók, a lakosság, a nonprofit szektor bevonása 
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TÁRSADALOM, FOGLALKOZTATOTTSÁG 

MAGAS SZÍNVONALÚ ÉS DIFFERENCIÁLT 

KÖZOKTATÁSI RENDSZER 

 hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok differenciált fejlesztése, felzárkózása 

 a tehetséges gyerekek felkutatása és gondozása 

MUNKAERŐKÉPZÉS  szakképzés vagy átképzés biztosítása 

 munkahelykeresésben való segítségnyújtás 

SZAKKÉPZÉSI PROGRAM  szakképzések, számítógépes képzések, karrier-tanácsadás 

MUNKANÉLKÜLIEK HELYZETÉNEK 

JAVÍTÁSA 

 álláskereső klub, állásbörze, munkába állást segítő klub 

ÚJ KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM  gyakornoki program fenntartása diplomás munkakezdők számára 

 munkanélküliek számára foglalkoztatási programok 

Kerületrészek céljai 

A kerületen belül az egyes városrészekre külön célokat határozott meg az IVS, ezek a következők: 

Palotanegyed Megvalósulás 

közterület-rekonstrukció Belső-Józsefváros teljes területén sor került megvalósulást szolgáló 
beavatkozásokra 

a kulturális és épített örökség megújítása sor került megvalósulást szolgáló 
beavatkozásokra 

az identitást őrző épületek megújítása sor került megvalósulást szolgáló 
beavatkozásokra 

a kulturális és épített örökségi helyszínekre épülő munkahelyteremtés és a foglalkoztatás 
elősegítése 

sor került megvalósulást szolgáló 
beavatkozásokra 

a kreatív iparágak feltételeinek javítása, „kreatív innovatív miliő” kialakítása; a program 
végig vitelének biztosítása 

sor került megvalósulást szolgáló 
beavatkozásokra 

civil és piaci szereplők bevonása; a terület épületvagyonának hosszú távú 
fenntarthatóságának biztosítása 

sor került megvalósulást szolgáló 
beavatkozásokra 

Tempo30-as forgalomcsillapítási rendszer befejezése  

 

Népszínház negyed Megvalósulás 

a 4-es metró elindulása után a Népszínház utca komplex közterületi rekonstrukciója és a 
villamosvonal rekonstrukciója 

2015-ig nem került megvalósításra 

a Teleki László tér és a piac rekonstrukciója megvalósult 

Népszínház utcai portálprogram, kiskereskedelem fejlesztési program 2015-ig nem került megvalósításra 

Erkel színház rekonstrukciója megvalósult 

 

Csarnok negyed Megvalósulás 

szakorvosi rendelőintézet megépítése 2014-2015 során megújul az Auróra 
utcai rendelőintézet 

integrált gondozóközpont létrehozása 2014-2015 során megújul az Auróra 
utcai rendelőintézet 
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Józsefváros központ (Corvin negyed) Megvalósulás 

a városrész adottságainak kihasználása mellett a hagyományos központi szerep 
felerősítése 

sor került megvalósulást szolgáló 
beavatkozásokra 

a terület kerületközponttá alakítása és a városi életminőség javítása sor került megvalósulást szolgáló 
beavatkozásokra 

a Horváth Mihály téri Szent József Plébániatemplomnak és környezetének felújítása, 
rekonstrukciója 

2015-ig nem került megvalósításra 

 

Magdolna negyed Megvalósulás 

a gazdasági-társadalmi helyzet erősítése, a jelentkező társadalmi problémák oldása sor került megvalósulást szolgáló 
beavatkozásokra 

a negyed újra Józsefváros lakható részévé váljon sor került megvalósulást szolgáló 
beavatkozásokra 

identitásának fejlesztése, önálló, egyedi arculat kialakítása, a szegregációs folyamat 
megállítása 

sor került megvalósulást szolgáló 
beavatkozásokra 

 

Losonci negyed Megvalósulás 

Szigony téri közpark és mélyparkoló kialakítása 2015-ig nem került megvalósításra 

 

Kerepesdűlő Megvalósulás 

az ipari területek, az Ügető és a Baross tér megújulási lehetőségeinek támogatása 
városrendezési szabályozással 

sor került megvalósulást szolgáló 
beavatkozásokra 

 

Ganz negyed Megvalósulás 

a MÁV területeinek és a Ganz-MÁVAG megújulási lehetőségeinek támogatása a 
városrendezés szabályozásával 

2015-ig nem került sor 
beavatkozásra 

szabályozási eszközökkel kell – a tulajdonosokkal egyeztetve – a negatív fejlődési irányok 
blokkolását (feketegazdaság, közbiztonság) megoldani 

sor került megvalósulást szolgáló 
beavatkozásokra 

 

Orczy negyed Megvalósulás 

az Orczy park rekonstrukciójával egyben cél az Orczy negyed környezeti helyzetének 
fejlesztése, a térség életminőségének javítása és ezzel a társadalmi felemelkedés 
elősegítése 

2014-től kezdődően kerül sor a 
megvalósítást szolgáló 
beavatkozásokra, Orczy park 
fejlesztése az egyetemi campus 
részeként  

a fejlesztések célja, hogy a környezet helyreállításán, rekonstrukcióján keresztül az Orczy 
park visszanyerje fővárosi jelentőségét és a kerület, valamint az egész város lakossága 
számára kulturált kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget jelentsen 

2014-től kezdődően kerül sor a 
megvalósítást szolgáló 
beavatkozásokra, Orczy park 
fejlesztése az egyetemi campus 
részeként 

hosszú távú cél a kert és intézményei kulturális szerepének erősítésen, további 
intézmények területre vonzásán és egyéb ingatlanfejlesztési beruházásokon keresztül az 
Orczy park országos jelentőségű kulturális és sportközponttá fejlesztése, teret engedve a 
lakófunkció megjelenésének is 

2014-től kezdődően kerül sor a 
megvalósítást szolgáló 
beavatkozásokra, Orczy park 
fejlesztése az egyetemi campus 
részeként 
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Tisztviselőtelep Megvalósítás 

a Ganz és az Orczy negyed határoló területeinek negatív hatásai ne szivárogjanak át a 
Tisztviselőtelepre 

2015-ig nem került sor 
beavatkozásra, ugyanakkor negatív 
hatások nem tapasztalhatók 

a Hungária körút mentén a szállodák és az országos jelentőségű intézmények környékén 
található alulhasznosított területek fejlődésének elősegítése 

két nagyságrendileg is jelentős  
irodaház valósult meg 

 

Százados negyed Megvalósítás 

sportpályák megújítása, kerületi életbe történő bevonása 2014-ben megkezdődött az MTK 
sporttelep megújítása 

a Művésztelep értékmegőrzése, a kerületi kulturális életbe történő bekapcsolása A Józsefvárosi Galéria rendszeresen 
szervez kiállításokat a 
Művésztelepen alkotó 
művészeknek, illetve a „nyitott 
műtermek délutánja” rendezvény 
keretében be lehet járni a 
Művésztelepet 

az ipari, gazdasági funkciók erősítése 2015-ig nem került sor 
beavatkozásra 

 

Akcióterületi programok 

A 2008-as IVS két területet, a 

Palotanegyedet és a Magdolna 

negyedet jelölte meg külön 

akcióterületként.  

A Palotanegyedben véghezvitt Európa 

Belvárosa Kulturális 

Gazdaságfejlesztési Program 2012-

ben befejeződött, a Magdolna 

negyedben folyó program II. üteme is 

lefutott.  

Az IVS 2012-es felülvizsgálata 

folyamán a projektek értékelése 

történt meg, új célkitűzések nem 

fogalmazódtak meg. A Magdolna 

Negyed Program harmadik ütemének 

tartalma az előző ütemek során 

felhalmozódott tapasztalatok beépítésével a korábbi ütemek továbbfejlesztéseként született. 

Középpontjában továbbra is a társadalmi integráció erősítése, a közösségi részvétel biztosítása, az 

együttműködés és a komplexitás szerepel. 

 
Az akcióterületek 2008-as célkitűzéseit az alábbi két táblázat tartalmazza: 

  

 

8. ábra: IVS-ben meghatározott akcióterületek. 
Forrás: saját szerkesztés 
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Magdolna negyed akcióterület célkitűzései Megvalósulás 

élhető, egészséges lakókörnyezet kialakítása részben sor került a megvalósítást 
szolgáló beavatkozásokra 
(folyamatos) 

az akcióterület épített és természeti környezetének minőségi javítása részben sor került a megvalósítást 
szolgáló beavatkozásokra 
(folyamatos) 

a köz- és közösségi területek zöldfelületeinek növelése részben sor került a megvalósítást 
szolgáló beavatkozásokra 
(folyamatos) 

a lakások komfortfokozatának növelése részben sor került a megvalósítást 
szolgáló beavatkozásokra (a komfort 
nélküli lakások aránya 56%-ról 12%-
ra csökkent.) 

új zöldfelületek kialakítása, leromlott közterületek felújítása részben sor került a megvalósítást 
szolgáló beavatkozásokra 
(folyamatos) 

vizesedési problémák csökkentése n.a. 

energiahatékonyság növelése (fűtés, elektromosság, nyílászárók, hőszigetelés) részben sor került a megvalósítást 
szolgáló beavatkozásokra 
(folyamatos) 

építészetileg és a helyi identitás szempontjából értékes épületek megőrzése n.a. 

közterület-rehabilitáció sor került a megvalósítást szolgáló 
beavatkozásokra (MNP-II) 

Mátyás tér és kapcsolódó közterületek megújítása megvalósult (MNP-II) 

Dankó utcai Szomszédsági Szabadidőudvar, Dankó utca közterület-fenntartása 
hajléktalanokkal közösen 

megvalósult (Dankó utca 18) (MNP-
II) 

bérlői bevonással történő épületfelújítás részben sor került a megvalósítást 
szolgáló beavatkozásokra 
(folyamatos) 

társadalomfejlesztés programjai (közösségi ház létrehozása, Magdolna-negyed 
Szomszédsági, Bűnmegelőzési program, CivilHáló stb.) 

részben sor került a megvalósítást 
szolgáló beavatkozásokra 
(folyamatos) 

gazdaságfejlesztés programjai (támogatott kiskereskedelem – kisvállalkozás-fejlesztés, 
hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása) 

részben sor került a megvalósítást 
szolgáló beavatkozásokra 
(önkormányzati helyiségek 
kedvezményes bérbeadásával ) 

Intézményi fejlesztés: Bölcsőde kialakítása MNP III eleme 

Funkcióváltás: Remiz multifunkcionális épületegyüttes barnamezős rehabilitációja MNP III eleme 

 

Palotanegyed akcióterület célkitűzései Megvalósulás 

a Palotanegyed komplex fejlesztése, a jelenlegi szűk belváros kiterjesztése részben sor került a megvalósítást 
szolgáló beavatkozásokra 

a rehabilitációs fejlesztés és fenntartás intézményesítése n.a. 

örökségvédelem alatt álló épületek felújítása, funkcióváltása, komplex rehabilitációja részben sor került a megvalósítást 
szolgáló beavatkozásokra  

egységes brand, kommunikációs és marketingstratégia kialakítása  részben sor került a megvalósítást 
szolgáló beavatkozásokra 
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egységes kiskereskedelemi és szolgáltatási program kialakítása, működtetése részben sor került a megvalósítást 
szolgáló beavatkozásokra 

az épített örökség elemeinek megújítása, a szükséges funkcióváltás elősegítése részben sor került a megvalósítást 
szolgáló beavatkozásokra (pl. H13) 

a közterületi és az infrastrukturális hálózatok megújítása a parkolás rendezésével 
együttesen 

részben sor került a megvalósítást 
szolgáló beavatkozásokra 

új turisztikai attrakciók kialakítása részben sor került a megvalósítást 
szolgáló beavatkozásokra 

egységes gyalogos-vegyesforgalmú közterületi rendszer kialakítása részben sor került a megvalósítást 
szolgáló beavatkozásokra 

közműfejlesztés n.a. 

egységes díszvilágítási rendszer kialakítása részben sor került a megvalósítást 
szolgáló beavatkozásokra 

speciális piacok létrehozása részben sor került a megvalósítást 
szolgáló beavatkozásokra 
(Palotanegyed Piacok) 

kreatív iparágak letelepedésének elősegítése részben sor került a megvalósítást 
szolgáló beavatkozásokra (pl. H13) 

a turizmus letelepedésének elősegítése részben sor került a megvalósítást 
szolgáló beavatkozásokra 
(vendéglátás fejlesztése, 
díszvilágítás stb.) 

 

Józsefváros Zöldfelület Fenntartási és Környezetvédelmi Koncepciója 

Józsefváros Önkormányzata 2014-ben a 145/2014. (VI.25.) határozatával egyhangúan szavazta meg a 

zöldfelület fenntartási és környezetvédelmi koncepcióját. A koncepció célja, hogy tulajdonosi, fenntartói 

célokat jelöljön ki, a felsorolt problémák megoldására iránymutatást adjon, kiemelje az eddig megvalósított 

kerületi jó gyakorlatokat. A koncepció erős missziót és víziót tartalmaz: 

 

Misszió: A Józsefvárosi Önkormányzat küldetése, hogy élhetőbb, barátságosabb, zöldebb környezetet 

alakítson ki a kerület lakosai számára. 

Vízió: Józsefváros közterületei folyamatosan újulnak meg és tíz éven belül a zöldfelületek fenntartása, 

bővítése, valamint kezelése a lakosság 10-20 százalékának bevonásával történik. 

 

A koncepció célkitűzései 

Utcák, terek és parkok esetében általánosan javasolt, hogy ahol a közművek engedik, fatelepítéssel kell zöldíteni a tereket, 
utcákat. Ahol a közmű hálózat miatt ez nem lehetséges, ott ezt cserjeültetéssel kell kiváltani, vagy a Népszínház utcaihoz hasonló 
virágtartó oszlopok kialakítására van szükség. 

Törekedni kell az őshonos, nagy lombozatú fafajták telepítésére. 

Az önkormányzati tulajdonú közterületek kialakítása, fenntartása, felújítása önkormányzati feladat. 

A lakókörzetekben megvalósuló beruházások kiterjedjenek a zöldsávok és a fák „felújítására” is. 

A faállomány felmérését követően, tervszerű cserét, ifjítást folytatni kell. 

A gondozásban biztosítani kell a lakosság minél szélesebb körének részvételét. 

Foghíjtelkek ideiglenesen közhasználatba átengedett parkként, közparkként, közösségi kertként való használatának ösztönzése 
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A régi bérházak telkén a tűzfalak, egyéb függőleges felületek zöldítése, szakmai segítése. 

Egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások biztosítása, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása 

Felújítandó útszakaszok mentén energiatakarékos lámpatestekkel megvalósított világítás kialakítása. 

Közép- és hosszú távú cél a kerületi útvonalzöldítések folytatása. 

Az állami-, fővárosi-, magántulajdonban álló területek fejlesztésének támogatása. 

A szakmai központ kellően felkészült és megfelelő végzettségű kertész munkatársainak számának, folyamatos képzésének, 
valamint a kertészeti munkálatokban segítséget nyújtó állandó- és idény munkásainak számának biztosítása. 

A koncepció az általános célokon túlmenően feladatokat határoz meg a zöldfelületek fenntartására, továbbá 

alternatív fejlesztési irányokat tűz ki: 

 Alternatív fejlesztési irányok 

Épületzöldítés 

A tetőzöldesítés lehetőségei 

A belső udvarok zöldesítése 

A koncepcióra alapozva hatályba lépett a józsefvárosi természeti környezet védelméről 28/2014. (VII.01.) 

önkormányzati rendelete, amely a zöldfelületek tulajdonosainak kötelességeiről és jogairól rendelkezik, 

továbbá a zöldfelületek használatának általános szabályait rögzíti. Meghatározza a fás szárú növények 

kivágására vonatkozó részletes szabályokat a közterületen és telkeken egyaránt, és rendelkezik ezek 

pénzbeni megváltásának lehetőségeiről is. Ezzel párhuzamosan létrehoz egy Környezetvédelmi Alapot és 

rendelkezik a Fapótlási céltartalék létrehozásáról. 

Palotanegyed Turizmusfejlesztési Koncepció 

A Palotanegyed turizmusfejlesztési 

koncepciójának fő alapvetése a meglévő 

értékek menti fejlesztés. A negyed egyedisége 

tekintetében kiemeli a csendességet, 

békességet, a helyi közösségek vitalitását, a 

gazdag, elegáns épületállományt. Fő irányként 

fogalmazódik meg a dokumentumban a 

lakófunkció, a lakhatóság megtartását, a 

negyed elegáns, kulturált, bejárható és békés 

arculatának további fejlesztését. Fontos 

megállapításként fogalmazódik meg, hogy a 

negyed ne váljon a szomszédos VII. kerülethez 

hasonló „bulinegyeddé”, így a fiatalok, 

egyetemisták megszólításában nem az 

éjszakai életet, vendéglátást tartja fontosnak, 

hanem a kulturális, kreatív irányt. A területen 

a turizmusnak egy „lassabb tempójú”, 

elmélyültebb, a szofisztikált, időskori és 

egészségturizmus előnyeit emeli ki a tömegturizmussal szemben. 

A koncepció nagy figyelmet fordít a közterületi megújítások folytatására, szövetté válására, a többi kerülettel, 

turisztikai desztinációval való kapcsolatteremtésre. Hangsúlyosan jelenik meg a dokumentumban a negyed 

 

9. ábra:  A Palotanegyed fejlesztendő kapui és tömbjei 
Forrás: Palotanegyed turizmusfejlesztési koncepciója 
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határain lévő terek (pl. Astoria, Kálvin tér) és meglévő attrakciók (pl. Nemzeti Múzeum, de még a IX. kerületi 

Iparművészeti Múzeum) kapuszerepének fejlesztése, bevonása is. 

Fejlesztendő kapuk és tömbök 

K1 - KÁLVIN TÉR Információs felületek elhelyezése 

K2 - ASTORIA Információs felületek; Trefort tömb átjárhatóságának 
fejlesztése; kapcsolódó utcák gyalogosbarát fejlesztése 

K3 - BLAHA LUJZA TÉR Információs felületek; közterület komplex megújítása, Somogyi 
B. u. megújítása; Corvin áruház felújítása 

K4 - CORVIN NEGYED ÉS AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM Üllői út gyalogos felületeinek rendezése; kapcsolódó utcák 
gyalogosbarát fejlesztése 

K5 - ÁTJÁRÁS A VII. KERÜLET FELÉ új gyalogosátkelők létesítése; Kazinczy u. gyalogosforgalmának 
továbbvezetése Szentkirályi u. felé; 

K6 - JÓZSEF KÖRÚT A HARMINCKETTESEK TERÉVEL kapcsolódó utcák gyalogosbarát fejlesztése 

K7 - RÁKÓCZI TÉR Békési u. gyalogosítása; Rákóczi téri vásárcsarnok turisztikai 
szerepének növelése 

T1 - MAGYAR NEMZETI MÚZEUM TÖMBJE átjárások megteremtése 

T2 - MAGYAR RÁDIÓ TÖMBJE a Rádió, a Károlyi és Eszterházy palota funkcióváltása 

T3 - TREFORT-KERT meglévő átjárások fejlesztése, új átjárások megteremtése 

T4 - SEMMELWEIS EGYETEM KLINIKAI TÖMBJE átjárások fejlesztése; egészségturizmus fejlesztése 

T5- HEINRICH-UDVAR tulajdonosokkal együtt integrált üzleti terv készítése; Heinrich 
Udvar rekonstrukciója  

T6- TREFORT UTCA ÉS KŐFARAGÓ UTCA LEHETSÉGES ÖSSZEKÖTÉSE földszinti átkötések kiépítése 

Meg nem valósult kerületfejlesztési elképzelések 

Józsefváros Önkormányzata elsősorban az Integrált Városfejlesztési Stratégiában fogalmazott meg olyan 

célokat, amelyek teljesülése 2015-ben már vizsgálható. A fentebbi, vonatkozó alfejezetben megtörtént a 

tematikus, illetve területi célok teljesülésének vizsgálata, a jobb áttekinthetőség kedvéért azonban érdemes 

kiemelve, összefoglaló jelleggel is áttekinteni, melyek azok a célok, amelyek nem, illetve csak kis mértékben 

teljesültek 2008, az Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása óta: 

- A megújuló energiaforrások bevezetése igen kis mértékben történt csak meg. 

- A kerület kerékpáros hálózata továbbra sem összefüggő. 

- Nem került sor a Népszínház utca revitalizációjára. 

- Nem került sor a Horváth Mihály tér északi oldalának megújítására. 

- Nem létesült sem közpark, sem mélyparkoló a Szigony utca lakótelepi szakaszán. 

- Nem került sor a Ganz-MÁVAG területének rendezésére. 

- Nem erősödtek érdemben az ipari, gazdasági funkciók a Százados negyedben. 

Bár a városfejlesztési stratégia teljes célrendszeréhez képest elhanyagolható hányadot tesznek ki az 

egyáltalán nem megvalósult tételek, érdemes megjegyezni, hogy számos megfogalmazott cél kevéssé 

konkrét, így kisebb mértékű változások nyomán is megvalósultnak értékelhető. Ezek mellett számos cél 

valósult meg csupán részlegesen, elsősorban a Magdolna negyed és a Palotanegyed akcióterületi tervei közül. 
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2.2.4. A területrendezési tervekkel való összefüggések 

vizsgálata 
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló – módosított – 1996. évi XXI. törvény szerint a 

területrendezés feladata különösen „a környezeti adottságok feltárása és értékelése; a környezet terhelését, 

terhelhetőségét és a fejlesztési célokat figyelembe vevő területfelhasználásnak, az infrastrukturális hálózatok 

területi szerkezetének, illetve elhelyezésének – az ágazati koncepciókkal összhangban történő – 

megállapítása, az országos és térségi, továbbá a területrendezéssel kapcsolatos településrendezési célok 

összehangolása.” 

 

Budapestet – ennek megfelelően Józsefvárost is – érintő területrendezési tervek: 

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTRT), 

a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény (BATRT). 

 

Országos Területrendezési Terv – OTRT 

 

  

   

 
10. ábra: OTRT Szerkezeti Tervlap kivonata 

Forrás: http://gis.teir.hu/rendezes_otrt_tr_2013/ 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 2. sz. mellékletét képző „Ország Szerkezeti 

Terve” c. tervlapja alapján a VIII. kerület egésze 1000 ha feletti települési térség területfelhasználási 

kategóriába sorolt. A kerületet egyéb országos törzshálózati vasúti pálya vonala (Keleti pu.) érinti, valamint 

keletről főút (Hungária körút) határolja.  

 

A törvény további, Józsefvárost érintő mellékletei: 

3/6. sz. melléklet – Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete (a főváros egésze) 

3/7. sz. melléklet – Országos vízminőség-védelmi terület övezete (a kerület egésze) 

3/9. sz. melléklete – Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete (a kerület egésze) 
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Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv – (BATRT) 

 

 

  

 

 

 

 
11. ábra: BATRT Szerkezeti Tervének kivonata 

Forrás: http://gis.teir.hu/rendezes_bp_agglo/ 

Térségi Szerkezeti Terv területfelhasználási kategóriái Józsefvárost érintően: 

Városias települési térség 

Nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség – a kerület északkeleti részén található temető területe (temető) 
 

BATRT Szerkezeti Terve által megjelölt, Józsefvárost érintő további elemek: 

főút 

térségi kerékpárút-hálózat eleme 

 

BATRT Övezeti tervének Józsefvárost érintő mellékletei: 

3.9. sz. melléklet – Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete: Palotanegyed, továbbá érintett a Népszínház negyed, a 
temető, az Orczy park környéke 

3.11. sz. melléklet – Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete (főváros egésze) 

3.12. sz. melléklet – Történeti települési terület (kerület belső része Fiumei–Orczy útig, valamint a Tisztviselőtelep); Történeti 
települési terület övezete (főváros egésze) 

3.14. sz. melléklet – Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területi övezete (főváros egésze) 

3.15. sz. melléklet – Ásványinyersanyag-gazdálkodási terület övezete (főváros egésze) 

3.21.-3.22. sz. melléklet – Honvédelmi terület övezete (Kerepesi út) 

megjegyzés: (3.11. melléklet szerinti világörökség várományos terület, valamint a 3.14., 3.15. sz. melléklet kijelölései teljes 
Budapestre vonatkoznak) 
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2.2.5. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti 

terveinek – Józsefváros fejlesztését befolyásoló – vonatkozó 

megállapításai 
Józsefváros területe a Belső és az Átmeneti zónában helyezkedik el, ezért nincs Budapesten kívüli szomszédos 

települése. Közigazgatási szempontból szomszédos a V., VII., IX., X., és XIV. kerületekkel.  Budapest teljes 

közigazgatási területére a 2005-ben elfogadott településszerkezeti tervet felváltó, a Fővárosi Közgyűlés 

5/2015. (II.16.) Kgy. határozatával elfogadott Budapest főváros településszerkezeti terve (továbbiakban: TSZT 

2015) hatályos.  

„Budapest főváros kétszintű önkormányzata (a főváros önkormányzati rendszere) a fővárosi és a kerületi 

szintű önkormányzatokból áll.” (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény) 

Minden fővárosi kerületben települési önkormányzat működik, melynek feladata a helyi településrendezési 

szabályok megalkotása a Fővárosi Településrendezési Terv alapján.  

 
12. ábra: TSZT 2015 kivonat 

A TSZT 2015 által meghatározott közlekedési infrastruktúra nem tartalmaz olyan elemeket, amelyek csak a 

szomszédos kerületek közigazgatási területét érintik, de hatásuk befolyásolná Józsefváros fejlődését. A 



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM 

HBHE – BFVT – HÉTFA – PESTTERV – Pro Régió – Városkutatás 

Budapest VIII. kerület Józsefváros  

Józsefváros ITS – Helyzetfeltáró, helyzetelemző munkarész  
 

 40 

Józsefvárost és egy vagy több szomszédos kerületét is érintő közlekedési elemeket az 1.2.6. A kerület 

településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata fejezet ismerteti 

V. kerület – Belváros-Lipótváros 

A kerület nyugati, belső-józsefvárosi részén, a Múzeum körút mentén határos Belváros-Lipótvárossal, annak 

is a legrégebbi területével. A VIII. kerület a valamikori városfalon kívül jött létre, a két szomszédos kerület 

esetében történeti beépítettségük okán sok azonosság, de jellemzőiben sok különbség is tapasztalható. A 

Belső zónában fekvő kerületek, kerületrészek, nem rendelkezve úgynevezett fejlesztési területekkel, 

elsősorban kialakult történeti környezetük folyamatos fejlesztésével, rehabilitációs beavatkozásaikkal hatnak 

egymásra, különös tekintettel a közterületek átalakítására, melyek azonban nem szerkezeti szintű változások. 

Településszerkezeti változással nem érintett az V. kerület, hasonlóan Városközponti kategóriába (Vt-V) sorolt, 

mint a Nagykörúton belüli Belső-Józsefváros szerkezetileg szorosan összefüggő része.  

A Múzeum körút mentén érintkező közterületi hálózatok szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Szerkezeti 

szintű fejlesztések közül egyedül az alsó rakparttal kapcsolatos közúti kapacitás visszafejlesztése 

(forgalomcsillapítása) lehet némi hatással a szomszédos belső kerületekre. 

VII. kerület – Erzsébetváros 

A kerület a Rákóczi út mentén határos Erzsébetvárossal, a közterületi hálózatok szervesen kapcsolódnak. A 

VII. kerület sok tekintetben hasonló jellemzőkkel rendelkezik, szintén nincs fejlesztési területe a Belső zónán 

belül, azaz itt sincs mód szerkezeti jelentőségű beavatkozásra. A Nagykörúton túli egy tömbsorig mindkét 

kerület, illetve a szerkezetileg meghatározó Rákóczi út mentén egy-egy tömbsor egészen a Keleti 

pályaudvarig a Városközponti kategóriába (Vt-V) sorolt. A körúton túli területeken hasonló szerkezetű és 

beépítettségű nagyvárosias, magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű lakóterület (Ln-

1) a található, ezzel zárul mindkét kerület a XIV. kerület határán.   

A Palotanegyed némileg eltérő építészeti karakterrel rendelkezik, mint VII. kerületi tükörképe, de a Rákóczi 

út jellemzőiben sok a hasonlóság, a városi használat, ezért a kerülethatár e tekintetben szinte elmosódik, 

annak ellenére, hogy a Rákóczi út jelentős forgalma miatt meghatározó elválasztó hatással rendelkezik.  

IX. kerület – Ferencváros 

A két kerület csatlakozása városszerkezeti szempontból azért is különleges, mert az Üllői út mentén nem 

alakult ki a többi jelentős sugárirányú úthoz hasonlóan olyan városszerkezetileg meghatározó funkció a két 

kerület határán, ami városközponti jellemzőket mutatna. Itt a IX. kerület még hagyományos zártsorú, 

zártudvaros Ln-1 kategóriájú lakóterülettel csatlakozik, miközben a VIII. kerületi oldalon ez a nagyvárosias 

zárt lakóterületi egység nem jött létre, így fejlesztés szempontjából más irányba halad a két terület. A 

lakóterületi meghatározottság már a Ludovikánál oldódik a VIII. kerületi oldalon, majd a Nagyvárad tértől 

kifelé mindét kerületet egy vegyesebb, intézményekkel tarkított lazább beépítés jellemzi. Az Üllői út menti 

egy-két párhuzamos tömbsor tekintetében mindkét kerületre jellemző kiemelkedő egészségügyi 

létesítmények találhatók.  

X. kerület – Kőbánya 

A kerület keleti határát a Hungária gyűrű képezi. A Kerepesi és a Kőbányai út között jelentősen eltérő 

funkciójú területek találhatóak a körút két oldalán, a VIII. kerület még részben korábbi iparterületi 

maradványokkal, intézményi területekkel és a zárvány lakóterületekkel vegyes részt alkot, vele szemközt 

különleges honvédelmi területek uralják a területet, lakórendeltetéssel tarkítva. A Kőbányai út és az Üllői út 

közötti sávban a Népliget határozza meg a körút keleti oldalát, lényegi kapcsolódás nélkül a belső zóna 

irányába. Fejlesztési szempontból meghatározóvá válhat a Kőbányai út – vasút által határolt terület, részben 
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a Józsefvárosi pályaudvar megszűnésével, részben pedig esetleges területi átalakulásával, de továbbra is 

meghatározó marad ipari-raktározási jellege. A X. kerület fejlesztési lehetőségei kevésbé determinálják 

Józsefváros fejlesztéseit, hatásaitól a Hungária körút szerkezeti vonala is jórészt leválasztja. Megemlíthető, 

még, bár Józsefváros szempontjából a Hungária körút elosztó hatása miatt kevésbé fog érvényesülni, a 

Kőbányai út Hungária körúton túl várható tehermentesítése, ami a 31. sz. főút forgalmát vezeti be a város 

belső vérkeringésébe a Pongrác út vonalán.   

XIV. kerület – Zugló 

A kerület Zuglóval közös északi határát a Dózsa György út és folytatásaként a Kerepesi út alkotja, közös 

határuk a Hungária körútnál véget ér. Ezen a szakaszon a VIII. kerület szomszédságában jelentős fejlesztési 

elképzelések ismertek, így pl. a stadionbővítések kiemelt beruházásai, vagy a Városligetben történő kiemelt 

fejlesztések – Állatkert bővítése, Múzeumi Negyed – megvalósulása. A Keleti pályaudvar ugyan nagyobbrészt 

elválasztja Zuglót Józsefvárostól, de a stadionok fejlesztésének hatásai nyilvánvalóan át fognak gyűrűzni. 

2.2.6. A kerület településrendezési tervi előzményeinek 

vizsgálata 
A közelmúltban lezajlott jogszabályi változások a településrendezésben is változásokat okoztak. Az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 14/A. § (2) bekezdés határozza 

meg a fővárosi településrendezési új eszközöket.  

A korábbi kétszintű szabályozás rendszere megváltozott, a Budapesti Városrendezési és Építési 

Keretszabályzat és a Fővárosi Szabályozási Keretterv rendeletein alapuló, Józsefváros Kerületi Építési 

Szabályzatáról (JÓKÉSZ) 66/2007.(XII.12.) rendelet 2018. év végéig alkalmazható. Ezt követően a TSZT 2015. 

és a Fővárosi rendezési szabályzat előírásait kell majd alkalmazni. 

Józsefvárost az új jogszabályok alapján érinti: 

● a fővárosi településszerkezeti terv ─ Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015), 

● a fővárosi rendezési szabályzat (FRSZ), valamint 

● a fővárosi kerületi önkormányzat által a fővárosi településszerkezeti tervvel, a fővárosi rendezési 

szabályzattal összhangban a kerület területére megállapított kerületi építési szabályzat (KÉSZ). 

 

Az Étv. 2. § alapján a településszerkezeti terv „a településfejlesztési koncepcióban foglalt célok 

megvalósítását biztosító, a település szerkezetét, a területfelhasználást és a műszaki infrastruktúra-hálózatok 

elrendezését meghatározó terv”. 

A Fővárosi Rendezési Szabályzat „a fővárosban a településrendezés és az építés összehangolt rendjének 

biztosítása érdekében az országos településrendezési és építési követelményeknek, valamint a főváros 

településszerkezeti tervének megfelelően a területfelhasználási egységek beépítési sűrűségét, 

meghatározott területek beépítési magasságát, a fővárosi infrastruktúra területbiztosítását megállapító 

fővárosi önkormányzati rendelet, amely telekalakítási és építésjogi szabályozási elemeket nem tartalmaz”. 

A kerületi építési szabályzat (KÉSZ) a „fővárosi kerületben az építés rendjét a helyi sajátosságoknak 

megfelelően megállapító és biztosító önkormányzati rendelet”, a Főváros Településszerkezeti Terv és a 

Fővárosi Rendezési Szabályzat alapján készül. 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testülete által a 66/2007. (XII.12.) 

önkormányzati rendeletével elfogadott Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata (JÓKÉSZ) még a korábbi 

fővárosi tervi környezetben, korábbi jogszabályi háttér alapján készült.  
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Budapest Főváros Településszerkezeti Terve (TSZT 2015) és a Fővárosi Rendezési 

Szabályzat (FRSZ) 

Budapest új településszerkezeti terve (a rendezési szabályzattal együtt) a főváros teljes közigazgatási 

területére készült, 2015. január 28-án fogadta el a Fővárosi Közgyűlés. A településszerkezeti terv hosszú távra 

szóló terv, 10 évet meghaladó időtávra készült. 

Budapest településszerkezeti tervének biztosítania kell a települést alkotó kerületek közös értékeinek 

megőrzését, a kerületi önkormányzatok érdekeinek összehangolását, a város egységes szemléletű, de 

területileg differenciált fejlesztését annak érdekében, hogy Budapest ne 23 kerület halmaza, hanem egy 

város legyen. 

A TSZT által megfogalmazottakat általános, jellemzően szerkezeti típusú, és a területfelhasználással 

összefüggő témakörökben a TSZT leírása, az Étv. szerint meghatározandó paramétereket a Fővárosi 

Rendezési Szabályzat közvetíti a kerületi szabályozás felé a kerületi szintű előírások kidolgozásához.  

 

A VIII. kerület két zónában, részben a Belső zónában, 

részben az Átmeneti zónában helyezkedik el, 

alapvetően főváros fejlődésének történeti korszakát 

idéző városszerkezettel és épített környezettel 

rendelkezik. 

 

 

 

 
13. ábra: Józsefváros Budapest zónarendszerében 

Forrás: TSZT 2015 

 

A TSZT 2015 Józsefváros területén meghatározta a 

(tervezett) területfelhasználási egységeket, a 

beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt 

területeken egyaránt. 

A kerület 685,32 ha területű, 85%-a beépítésre szánt 

területfelhasználási egységbe sorolt, amelynek 32%-a 

lakóterület, 31%-a vegyes, 10% gazdasági terület 

területfelhasználású, 27%-ban pedig különleges 

területbe sorolt.  

A beépítésre nem szánt területek kisebb részét a 

zöldterületek (23%), nagyobb részét közlekedési 

területek (72%) teszik ki. 

 

14. ábra: Józsefváros Budapest zónarendszerében 
Forrás: TSZT 2015 
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Területfelhasználási egységek megoszlása Józsefvárosban 

ha     ha 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

 

  BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK   

LAKÓTERÜLETEK  

 

  KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK      

Nagyvárosias, magas intenzitású, jellemzően 
zártsorú, zártudvaros beépítésű lakóterület Ln-1 

107,6
6 

 Közúti közlekedési terület KÖ
u 

64,19 

Nagyvárosias, jellemzően zártsorú, keretes 
beépítésű lakóterület Ln-2 31,41 

 Kötöttpályás közlekedési terület KÖ
k 

7,96 

Nagyvárosias telepszerű lakóterület 
Ln-T 13,10 

 Közlekedési területfelhasználási egység 
összesen: 

 72,15 

Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű 
lakóterület Lk-1 22,86 

 ZÖLDTERÜLETEK    

Kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű 
lakóterület Lk-2 11,09 

 Közkert, közpark Zkp 23,36 

Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület 
Lke-1 2,27 

 Zöldterületek területfelhasználási egység 
összesen: 

 23,36 

Lakó területfelhasználási egység összesen: 
 

188,4
0 

 KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT 
TERÜLETEK 

   

VEGYES TERÜLETEK 
  

 Temető területe Kb-
T 

4,79 

Városközpont területe 
Vt-V 97,07 

 Különleges beépítésre nem szánt területek 
területfelhasználási egység összesen: 

 4,79 

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű 
terület Vi-1 53,52 

    

Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű 
terület Vi-2 29,19 

    

Intézményi, helyi lakosság alapellátását 
biztosító terület Vi-3 1,60 

    

Vegyes területfelhasználási egység összesen: 
 

181,3
8 

    

GAZDASÁGI TERÜLETEK       

Gazdasági, jellemzően raktározást, termelést 
szolgáló terület 

Gksz-
2 59,69 

    

Gazdasági területek területfelhasználási 
egység összesen: 

 59,69     

KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK       

Bevásárlóközpont területe K-Ker 12,29     

Egészségügyi terület (kórház, szanatórium, 
gyógyszálló, gyógyüdülő) K-Eü 14,84 

    

Nagykiterjedésű sportolási célú terület K-Sp 12,75     

Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős 
terület K-Rek 10,61 

    

Állat- és növénykert területe K-ÁN 3,08     

Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági 
célra szolgáló terület 

K-
Hon 2,88 
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Közlekedéshez kapcsolódó épületek 
elhelyezésére szolgáló terület 

K-
Közl 36,65 

    

Temető területe K-T 62,48     

Különleges területek területfelhasználási 
egység összesen:  

155,5
6 

    

Beépítésre szánt területek összesen 
 

585,0
2 

 Beépítésre nem szánt területek összesen:  100,3
0 

  

  

  
15. ábra: Területfelhasználási egységek Józsefvárosban 
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Az Étv. szerint az FRSZ egyik kiemelt 

feladata a területfelhasználási egységek 

beépítési sűrűségének meghatározása. Az 

FRSZ szerint a beépítési sűrűség kétféle 

értékre tagolódik, hogy a területhasználat 

kiszolgálásához szükséges parkolási 

infrastruktúra épületen belüli biztosítása 

támogatott legyen. A bsá jelű általános 

sűrűségi érték az általánosan elhelyezhető 

funkciók számára, a bsp jelű parkolási 

sűrűségi érték viszont kizárólag az épületen 

belüli parkolás céljára vehető igénybe.   

 

16. ábra: A szintterületsűrűség számítása  az FRSZ alapján  
Forrás: FRSZ koncepciója 

 

 
17. ábra: Józsefváros a beépítésre szánt területek beépítési 

sűrűségének bsá értékei 
Forrás: FRSZ 2. melléklet – részlet  

Józsefváros területén a terv által 

meghatározott beépítési sűrűség viszonylag 

magas, mivel a kerület történetileg kialakult, 

keskeny utcarendszerrel rendelkező, sűrűn 

beépült városrész. Több mint felén a  beépítési 

sűrűség  eléri, vagy meghaladja a 3,25 bsá 

értéket, a Nagykörút Corvin sétánnyal 

egybefüggő városközponti területén eléri a 4,0 

értéket.  

 

A nagyobb főútvonalak melletti kisebb 

Intézményi (Vi) vagy Városközponti (Vt-V) 

területfelhasználási egységek területén ennél 

magasabb érték is megengedett, pl. a Kerepesi 

út, vagy a Hungária körút menti 3,5 feletti bsá 

értékek.  

A legalacsonyabb bsá érték a Tisztviselőtelep kisvárosias beépítésű területén, valamint egy-két nagyobb 

zöldfelülettel rendelkező különleges terület, vagy intézményterület esetében lett meghatározva, 0,75-2,5 

között. A gazdasági területeken a jelentős területi kiterjedés miatt 2,0 érték lett a meghatározó. 

A TSZT számos, a kerületi terveszközben rugalmasan kezelhető elemet is tartalmaz, melyek a Szerkezeti terv 

tervlapjain és leírásában érvényesülnek, részben maga az FRSZ tartalmaz ezekre vonatkozó rendelkezéseket, 

paramétereket. 
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A Keleti pályaudvar környezetében a TSZT jelentős változással érintett 

területeket jelöl ki, mivel távlatban lehetővé kívánja tenni a vasútterület 

többszintes hasznosítását, egyben lehetővé teszi a többszintes 

területfelhasználás alkalmazását, így – a korábbi tervtől eltérően – a 

vasúti közlekedés és a más célú területek lehatárolása nem válik el 

élesen. A vasúti pályákkal is érintett területek K-Közl/Vi-1 

területfelhasználási kategóriái magas, 4,5 bsá sűrűségi lehetőséget 

kaptak, de arányaiban a többszintes területfelhasználás esetén is a 

közlekedés kell, hogy legyen a meghatározó területfelhasználás.  

A jelentős változással érintett további területek esetében (pl. Ganz-

MÁVAG a Kőbányai út mellett, vagy a Kerepesi út mellett elhelyezkedő 

iparterületek) a területek belső tagolását, differenciált használatát a 

kerületi építési szabályzatban kell meghatározni, de a józsefvárosi 

területeken külön előírást nem foganatosít a TSZT e területek 

tagolási arányaira vonatkozóan. Egyes magassági szabályok is 

külön vonatkoznak azon területekre, amelyek jelentős változással 

érintettek és egyben zártsorúan épülnének be. Ezeket az FRSZ 3. 

melléklete tünteti fel. 
 

A Kerepesi út mentén az átmeneti hasznosítás (átmenetileg Gksz-2 később Vi-1) annak érdekében lett 

lehetővé téve, hogy a településszerkezeti terv figyelembe vételével készülő új kerületi terveszközök és a TSZT 

között az összhang biztosítható legyen, a jelenlegi használat továbbra is biztosítható legyen, hiszen a 

funkcióváltás időszerűségét a helyi önkormányzat tudja majd meghatározni. 

Területfelhasználási egység  Átmeneti területfelhasználási egység  Terület (ha) 

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület Vi-1 Gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló 

terület 

Gksz-2 11,3  

 

A TSZT Józsefvárosban közúti közlekedéssel kapcsolatos szerkezetfejlesztő beavatkozást nem tervez. Az M4 

metróvonal forgalomba helyezésével viszont szükségessé vált a Rákóczi út átépítése, ezzel összefüggésben a 

TSZT tartalmazza itt a villamosközlekedés újbóli bevezetését. 

A meglévő HÉV-vonalak pesti belváros alatti összekötésével kialakuló Észak-déli regionális gyorsvasút 

nyomvonala érinti Józsefvárost. Megálló tervezett az Astoriánál az M2 metróvonal, továbbá a Kálvin térnél 

az M3 és M4 metróvonalak átszállási kapcsolatai biztosítására.  

A Kiskörúton és a Nagykörúton kívül a jelentősebb sugárirányú útvonalakon, a Rákóczi úton, a Baross utcán 

és az Üllői úton is településszerkezeti jelentőségű kerékpáros infrastruktúra létesítése tervezett.  

A Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) és a szabályozási tervek (SZT) és a helyi építészeti 

örökség védelmét biztosító rendelet 

Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 66/2007.(XII.12.) számú önkormányzati 

rendeletével fogadta el Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatát, a JÓKÉSZ-t (továbbiakban JÓKÉSZ), aminek 

eredményeként a kerület teljes területét lefedő szabályozás született, a korábban még önálló szabályozási 

tervek egyidejű hatályon kívül helyezésével. 

A JÓKÉSZ részben integrálta magába a korábbi, 2004-ben elfogadott szabályzat rendelkezéseit, részben új 

alapokra helyezte a belső városrészek szabályozási eszköztárát. A szabályzat a Fővárosi Közgyűlés 47/1998. 

(X.15.) Főv. KGy. rendelettel elfogadott Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat és a 46/1998. 
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(X.15.) Főv. KGy. rendelettel elfogadott Fővárosi Szabályozási Keretterv alapján határozza meg az általános 

előírásokat és a kerület övezeti besorolását. Magassági szabályozásában az építménymagasság mellett a 

párkánymagasságot is meghatározza tömbönként, melynek rendelkezéseit kiegészíti a szomszédos 

épületekhez való csatlakozás igazodási szabályaival. A JÓKÉSZ felülvizsgálatát a 15/2015. (III.31.) rendeletel 

fogadta el az önkormányzat. 

A kerület egészére készült el a rendelet 3. mellékletét képező szabályozási terv, amely a legtöbb esetben a 

zártsorú beépítésű területeken a tömbök egészét építési helyként jelöli ki, egyes telkeken hátsókert 

meghatározása mellett, és meghatározza a már említett kiegészítő szabályok mellett a tömb legnagyobb 

párkánymagasságát.  

A jelentősebb átépítéssel érintett területeken elsődleges és másodlagos építési helyek alkalmazásával 

szabályozza az építés lehetőségeit.  

Az építészeti örökség helyi védelméről a JÓKÉSZ mellett az 52/2011. (IX.19.) önkormányzati rendelet 

rendelkezik.  

A hatályos szabályzat a lehetőségeihez mérten kezeli a Belső zónába eső, zöldfelületekben igen szegényes 

józsefvárosi területeket, pl. a jelentősen átépülő tömbök esetében kötelező zöldfelületek, megtartandó és 

telepítendő fasorok előírásával. Az átmeneti zóna zöldfelületei esetében már a kialakult zöldfelületi állapot 

megőrzése és lehetőség szerinti növelése a cél.  

A szabályozási tervlap a más jogszabályok által meghatározott védelmeket is feltünteti (műemléki, fővárosi 

és helyi védettségű épületállomány, növényzet, városkép szempontjából kiemelt útvonal, terület, tér). 
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 SWOT / FEJLESZTÉSI ÉS RENDEZÉSI KÖRNYEZET 
  

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 a fejlesztési dokumentumok kiemelt szerepet 

biztosítanak a városközpont és környéke 

fejlesztésének; 

 Budapest általános geopolitikai és gazdasági 

potenciálja és annak vonzereje 

 fővárosi szerepkörből adódó jelentős terhelés; 

 társadalmi leszakadás jelensége; 

 barnamezős területeken való beavatkozások hiánya, 

nehézsége. 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 nemzetközi és országos térbeli és gazdasági 

kapcsolatokat kínáló pozíció; 

 kiegyensúlyozottabb városi térszerkezet kialakítása;  

 belvárosi kapcsolatok erősítése; 

 turizmusfejlesztés 

 a szegregáció erősödése, a kerületen belüli 

különbségek növekedése; 

 a lakófunkcióval nem összeegyeztethető turisztikai 

fejlődés; 

 az épületállomány megújításának elmaradása; 

 

FEJLESZTÉSI KIHÍVÁSOK 
 Életminőség javítása, a lakónépesség megtartása  

 Krízisterületek megszüntetése 

 Barnamezők hasznosítása 
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2.3. JÓZSEFVÁROS TÁRSADALMA 
Budapest kerületei közül valószínűleg Józsefváros helyi társadalmához kapcsolhatóak a leggazdagabb 

képzettársítások. Ezek egy része az adatokban is tükröződik – a munkanélküliek, illetve az alacsony 

komfortfokozatú lakások aránya valóban itt a legmagasabb, míg az egy lakosra jutó nettó jövedelem valóban 

itt a legalacsonyabb Budapesten. Más sztereotípiákat ellenben cáfolnak a statisztikák: a legfeljebb nyolc 

általánost végzett népesség arányának tekintetében hat kerület is kedvezőtlenebb helyzetben van, a 

regisztrált vállalkozások és az ezer lakosra eső nonprofit szervezetek száma szerint Józsefváros egyaránt a 

hetedik helyen szerepel Budapest huszonhárom kerülete közül. 

Kiemelendő, hogy a kerület tényszerűen kedvezőtlen társadalmi háttérhez jelentős, több aspektusban 

országos modellértékű szociális városrehabilitációs gyakorlat társul. A 2005-ben indult Magdolna Negyed 

Program tíz éve alatt összesen közel hétmilliárd forint értékben valósultak meg részben soft (képessé tevő és 

felzárkóztató), részben hard (lakhatási és környezeti infrastruktúrafejlesztő) beavatkozások. 

2.3.1. Szociodemográfiai jellemzők 

Demográfia, népesség 

Józsefváros lakónépessége 2014. I. 1-én 75 294 fő volt, amit 2004 óta tartó hosszú csökkenést követően 2011 

óta tartó növekedéssel ért el. (Érdemes megjegyezni, hogy a népszámlálások közti továbbszámításra alapozó 

adatsorok 2004-2011 között növekedést, majd a 2011-es népszámlálással hirtelen, jelentős visszaesést 

mutatnak, ami nagy valószínűséggel a továbbszámítás anomáliáiból fakad, így fenntartással kezelendő.) E 

népességszámmal Józsefváros a budapesti kerületek középmezőnyében helyezkedik el, azonban tekintettel 

viszonylag kis területére (6,85 km2, Budapest 1,30%-a) népsűrűségét illetően még úgy is a harmadik helyen 

áll a főváros kerületei között (10 992 fő/km2, 2014), hogy benne a sűrűn beépített lakóövezetek mellett 

kiterjedt ipari és zöldterületek is találhatók. A többi belső-pesti kerülethez (sőt, 2011-ig a főváros egészéhez 

is) viszonyítva 1990-hez képest jóval kisebb népességvesztést könyvelt el: 2014-es lakossága az 1990-es 87%-

át teszi ki, míg ugyanezen érték az V., VI., VII. és IX. kerületekben rendre 59, 64, 67 és 75%. 

 
18. ábra: Józsefváros népessége 1990 és 2014 között, a 2011-es népszámlálás előtti népesség-továbbszámítási 

anomáliákat korrigáló lehetséges valós trend ábrázolásával (fő). 
Forrás: KSH Helységnévtár, saját szerkesztés 
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19. ábra: Az egyes belső-pesti kerületek, illetve Budapest egészének népességváltozása 1990 és 2014 között, a 2011-es 

népszámlálás előtti népesség-továbbszámítási anomáliákat korrigáló lehetséges valós trendek ábrázolásával 
(1990=100%). 

Forrás: KSH Helységnévtár, saját szerkesztés 

A kerület fő népmozgalmi mérőszámai nem térnek el érdemben a fővárosi átlagtól, bár – míg az 

élveszületések és a halálozások lakónépességre vetített aránya szinte megegyezik – a házasságkötések enyhe 

többletét (0,50% a 0,45%-kal szemben, bár lemaradva a belső-pesti 0,54%-os átlagtól) Budapest 

legalacsonyabb válási aránya (0,17%, a fővárosi átlag 0,21%) egészíti ki. A 2013-ban mért 270 főnyi 

természetes fogyás jól illusztrálja, hogy a kerület imént látott, 2011 óta tartó népességnövekedése, akárcsak 

Budapesté és a belső-pesti kerületeké általában, bevándorlásból fakad. A fluktuáció érdemben meghaladja a 

budapesti átlagot, illetve valamelyest a belső-pesti kerületek átlagát is 

 
 

20. ábra: A VIII. kerület, a belső-pesti kerületek, illetve Budapest főbb népmozgalmi mutatószámai, a kerület, illetve a 
város lakónépességére vetítve (2013). 

Forrás: Budapest statisztikai évkönyve 2013, saját szerkesztés 
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21. ábra: A VIII. kerület, a belső-pesti kerületek, illetve Budapest vándorlási arányszámai (2013). 

Forrás: Budapest statisztikai évkönyve 2013, saját szerkesztés 

A népesség 52,52%-a nő, ami 1,22%-kal kevesebb az 53,74%-os fővárosi átlagnál. Korosztályok szerinti 

bontásban kitűnik, hogy míg 14 év alattiból valamivel (2,54%-kal) kevesebb él Józsefvárosban, mint 

Budapesten átlagosan, addig 15-29 év közti fiatalból nagyságrendileg annyival él több a fővárosi átlaghoz 

képest, mint amennyivel kevesebb 60 éves vagy idősebb (4,19, illetve -4,04%-os különbség). A belső-pesti 

kerületekre mért kor és nem szerinti megoszlásadatok lényegében mindenhol köztes értékeket mutatnak az 

összbudapesti és a VIII. kerületi értékek között, kivéve a 14 éves és fiatalabb népesség arányát, ami e 

kerületekre összességében közel egy százalékkal alacsonyabb a józsefvárosi adatnál. 

 
22. ábra: A népesség kor és nem szerinti megoszlása a VIII. kerületben, a belső-pesti kerületekben és Budapesten 

(2014). 
Forrás: Budapest statisztikai évkönyve 2013, saját szerkesztés 

Más belvárosi kerületekhez hasonlóan Józsefvárosban is relatív magas a nőtlenek, hajadonok aránya a 

népességen belül (45,81% a budapesti átlag 36,64%-ához képest), elsősorban a házasok kárára (29,60, illetve 

39,63%) – míg az özvegyek, illetve elváltak arányát illetően kevésbé jelentős az eltérés. Utóbbi két adat 

sajátosságai (előbbi alacsonyabb, utóbbi magasabb a fővárosi átlagnál) összhangban vannak a hatvan év 

feletti lakosság fent megfigyelt alacsonyabb arányával. A belső-pesti kerületek összességére számolt értékek 

nem árnyalják különösebben a képet: minden esetben az összbudapesti és a józsefvárosi adatok között 
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helyezkednek el. A kiskorúak aránya, a fentiekkel összhangban, budapesti viszonylatban átlagosnak 

tekinthető ugyan, a belső-pesti kerületek közül azonban a legmagasabb. 

 
23. ábra: A lakosság családi állapot szerinti megoszlása a VIII. kerületben, a belső-pesti kerületekben és Budapesten 

(2011). 
Forrás: KSH Statinfo, saját szerkesztés 

 
24. ábra: Kiskorúak aránya a teljes népességen belül Budapest kerületeiben (2011). 

Forrás: Népszámlálás 2011, saját szerkesztés 

Nemzetiségi összetétel 

A népesség nemzetiségi összetétele valamivel heterogénebb Józsefvárosban, mint a főváros más 

kerületeiben; ugyanakkor e heterogenitást szinte kizárólag a magukat cigány nemzetiségűnek vallók magas 

aránya magyarázza: a fővárosi átlag 2,83%-ával szemben Józsefvárosban a népesség 4%-a azonosítja magát 

ekként. A népszámláláson magát cigánynak vallók 3050 fős csoportja a város legnépesebb cigány közösségét 

jelenti, Budapest romani és beás népességének 15,14%-át. Más nemzetiségek jelentősen alacsonyabb 

számban vannak jelen, közülük az 1,31%-ot kitevő (998 fős) német, a 0,82%-os román (622 fő), illetve a 

0,72%-os (547 fő) kínai említhető. Egyéb nemzetiségűnek (ami a fővárosban jellemzően a nyugat-

európaiakat, afrikaiakat, valamint nem kínai vagy vietnami ázsiaiakat jelenti) 2,83% vallotta magát, ami a 

2,40%-os fővárosi átlagnál magasabb ugyan, de a kerületek rangsorában csupán a nyolcadik helyhez elég. 
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(Érdemes megjegyezni, hogy a fenti értékek önbevalláson alapulnak, illetve hogy a népszámlálás során nem 

volt kötelező a válaszadás a nemzetiséget érintő kérdésekre, így pontosságukat az esetleges látencia, illetve 

a válaszmegtagadók magasabb aránya – VIII. kerület: 11,03%, Budapest: 9,47% – jelentősen árnyalja. A 

látencia, akárcsak Magyarország más területi egységei esetében, elsősorban a cigány nemzetiségi 

hovatartozás szempontjából jelentős. 

 
25. ábra: Nemzetiségi hovatartozás egyes kiemelt kategóriák szerint a VIII. a kerületben és Budapesten (2011). 

Forrás: Népszámlálás 2011, saját szerkesztés 

Képzettség 

A kerület lakosságának képzettségi szintje két ponton tér el jelentősebben a fővárosi átlagtól: a legmagasabb 

végzettségként nyolc általánossal rendelkezők száma 3,57%-kal magasabb Józsefvárosban (20,58% az 

összbudapesti 17,01%-hoz képest), míg a felsőfokú oklevéllel rendelkezőké 3,58%-kal alacsonyabb (25,29, 

illetve 28,88%). Utóbbi érték a belső-pesti kerületek összességében mért 31,30%-os értékhez képest még 

nagyobb különbséget mutat – e csoporttól a kerület a befejezetlen általános iskolai végzettségűek számát 

illetően is érdemben eltér. Józsefvárosban, akárcsak a fővárosi kerületek többségében (így a VI. kerület 

kivételével az összes belső-pestiben is), az érettségivel rendelkezők jelentik a legnépesebb társadalmi 

csoportot. 

 
26. ábra: A hét éves és idősebb népesség végzettség szerinti megosztlása a VIII. kerületben, a belső-pesti kerületekben 

és Budapesten (2011). 
Forrás: Népszámlálás 2011, saját szerkesztés 
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27. ábra: Fővárosi kerületek, ahol a felsőfokú oklevél, illetve ahol az érettségi a leggyakoribb iskolai végzettség a 

hétéves vagy idősebb népesség körében (2011). 
Forrás: Népszámlálás 2011, saját szerkesztés 

Foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok 

A foglalkoztatási helyzet számos mutatója rajzol kedvező képet Józsefvárosról – a foglalkoztatottak aránya 

meghaladja a budapesti átlagot (45,69, illetve 44,97% – bár a belső-pesti kerületek 47,41%-os átlagánál 

alacsonyabb), az eltartottak száma szinte teljesen azonos vele (22,31, illetve 22,36%, noha magasabb, mint a 

20,79%-os belső-pesti átlag). Ettől függetlenül egyértelmű, hogy a kerület népessége jelentős problémákkal 

szembesül e téren: a fentiek mellett szintén igaz ugyanis, hogy Budapest kerületei közül itt a legmagasabb a 

munkanélküliség (8,00%) és a nyilvántartott álláskeresők aránya (3,71%) is. (A 180 napon túl nyilvántartott 

álláskeresők aránya – 2,46% – tekintetében a kerület helyzete még kedvezőtlenebb: arányuk az 

összbudapesti arány 2,15-szöröse, míg az összes nyilvántartott álláskeresőt illetően e szorzó értéke csak 

1,78.) 

 
28. ábra: A VIII. kerület, a belső-pesti kerületek és Budapest népessége gazdasági aktivitás szerint. 

Forrás: Népszámlálás 2011, saját szerkesztés 
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29. ábra: Munkanélküliek (2011) és nyilvántartott álláskeresők (2013) aránya Budapest egyes kerületeiben, illetve a 

város egészében. 
Forrás: Népszámlálás 2011 [munkanélküliek] és Budapest statisztikai évkönyve 2013 [nyilvántartott álláskeresők], saját szerkesztés 

A foglalkoztatottsági adatok negatív oldala köszön vissza a jövedelmi adatokban is: Budapest kerületei közül 

Józsefvárosban a legalacsonyabb az egy főre eső nettó belföldi jövedelem. Bár a 2000 és 2010 közti években 

megfigyelhető volt némi jövedelmi felzárkózás a fővárosi átlaghoz, 2011 jelentős, 3,53%-os visszaesését 

követően még 2012-ben sem haladja meg érdemben a 2000. évi arányt. 

 
30. ábra: Egy főre jutó nettó belföldi jövedelem Budapest egyes kerületeiben (Ft, 2012). 

Forrás: TEIR, saját szerkesztés 
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31. ábra: Egy főre eső nettó belföldi jövedelem a VIII. kerületben, az adott évi budapesti érték százalékában kifejezve, 

2000-2012. 
Forrás: TEIR, saját szerkesztés 

Háztartások, lakhatás, életminőség 

Józsefvárosban a 2014-es adatok szerint 44 678 lakás található. Minthogy ezek nem mindegyike lakott (sem 

hivatalosan, sem a gyakorlatban), a 2011-es népszámlálás által a kerületben felmért háztartások száma ennél 

alacsonyabb, 38 073 darab. Ugyanakkor nem minden háztartás jelent családot (házastársi vagy élettársi, 

illetve vérségi kapcsolatban együtt élők legszűkebb körét1), utóbbiak száma így jóval kevesebb, csupán 

18 092. Józsefvárosban 100 családra átlagosan 260 családtag, ebből 40 gyermek jutott 2011-ben. E számok 

tekintetében Budapesten megállapítható bizonyos trendszerűség, amely szerint a belső kerületekben kisebb 

családok, és kevesebb gyermek jellemző, mint a kertvárosokban. Józsefváros ugyanakkor – a belső-pesti 

kerületekkel összevetve – relatív nagyobb családokkal és több gyermekkel jellemezhető, még ha az 

összbudapesti átlaghoz képest ez nem is feltűnő: a belső-pesti kerületekben átlagosan csak 254 fő, ebből 36 

gyermek jut 100 családra, míg Budapest egészében e két érték 271 és 45. 

E mutatók dinamikáját illetően Budapest-szerte a lakás- és háztartásszám növekedése, ezzel egyidőben pedig 

a családszám és az átlagos családméret csökkenése figyelhető meg: 2001 és 2011 között 10,63%-kal nőtt a 

lakások, és 6,44%-kal a háztartások mérete a fővárosban, míg a családok száma közel hét, átlagos mérete 

valamivel több, mint két százalékkal csökkent. Utóbbi tendenciák kiemelt súllyal figyelhetőek meg a belső-

pesti kerületekben, illetve Józsefvárosban is. Különösen magas a száz családra jutó gyermekek számának 

csökkenése, ami a belső-pesti kerületek átlagánál is nagyobb mértékű, 23,08%-os a VIII. kerületben, ami – a 

családok számának csökkenése mellett – az itt élő gyermekek számának jelentős csökkenését jelzi. 

                                                           
1 A család – a KSH definíciója szerint – lehet párkapcsolaton alapuló, ezen belül házaspár nőtlen, hajadon gyermekkel vagy gyermek nélkül; élettársi 

kapcsolatban együtt élő két személy nőtlen, hajadon gyermekkel vagy gyermek nélkül; és egy szülő (apa vagy anya) nőtlen, hajadon gyermekkel. 
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32. ábra: Egyes háztartási mutatók változása 2001 és 2011 között Józsefvárosban, a belső-pesti kerületekben, illetve 

Budapest egészében. 
Forrás: Budapest statisztikai évkönyve 2011 [lakásállomány] illetve Népszámlálás 2011 [többi mutató], saját szerkesztés 

A gyermekek számának csökkenése összecseng a háztartások átlagos létszámából kirajzolódó képpel, az 

egyfős háztartások jelentős – közel abszolút – többségével is, amiben ugyan szintén látszik, hogy Józsefváros 

társadalma családosabb szerkezetű, mint a belső-pesti átlag (2,35 százalékponttal kevesebb egyfős, 

nagyságrendileg egy-egy százalékponttal több három- és négyfős háztartás). A kerületi számok ezzel együtt 

változatlanul jelentősen kisebb átlagos háztartásméretről tanúskodnak, implikálva a (jellemzően fiatal) 

egyedülállók, illetve a (jellemzően idős) özvegyek felülreprezentáltságát Józsefváros társadalmában. Előbbi 

csoport az egyetemek, főiskolák magas számához, illetve az olcsó albérleti, lakhatási lehetőségekhez 

kapcsolódóan lehet elsősorban jelen, míg az idősek kiemelkedő jelenléte a hetvenes évek óta ismert sajátja 

a hagyományos beépítésű belvárosi lakóterületeknek Budapesten. 

 
33. ábra: Háztartások megoszlása a háztartásban élők száma szerint a VIII. kerületben, a belső-pesti kerületekben, 

illetve Budapest egészében (2011). 
Forrás: Népszámlálás 2011, saját szerkesztés 

A kis létszámú háztartások, logikus módon, a kis alapterületű lakásokkal hasonló minták szerint jelennek meg 

a város lakástérképén. Lévén hogy a VIII. kerületben az eredendően kisebb lakásokkal jellemezhető belső-
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pesti kerületekhez képest is kiemelkedő (34,29%) a 40 m2 alatti lakások aránya, és átlagos alapterület 

tekintetében is (holtversenyben) a második legalacsonyabb érték a kerületé, nem meglepő, hogy a kerület a 

statisztikák alapján kevésbé bizonyul alkalmas lakhelynek a nagyobb családban élők számára. Az alacsony 

átlagos lakásméret és a hasonló kerületek viszonylatában magasabb családméret kettősségéből egy további 

jellegzetesség is következne: Józsefváros laksűrűsége relatív magasabb kellene, hogy legyen. A vonatkozó 

adatok szerint azonban az egy főre eső átlagos lakásnégyzetméter-szám, bár valamivel alacsonyabb, nem tér 

el érdemben a fővárosi átlagtól (31,46, illetve 33,54m2), több, munkáskerületként kiépült pesti városrész – 

Kőbánya, Újpest – is érdemben alacsonyabb számokkal bír e téren. Ennek pontos oka nem ismert, bár az üres 

lakások nagy száma valószínűleg jelentős magyarázó erővel bír. 

 
34. ábra: Lakások méret szerinti megoszlása a VIII. kerületben, a belső-pesti kerületekben, illetve Budapest egészében 

(2011). 
Forrás: Népszámlálás 2011, saját szerkesztés 

 
35. ábra: Átlagos lakásméret Budapest egyes kerületeiben, illetve a város egészében (m2, 2011). 

Forrás: Népszámlálás 2011, saját szerkesztés 
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36. ábra: Egy főre jutó átlagos lakásnégyzetméter-szám Budapest kerületeiben, illetve a főváros egészében (m2, 2011). 

Forrás: Népszámlálás 2011, saját szerkesztés 

A lakások zsúfoltságának relatív kedvező számai nem függetlenek attól a jelentős ingatlanállománybeli 

átalakulástól, ami az elmúlt években a Corvin sétány mentén, egységes projekt keretében zajlott, illetve zajlik. 

Nagyrészt az itt végbement – korábbi – szanálásoknak, és azokat követő – időben közelebbi – építkezéseknek 

köszönhető, hogy 2011-ben és 2013-ban is Józsefvárosban épült a legtöbb lakás Budapest összes kerülete 

közül. 2011-ben az új lakások 25,97%-a esett a kerületre. E folyamatnak, illetve a századfordulós körfolyosós 

bérházak által dominált állomány folyamatos komfortosításának köszönhetően, a kerület a legtöbb közmű 

tekintetében elérte, illetve meg is haladta a budapesti átlagot. Érdemi elmaradás két helyen tapasztalható: 

egyfelől a vízöblítéses WC-vel ellátott lakások 95,43%-os arányánál, ami a kerületek között a legalacsonyabb, 

másfelől a távfűtés terén – ami azonban szinte kizárólag a paneles lakótelep jelenlétének fokmérője, így 

például az V., VI., VII. kerületben aránya 0%. 

Közmű típusa VIII. kerület Budapesti átlag 

Hálózati vízvezeték 99,97% 99,77% 

Meleg folyóvíz 97,37% 98,89% 

Vízöblítéses WC 95,43% 98,40% 

Közcsatorna 99,68% 95,99% 

Távfűtés (2013) 7,7% 26,2% 

37. ábra: Lakások ellátottsága egyes közműtípusokkal a VIII. kerületben, illetve Budapest egészben (2011). 
Forrás: Népszámlálás 2011 [kivéve a távfűtési adatokat, melyek a TEIR-ből származnak], saját szerkesztés 

A lakások relatív magas hányada önkormányzati tulajdonú a kerületben: ennek fő oka a kedvezőtlenebb 

állapotú lakások fővárosi összehasonlításban magas száma, melyeket bérlőik a kilencvenes évek 

lakásprivatizációja során kisebb arányban akartak, illetve tudtak megvásárolni, mint a város más részein. Az 

önkormányzati lakások aránya ugyanakkor folyamatosan csökken, három év alatt 12,29%-ról 11,00%-ra: 

ennek egyik oka a fokozatos elidegenítés, másik oka a teljes egészében vagy jelentős részben önkormányzati 

tulajdonú lakóépületek alkalmankénti bontása, amit nem ellensúlyoz újabb szociális bérházak építése. (A 

lenti adatsoron már nem látható, korábbi években került sor a Corvin sétány beruházásához kapcsolódóan 

jelentős bontásokra, illetve több szociális bérház felépítésére.) A lakott lakások aránya még nagyobb 

arányban csökken: az önkormányzati lakások 2011—2014 közti 1,29 százalékpontos csökkenéséhez képest 

arányuk 2,04 százalékponttal csökkent a teljes lakásállományon belül. A józsefvárosi önkormányzat 
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bérlakásállománya azonban jelen szintjén is magasnak számít, Budapest egészéhez, de még a belső-pesti 

kerületek átlagához képest is (11,09% a 4,84, illetve 8,22% ellenében). Számszerűsítve mindez 4913 darab 

önkormányzati tulajdonú lakást jelentett 2014-ben, melyek közül 4350 volt lakott. 

 
38. ábra: Önkormányzati tulajdonú lakások aránya összesen, illetve a lakottakra szűkítve a teljes VIII. kerületi 

lakásállományhoz képest (a számításhoz használt teljes lakásszám a tárgyév január 1-i, az önkormányzati lakásokra 
vonatkozó adatok a tárgyévet megelőző év december 31-i állapotot jelzi). 

Forrás: Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat [önkormányzati lakások], KSH Helységnévtár [összes lakás], saját 

szerkesztés 

 
39. ábra: Önkormányzati lakások aránya az összes lakáshoz képest a VIII. kerületben, a belső-pesti kerületekben, illetve 

Budapest egészében (2013). 
Forrás: Budapest statisztikai évkönyve 2013, saját szerkesztés 

Egészségi állapot 

A népesség egészségügyi helyzetét illetően kiemelendő, hogy Budapest kerületei közül Józsefvárosban a 

legalacsonyabb a várható élettartam (nők: 76,5, férfiak: 69,9 év, ami 7,6, illetve 6,1 évvel kevesebb a 

listavezető II. kerület értékeinél, 2006-2010-es adatok szerint2).  

                                                           
2 Budapesti Egészségterv 2012 
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A fő betegségtípusok többségének standardizált halálozási hányadosa a kerületben a fővárosi átlag alatti 

értéket vesz fel: a vizsgált 13 mutató közül mindössze a prosztatadaganatok tekintetében tartozik a kerület 

népessége egyértelműen Budapest kevésbé veszélyeztetett feléhez. Ezen felül az ajak, a szájüreg és a garat 

rosszindulatú daganatai, illetve a fertőző és parazitás betegségek esetében tapasztalható eltérés a férfiak és 

nők érintettségében a fővárosi átlaghoz képest, minden más esetben a teljes kerületi népesség 

veszélyeztetettebb, mint a budapesti átlag. Ebben az átlagosnál kedvezőtlenebb szociodemográfiai 

helyzetnek (alacsony végzettségű, alacsony jövedelmű, elöregedő népesség), illetve a sok tekintetben 

egészségtelen épületállománynak gyaníthatóan egyaránt szerepe van. 

Betegségtípus A VIII. kerületi népesség a fővárosi 

átlagnál jobban érintett 

A VIII. kerületi népesség a fővárosi 

átlagnál kevésbé érintett 

Férfiak Nők Férfiak Nők 

Keringési betegségek x x   

A légcső, a hörgők és a tüdő rosszindulatú 
daganata 

x x   

Az ajak, szájüreg és a garat rosszindulatú 
daganatai 

 x x  

Kolorektális daganatok x x   

Az emlő rosszindulatú daganata - x -  

A méhnyak rosszindulatú daganata - x -  

A prosztata rosszindulatú daganata  - x - 

Emésztőrendszeri betegségek x x   

Alkoholos májbetegségek és májzsugor x x   

Légzőrendszeri betegségek x x   

Fertőző és parazitás betegségek (0—X év) x   x 

Gümőkór (0—X év) x x   

4. táblázat: A józsefvárosi népesség halálozási valószínűsége a fővárosi átlaghoz képest egyes betegségtípusok 
vonatkozásában, nem szerinti bontásban (2006-2010-es adatok, 24—65 év közti népesség, ha másként nincs jelezve). 

Forrás: Budapesti Egészségterv 2012, saját szerkesztés 

Feltűnő ugyanakkor, hogy nem csupán a betegségi elhalálozások, de a külső okok tekintetében is szinte 

homogénen magasabb a kerületi népesség veszélyeztetettsége, mint a budapestié általában: ezek közül a 

narkotikumos mérgezések és az öngyilkosságok magas száma gyaníthatóan leginkább szociokulturális 

hátrányokra vezethető vissza. 
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Külső ok A VIII. kerületi népesség a fővárosi 

átlagnál jobban érintett 

A VIII. kerületi népesség a fővárosi 

átlagnál kevésbé érintett 

Férfiak Nők Férfiak Nők 

Motoros járműbalesetek x   x 

Öngyilkosság x x   

Balesetszerű esés x x   

Narkotikumok által okozott balesetszerű 
mérgezések (15-49 év, két nem együtt) 

x  

5. táblázat: A józsefvárosi népesség halálozási valószínűsége a fővárosi átlaghoz képest egyes betegségtípusok 
vonatkozásában, nem szerinti bontásban, kivéve a narkotikumok által okozott mérgezések esetében (2006-2010-es 

adatok, 24—65 év közti népesség, ha másként nincs jelezve). 
Forrás: Budapesti Egészségterv 2012, saját szerkesztés 

2.3.2. Térbeli-társadalmi rétegződés 

Településrészek 

A VIII. kerület hagyományosan három részre, a Belső-, a Középső- és a Külső-Józsefvárosra tagolódott. Ezek 

között a Nagykörút, illetve a Fiumei út – Orczy út vonala jelentette a határt, meglehetősen nagy és heterogén 

egységeket alkotva, nevük használata nem vált a mindennapok részévé. Változást hozott, amikor Józsefváros 

önkormányzata a 2005-ben elfogadott 15 éves Kerületfejlesztési Koncepció részeként határozott tizenegy 

városrész definiálásáról a kerületben, melyeket utóbb a 94/2012. (XII. 27.) fővárosi közgyűlési rendelet is 

szentesített. Ezek egy része jól körülhatárolható, történeti előzményekkel bíró terület, míg mások közülük 

szerves fejlődés nélkül, egy-egy jellegzetes objektum vagy közterület környékeként, az adott objektum vagy 

közterület nevét viselve születtek. 2012-ben néhány városrész neve módosult, egyértelműsödött. A területi 

szintű jellegzetességek leírásának bevezetéseként érdemes áttekinteni e városrészeket3: 

Palotanegyed 

Józsefváros Nagykörúton belüli része, nevét a területen álló XIX. századi főúri palotákról kapta. Kiterjedése 

megegyezik a korábbi Belső-Józsefvároséval. Számos országos, illetve fővárosi intézménynek (mint a Magyar 

Nemzeti Múzeum vagy a Központi Szabó Ervin Könyvtár) és igen sok felsőoktatási intézménynek ad helyet, 

melyek közül a Semmelweis Egyetem úgynevezett belső klinikai tömbje is itt üzemel. A 2008-as Integrált 

Városfejlesztési Stratégia itt nevesítette a kerület két akcióterületének egyikét, az eredetileg kerületközi 

együttműködésként indult Európa Belvárosa Budapest-programhoz kapcsolódóan. A projekt nyomán számos 

fejlesztés valósult meg a területen, elsősorban turisztikai fejlesztések, illetve közterület-megújítások 

formájában. A kerület egyetlen része, ahol részönkormányzat működik. 

Népszínház negyed 

A Népszínház utca, a Rákóczi út és a Fiumei út által határolt terület. Elsöprő többségét körfolyosós bérházak 

alkotják, lakosságának helyzetét tekintve a kerület középmezőnyéhez tartozik. A negyeden belül központi 

helyet foglal el a II. János Pál pápa tér, rajta az Erkel Színházzal, illetve az M4-es metró egyik állomásával. A 

Fiumei út felőli részén jelentős az intézményi sűrűsödés: itt áll az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 

Központja, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központ, illetve a Fővárosi Gázművek központja. 

                                                           
3 Az alábbiakban szereplő városrészszintű adatok a KSH adatszolgáltatásából származnak, melyek a 2011. évi népszámlálás szerinti állapotot 

mutatják. 
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Csarnok negyed 

Új keletű névadás a Nagykörút, a Népszínház utca és a Baross utca által határolt területek intenzívebb 

beépítésű, nyugati részére. Nevét a kerületi vásárcsarnokról kölcsönzi, amely a negyed egyetlen jelentősebb 

tereként megjelenő Rákóczi téren áll, a VIII. kerület másik olyan (szintén az M4-es vonalhoz tartozó) 

metróállomása szomszédságában, ami nem a kerülethatáron üzemel. Beépítése hasonló a Népszínház 

negyedéhez, bár itt már nagyobb arányban jelennek meg azok a kisebb, gyakran műhelyekkel együtt álló 

beépítések, amik a kerület külsőbb részeire kifejezetten jellemzőek. Társadalmi összetétele, ezzel 

párhuzamosan, érezhetően kedvezőtlenebb, mint a Népszínház utca vagy a Nagykörút túloldalán. Sajátos 

kettőssége alapján a Mátyás tér környéki részei a Magdolna negyedhez hasonló, társadalmilag és 

építészetileg egyaránt leromlott területek, míg a 2010-ben sétálóutcásított Tavaszmező utca 

egyetemvárosias környéke, illetve – kisebb részben – a Rákóczi tér dzsentrifikációs jeleket mutató 

szomszédsága a városrész részleges metamorfózisát vetíti előre. A Csarnok negyedben áll a kerületi 

rendőrkapitányság (Víg utca), valamint a kerület egészségügyi ellátásának központja, az Auróra utcai 

rendelőintézet is. 

Magdolna negyed 

A területén 2005 óta folyó integrált, lakóbevonásos szociális városrehabilitációs program kapcsán relatív 

ismertté vált, noha e néven előzménnyel nem bíró terület. A kerületet stigmatizáló szociális problémák egyik 

gócpontja, melynek helyzetén az említett – elsősorban közösségépítő és lakókörülmény-javító – fejlesztő 

programok valamelyest javítottak a program három ütemének tíz éve során. Ez idő alatt épült meg a Mátyás 

téri Kesztyűgyár Közösségi Ház, a Dobozi utcai FiDo Ifjúsági és Szabadidőpark, épült újjá a Teleki László téri 

piac és körülötte a teljes tér, valamint vált sétálóutcává a Bauer Sándor utca és a Mátyás tér egy része. A 

negyed fontos intézménye a felnőttképzési kapacitásokkal is kibővített Lakatos Menyhért Általános Iskola és 

Gimnázium, melynek fejlesztésére szintén a 2010 körüli években került sor. A kedvezőtlen társadalmi 

helyzethez vegyes beépítés társul: a főbb útvonalak mentén szinte egyeduralkodó magasabb bérházak 

mellett a mellékutcákon számos kisebb, akár 150 évesnél is idősebb lakóház, valamint műhelyek és 

nagyszámú foghíjtelek van jelen. 

Corvin negyed 

Az eleinte Józsefváros-központ névre keresztelt terület a Baross utca déli oldalán, a Nagykörút és a Szigony 

utcai lakótelep között terül el. Északi részén már a 2000-es évek elején megjelent a városrehabilitáció, a Futó 

utca mentén számos új lakóházzal és közterületi fejlesztésekkel, míg déli, a kétezres évekre kifejezetten 

leromlott állapotú részei a 2003-tól fokozatosan, egyre nagyobb intenzitással zajló Corvin Sétány Program 

részeként alakultak át. Utóbbi a kerület legnagyobb léptékű átalakulásának színhelye: több száz lakás 

bontására került sor a Kisfaludy utcától a Szigony utcáig terjedő területen, melyek helyén részben a Corvin 

Pláza, részben a tulajdonképpeni Corvin sétány lakó- és irodaépületei épültek, épülnek fel. A negyedben áll a 

kerület polgármesteri hivatalának, a Corvin mozi, és a Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium is. 

Népessége, a fent vázolt átalakulási folyamatnak megfelelően, nehezen írható le: a Corvin Sétány Program 

indulása előtt a kerület kedvezőtlenebb helyzetű részei közé tartozott, a bontások következtében azonban a 

népesség részben kicserélődött, részben jelentősen lecsökkent. Ez utóbbi az ingatlanfejlesztések 

előrehaladtával 2020-ra minden valószínűség szerint kompenzálódni fog, magasabb státuszú népesség 

koncentrált beköltözésével. 

Losonci negyed 

Az eleinte Szigony negyed névre keresztelt terület az esetenként Józsefvárosi, esetenként Szigony utcai néven 

ismert lakótelepet és annak szűk környezetét fedi le, a Baross utcától délre eső területek középső szeletét. 

Az 1970-es és ’80-as évek során a kerület környező részeivel nagyrészt megegyező beépítést, a korábbi 
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utcaszerkezettől független struktúrában, panellakótelep váltotta fel, amely nagyrészt azóta is magán 

hordozza a korszak jellegzetes problémáit: a közösségi terek, a zöldfelület hiányát, a monoton beépítést. 

Utóbbit a 2000-es évektől kezdődő panelprogramok homlokzati színezései is csak részben oldották. 

Társadalmi összetétele vegyes, a legtöbb mutató szerint nagyságrendileg megfelel a kerületi átlagnak, 

ugyanakkor a lakáskomfort – érthető okokból – érdemben magasabb annál. Megmaradt hagyományos 

beépítésű területei meglehetősen rossz állagúak. Jelentősebb intézményei nincsenek, noha közepén épült fel 

a Pázmány Péter Katolikus Tudományegyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar, valamint déli részein 

áll a Semmelweis Egyetem több épülete, az úgynevezett külső klinikai tömb nagy része. Ehhez kapcsolódóan 

a két egyetem jelentős fejlesztéseket tervez a Szigony utca és a Balassa utca közti tömbben, az úgynevezett 

Bionikai Innovációs Központ idetelepítése révén. Bár nem szerves része a negyednek, ide tartozik a Füvészkert 

területe is. 

Orczy negyed 

A nevét az Orczy térről, az Orczy parkről és az Orczy útról kapott terület a középső-józsefvárosi gyűrű 

legperifériálisabb része, a Magdolna negyed mellett a kerület másik krízisterülete. A 2000-es évektől 

kezdődően számos pontján épültek új társasházak, melyek révén társadalmi mutatói nem rosszabbak 

kiugróan, mint a Baross utca másik oldalán fekvő Magdolna negyedé, ugyanakkor fő problémagócai, 

elsősorban a Diószegi Sámuel utca középső szakasza környékén a kerület leginkább leszakadó, gettósodó, 

bűnügyileg fertőzött területei találhatóak meg. A negyedben kiemelten jelentős probléma a droghasználat 

és -kereskedelem. A hagyományos beépítések igen elavult lakásállománya nagy arányban önkormányzati 

tulajdonú. Bár a negyedhez tartozik, annak kevéssé szerves része az Orczy park és a Ludovika tér, melyeknek 

fejlesztése a Nemzeti Közszolgálati Egyetem révén, amely 2014-ben költözött be a Ludovika Akadémia volt 

épületében, folyamatban van. A park területén részben túlnyúló fejlesztés komplett campust hoz létre, 

kinyitva azt a negyed lakóterületei felé is. Az egyetem szomszédságában üzemel a Magyar 

Természettudományi Múzeum. 

Kerepesdűlő 

A kerület északkeleti területeinek nagy részét lefedő városrészt alapvetően intézményi, üzemi és ipari 

területek, így a Fiumei úti sírkert (közkeletű nevén a Kerepesi temető), a Keleti pályaudvar, a Michelin – 

bezárás előtt álló, így fejlesztési területként releváns – gumigyára (a volt Taurus), a volt Ügető helyén felépült 

Aréna Pláza, valamint a Nemzeti Lovarda felújítás alatt álló épületegyüttese. Lakóházak kis számban, a Baross 

tér mellett, a Fiumei út és a Festetics György utca által határolt háromszögben állnak csak rajta, illetve a 

Kerepesi úti MÁV-bérházak, társadalmi és építészeti jellegüket tekintve a Népszínház negyed nyúlványaként. 

Százados negyed 

A kerület fennmaradó részétől szinte tökéletesen elszigetelve, a Keleti pályaudvarra vezető 120-as számú 

vasútvonal vágányai, a Kerepesi út és a Hungária körút között fekvő vegyes funkciójú negyed. Karakterét 

elsősorban a Százados úti Művésztelep szabja meg, ami szomszédságában egy nagyobb társasházas 

területtel, valamint számos üzemmel, egy villamosremízzel és a Hidegkuti Nándor Stadionnal együtt alkotja 

a területet. Ide tartozik, noha még az elszigetelt városrésztől külön elvágja a Salgótarjáni utcai villamosvonal 

töltése, a XIX. századi ikerházakból álló MÁV-telep apró zárványa is (amely a X. kerületben, a Hungária körút 

túloldalán folytatódik). Társadalmi helyzete lényegében minden mutató szerint kedvezőbb a kerületi átlagnál, 

például itt a legmagasabb a felsőfokú végzettségűek aránya, itt a legalacsonyabb a munkanélküliek, illetve az 

egyszobás lakások aránya is. Józsefvároshoz szinte kizárólag közigazgatási szálak kötik, 1950 előtt a X. 

kerülethez tartozott – akárcsak a kerület minden, Fiumei úttól és Orczy úttól keletre eső része. Érdemes 

azonban hozzátenni, hogy megközelíthetőségét ettől függetlenül is érdemes fejleszteni, hiszen sem Kőbánya, 

sem Zugló központja nem érhető el egyszerűbben a terület nagy részéről. 
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Ganz negyed 

A Kőbányai úttól délre működő, az államosításokat követően a MÁVAG-gal összevont gyáróriásról elnevezett 

negyed, szinte teljes egészében ipari terület. Területének szinte teljes egészét a gyártelep teszi ki, melynek 

csak kisebb részében folyik aktív ipari termelés, nagyobb része raktárként, illetve a Kőbányai út túloldalán 

üzemelt, 2014-ben bezárt kínai piac utódjaként funkcionál. E terület tulajdoni viszonyai rendezetlenek. 

Szintén a negyedhez tartozik a volt Józsefvárosi pályaudvar 2014-től kezdődően átalakuló területe. Ennek 

helyén, ideértve a területen a kilencvenes évek eleje óta működő, 2014-ben bezárt Négy Tigris Piacot is, 

jelenleg részben a holokauszt gyermekáldozatairól megemlékező Sorsok Háza áll, részben kerületi és fővárosi 

szabadidős és intézményi fejlesztések tervezett területe. Lakóterületként csupán egy tömb, a Golgota úti volt 

MÁVAG-kolónia szolgál, amely az alacsony komfortfokozatú lakások 21,5%-os, illetve az egyszobás lakások 

72,8%-os arányával ugyan statisztikailag a legkedvezőtlenebb adottságú városrésszé teszi a Ganz negyedet, 

a társadalmi mutatószámok nem mutatnak hasonlóan kedvezőtlen képet. A legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők és a munkanélküliek aránya ugyan magasabb a kerületi átlagnál, minden egyéb 

tekintetében a negyed azonban nagyságrendileg megegyező, illetve kedvezőbb helyzetű, mint Józsefváros 

egésze. 

Tisztviselőtelep 

A kerület délkeleti sarkát alkotó városrész neve jóval megelőzi a kerület újabb kori besorolását, védett 

településképével, a kerület fennmaradó részétől jelentősen elütő karakterével jól elkülöníthető része 

Józsefvárosnak. Mint neve is mutatja, telepszerűen, a Házépítő Tisztviselők Egyesülete kezdeményezésére 

épült a XIX. század végén, noha területén az e keretek között zajló, döntően szabadonálló beépítés mellett 

intézmények is állnak. Ez elsősorban a negyed déli, Üllői út felőli határvonalán igaz, ahol többek közt a Heim 

Pál Kórház és a Semmelweis Egyetem Nagyvárad Téri Elméleti Tömbje áll. Ezeken túl több középiskola, a volt 

Állami Pénzverde, illetve a volt Május 1. Ruhagyár épülete is a negyedben foglal helyet. Társadalmi 

mutatószámai hasonlóak, mint a Százados negyedéi, azaz e téren a kerület egyik legkedvezőbb helyzetű része 

– noha a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korúak aránya, sejthetően mikroszinten 

jelentkező okokból, jelentősen magasabb a kerületi átlagnál (44,1, illetve 37,5%). 
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Településrészek eltérő adatai 

A korábbi alfejezetekben már megállapítást nyert, hogy a kerület népessége, noha a 2010 és 2011 közti 

jelentős visszaesés eredményeként 2014-ben is alacsonyabb, mint 2001-ben volt, alapvetően növekvő 

tendenciát mutat, míg a lakások száma nominálisan is magasabb lett a 2001-es és a 2011-es népszámlálás 

között. 

 

Népesség 

Az alábbi térképeken látszik, hogy e tendenciák 

távolról sem homogén módon jelennek meg a kerület 

egyes részeiben: míg például az Orczy negyed 

népessége 7,13%-kal nőtt, a Kerepesdűlőé 20,25%-

kal csökkent. A kerület egészét jellemző mérsékelt 

csökkenés alól leginkább a már említett Orczyn kívül 

a Százados negyed jelent kivételt, ahol a rendkívül 

magas, 23,55%-os népességnövekedés a terület 

lakófunkciójának jelentős arányú térhódításából 

fakad (lásd a következő térképet). Elhanyagolható a 

Csarnok negyed népességcsökkenése (1,32%), míg az 

Orczy negyed fent írt növekedése leginkább a 

negyedben korábban kiemelkedő számban jelen lévő 

foghíjak egy részének fokozatos beépítésével 

magyarázható. 

40. ábra: Népességváltozás a VIII. kerület egyes 
városrészeiben 2001 és 2011 között. 

Forrás: KSH adatszolgáltatás, saját szerkesztés 

 

Lakásállomány 

Hasonló, bár bizonyos részleteiben eltérő tendenciák 

figyelhetőek meg a lakásszám városrészenkénti 

változását illetően is: az új lakások magas aránya jól 

egybevág a népességszám megfigyelt trendjeivel az 

Orczy, a Csarnok és a Százados negyed esetében 

(utóbbin a lakások száma tíz év alatt több mint 

másfélszeresére, 52,77%-kal nőtt). A kerület más 

részeinek kisebb-nagyobb lakásszámváltozásai 

lényegében minden esetben a népesség 

csökkenésével párosulnak. Ez, az átlagos családméret 

ismert, 2001 és 2014 közti 4,41%-os csökkenése 

fényében nem meglepő: kevesebb (illetve 2011 óta: 

lassabban növekvő számú) ember lakik egyre több 

lakásban, egyre kisebb háztartásokat alkotva. 

 
41. ábra: Lakásszámváltozás a VIII. kerület egyes 

városrészeiben 2001 és 2011 között. 
Forrás: KSH adatszolgáltatás, saját szerkesztés 
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Maradva a lakásállomány területi különbségeinél: az 

adatok is tükrözik, hogy a kerület átlagától csupán az 

összkomfortos lakótelepi épületek által dominált 

Losonci negyed tér el érdemben felfelé. Az alacsony 

komfortfokozatú lakások aránya elsősorban a 

társadalmi nehézségekkel is terhelt Magdolna és 

Orczy negyedekben magasabb, mint tíz százalék – 

mellettük még a sajátos történetű és státuszú, 

alacsony népességű Ganz negyed kolóniatömbje 

alkot csak alacsony komfortfokozatú zárványt. 

 

42. ábra: Alacsony komfortfokozatú lakások aránya a 
VIII. kerület egyes városrészeiben (2011). 
Forrás: KSH adatszolgáltatás, saját szerkesztés 

 

A legtöbb esetben az egyszobás lakások aránya is 

korrelációt mutat az egyes városrészek társadalmi 

státuszával: a reprezentatív épületekkel is 

rendelkező, belvárosias Palotanegyed mellett a 

nagyrészt lakóteleppel beépített Losonci negyed, a 

minimális népességű Kerepesdűlő, valamint a 

kertvárosias hangulatú, atipikus beépítésű 

Tisztviselőtelep és Százados negyed tartozik a 

legkevesebb egyszobás lakással rendelkező negyedek 

csoportjába. A kerület derékhadát alkotó Nagykörút 

menti negyedek, a Népszínház, a Csarnok és a Corvin 

után jelentős ugrás következik: míg ezekben a lakások 

34-35%-a egyszobás, a sorban következő Orczy 

negyedben már 50. Akárcsak az alacsony 

komfortfokozatú lakások esetében, a szobaszámnál is 

az Orczy, a Magdolna és a Ganz negyed alkotja a 

kerület legkedvezőtlenebb helyzetű részét – további 

párhuzam, hogy kedvezőbb társadalmi helyzete 

dacára e mutatónál is a Ganz negyed tűnik a 

leghátrányosabbnak: itt a lakások 72,8%-a egyszobás. 

 

43. ábra: Egyszobás lakások aránya a VIII. kerület egyes 
városrészeiben (2011). 

Forrás: KSH adatszolgáltatás, saját szerkesztés 
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Korösszetétel 

A kerület az egyes negyedek lakosságának kor szerinti 

összetétele szerint sem homogén. Az 59 év felettiek 

és a 15 év alattiak aránya Józsefváros városrészei 

között háromszoros különbséget is felvehet: míg 

egyes városrészek egyértelműen elöregedő képet 

mutatnak, addig máshol kiegyensúlyozottabb a 

korstruktúra. A felső végletet egyértelműen a 

Palotanegyed képviseli, ahol az 59 év felettiek aránya 

26,7%, a tizenöt év alattiak arányának (7,2%) 3,71-

szerese. Átlagos, 2 és 3 közti szorzóval bírnak a 

kerület középső, más társadalmi mutatók alapján is 

átlagos helyzetű részei, ugyanakkor a fiatalok 

legmagasabb relatív arányát képviselő csoport már 

jóval kevésbé heterogén. Egyfelől ide tartoznak a 

legrosszabb társadalmi helyzetű Magdolna és Orczy 

negyedek, illetve a sajátos, különösen kedvezőtlen 

lakásstruktúrájú Ganz negyed, másfelől azonban épp 

az a Százados negyed bír a legalacsonyabb, 1,17-es 

hányadossal, ahol a legmagasabb a felsőfokú 

végzettségűek és a legalacsonyabb a munkanélküliek 

aránya. Eszerint az fiatalok magas relatív súlya a 

legelesettebb és a leginkább perspektivikus 

kerületrészekre egyaránt jellemző – bár hozzá kell 

tenni, hogy a Százados negyed védett elhelyezkedése 

és a Művésztelep jelenléte együttesen minden 

bizonnyal jó magyarázatul szolgál a korfa kedvező 

alakulásához. 

44. ábra: Az 59 év feletti és 15 év alatti népesség aránya 
a VIII. kerület egyes városrészeiben (2011). 
Forrás: KSH adatszolgáltatás, saját szerkesztés 

 

 

Munkanélküliség 

Az egyes városrészek népességének szociális 

helyzetét jól közelíti a tartós munkanélküliek aránya, 

melyben, akárcsak a legtöbb eddig vizsgált 

mutatóban, jelentős különbségek láthatóak: míg a 

Százados negyedben értéke csupán 5,15%, addig a 

Magdolna negyedben 16,5%. Utóbbihoz áll közelebb 

még értékében a Ganz és az Orczy negyed mutatója, 

igazolva az egyszobás, illetve alacsony 

komfortfokozatú lakások arányából levont 

következtetéseket e negyedek deprivált helyzetéről. 

Hasonlóképpen, a legalacsonyabb 

tartósmunkanélküli-arány is a legkedvezőbbnek 

helyzetűnek tartott területeken, az említett Százados 

negyed mellett a Tisztviselőtelepen és a 

Palotanegyedben figyelhető meg. 

45. ábra: Tartós munkanélküliek aránya a 
lakónépességen belül a VIII. kerület egyes 

városrészeiben (2011). 
Forrás: KSH adatszolgáltatás, saját szerkesztés 
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Szegregációs mutatók 

 

Városrészek szegregációja 

A Központi Statisztikai Hivatal, akárcsak a 2001-es, 

úgy a 2011-es népszámlálás adataiból is elvégezte a 

VIII. kerület szegregációs vizsgálatát. Ebben egy 

kombinált mutató alapján, tömbszinten határozta 

meg a kerület szegregátumait: ahol a legfeljebb 

általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 

rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 

aránya az aktív korúakon belül meghaladja a 15%-ot, 

szegregációval veszélyeztetett területről, ahol 

meghaladja a 20%-ot, szegregátumról beszélhetünk. 

Negyedszinten a kerületben nem azonosítható 

szegregátum, noha a Magdolna negyed 16,4%-os 

szegregációs mutatója már magasabb, mint a 

veszélyeztetettségi küszöbérték. Máskülönben e 

számok is megmutatják, hogy a Magdolna és az Orczy 

negyed számít a kerület társadalmilag 

leghátrányosabb részeinek. 

46. ábra: Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya az aktív korúakon belül a VIII. 
kerület egyes városrészeiben (2011). 

Forrás: KSH adatszolgáltatás, saját szerkesztés 

 

A Ganz negyed azonban, ami a legtöbb lakhatási és társadalmi mutató alapján az előbbi kettőhöz hasonlóan 

hátrányos helyzetűnek tűnik, a szegregációs mutató szerint érdemben kedvezőbb képet mutat. A 

legkedvezőbb helyzetben elsősorban azok a városrészek – a Tisztviselőtelep, a Palotanegyed, a Százados 

negyed – vannak, amelyek az eddig vizsgált mutatók szerint is kitűntek a kerület átlagához képest. Alacsony, 

3,9%-os a szegregációs mutató értéke a máskülönben meglehetősen konfúz státuszú Kerepesdűlőn is. A 

kerület további városrészei nem térnek el érdemben a 8,3%-os átlagos józsefvárosi szegregációs értéktől. 

 

Tömbszintű szegregáció 

A tömbszintű szegregátumlehatárolás három területet jelölt ki, amelyben a legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 

belül meghaladja a húsz százalékot. Ezek egyike a Csarnok negyedben, egyike a Csarnok és a Magdolna 

negyed határán, egyike pedig az Orczy negyedben fekszik, területükön összesen 2530 fő él, 1213 lakásban. A 

lehatárolás ezeken felül további tömböket is azonosít, amelyek besorolását azonban torzítja rendkívül 

alacsony népességük, így a további vizsgálat számára nem relevánsak. Szegregációval veszélyeztetett (15 és 

20% közti szegregációsmutató-értékkel rendelkező tömbből több is van a kerületben, ezek egy része a három 

szegregált terület kibővüléseként, más része új területként jelenik meg. Utóbbiak a Csarnok és a Magdolna 

negyedben, illetve a Corvin negyed külső részein fekszenek. Részletesebb elemzésükre az Integrált 

Településfejlesztési Stratégia részér képező antiszegregációs programban kerül sor. 
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47. ábra: Szegregált (sötétzöld, számozva) és szegregációval fenyegetett (lila, számozva) területek a VIII. kerületben 

(2011). 
Forrás: KSH adatszolgáltatás 

A fenti, városrész szerinti bontású térképeken szereplő adatok számszerűsítve: 

 
48. ábra: Egyes társadalmi és lakhatási mutatók a VIII. kerület egészérére és városrészeire. 

Forrás: IVS 2008 [2001-es adatok], KSH adatszolgáltatás [2011-es adatok], saját szerkesztés 
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2.3.3. Helyi identitás 
Józsefváros országos szinten is jól ismert kerülete Budapestnek, neve azonban elsősorban negatív 

asszociációkkal – bűnözés, szegénység, gettósodás, prostitúció, droghasználat, hajléktalanság – forrott össze. 

Ezek egy része rendelkezik bizonyos alapokkal, egy része korábban rendelkezett ugyan, de már nem aktuális 

(mint az utcai prostitúció), közös jegyük azonban, hogy a kerület nevét övező mítoszok, előítéletek a valós 

helyzetnél jelentősen negatívabb képet festenek Józsefvárosról. Ez az előítélet ugyanakkor nem konzisztens, 

számos, földrajzilag a kerületben elhelyezkedő intézmény nem számít a szó stigmaszerepű értelmében 

józsefvárosinak. Így lehetséges, hogy a Palotanegyed nagy része, kiváltképp a Nemzeti Múzeum, a Központi 

Szabó Ervin Könyvtár környéke kapcsán nem a „józsefvárosi” a fő asszociáció, ezek a területek a mindennapos 

városhasználat során a tágabban vett belváros külön nem specifikált részei. Hasonlóan mentes a kerülettel 

kapcsolatos stigmáktól a Tisztviselőtelep, illetve a Százados negyed – már azok körében, akik ismerik ezeket 

a nem túl frekventált, nem különösebben közismert környékeket. A köznapi értelemben vett Józsefváros, 

amennyire ez empirikus vizsgálatok híján megállapítható, nagyjából a József körút és a Fiumei út – Orczy út 

vonala között húzódik, elsősorban erre a területre számítanak érvényesnek a fent említett sztereotípiák. 

Külön kiemelt, e sztereotípiák fő képviselőiként ismert közterület a Rákóczi tér, a Népszínház utca, a Mátyás 

tér és a Teleki László tér, noha az elsővel kapcsolatos képzettársítások a köztéri prostitúció eltűnése, illetve 

az M4-es metróval kapcsolatos átalakulások nyomán bizonyosan gyengülnek. 

Más síkon mozog, a józsefvárosiságtól lényegében függetlenül jelenve meg a városhasználók mentális 

reprezentációjában, de nemzeti, illetve történeti emlékhelyként kiemelendő még a Fiumei úti Nemzeti Sírkert 

(Kerepesi temető), a Corvin köz és a Ludovika Akadémia is. Ezek közül utóbbi funkcionálisan kevésbé 

kapcsolódik a kerület belső részeihez (amin a Nemzeti Közszolgálati Egyetem esetleges jövőbeli fejlesztési 

érdemben változtathatnak), előbbi kettő azonban Józsefváros belső, általában is józsefvárosiasnak tartani 

szokott részén helyezkedik el. A Corvin negyedben az ott állt, meglehetősen rossz hírű és társadalmi-

építészeti állapotú negyed 2003-tól kezdődő elbontásával, a helyén új, jóval magasabb státuszúnak tervezett 

lakó-, bevásárló- és irodaterület megvalósításával a környék gyakorlatilag kicserélődött. 

Logikus, hogy az a kép, amit a környékről a kívülállók alkotnak, imázsformáló erejével visszahat a területen 

lakók identitására is, azaz elsődlegesen józsefvárosiként azok a kerületi lakók azonosítják magukat 

(identitásuk egyéb elemeit figyelmen kívül hagyva), akik a József körút és a Fiumei út – Orczy út vonala között 

laknak. Ennek egyik oka, hogy – mint az az egyes városrészek különbségeit bemutató térképeken is látszott – 

a kerülettel kapcsolatos sztereotípiákban megjelenő társadalmi problémák leginkább e területen jellemzőek 

(azaz a tőlük való szimbolikus távolítás kisebb jelentőségű). Másik oka hogy a Középső-Józsefvárosra eső 

kerületnegyedek kevésbé követnek természetes, társadalmi vagy épített környezetbeli eltérésekkel is 

azonosítható határvonalakat, mint a kerület más részein. Így ezek egyelőre nem gyökeresedtek meg annyira 

a lakosságban, hogy saját jogon identitásformáló erejük legyen. Ebből a Corvin negyed válhat idővel kivétellé, 

ahol egyfelől az elnevezés a nagy léptékű beruházások nyomán az átlagosnál jobban elterjedt, másfelől 

megvalósul az a társadalmi-környezeti szintlépés, ami könnyen elkülöníthetővé teszi a környéket a középső-

józsefvárosi miliő fennmaradó részétől. A kerület azon részein, amelyeknél ez a különbségtétel már fennáll, 

inkább feltételezhető a józsefvárosi identitás relatív leértékelődése is: a palotanegyedi, a tisztviselőtelepi lét 

önmagában értékesebb, negatív képzettársításokkal kevésbé terhelt identitásképző erő, mint a 

józsefvárosiság. Bizonyosan nem véletlen, hogy épp ebben a két kerületrészben látszanak a városrészszintű 

aktivitás szervezett jelei: a Palotanegyedben részönkormányzat működik, és mindkét területnek megvan a 

maga civil szervezete (Civilek a Palotanegyedért Egyesület, Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület). A 

további kerületrészek közül a Kerepesdűlő a maga 839 lakójával – noha a Fiumei úttól keletre fekszik – 

fenntartások nélkül sorolható identitásszempontból a Középső-Józsefvároshoz; a Ganz negyed egy tömbje, a 

volt MÁVAG-kolónia, önálló, de igen kicsi identitásszigetet jelent, ami erősen kapcsolódik a 
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Tisztviselőtelephez; míg a Százados negyednél a józsefvárosiság mint fogalom alapvetően nehezen 

értelmezhető, hiszen a környék a kerület fennmaradó részéhez gyengén kapcsolódik, attól fizikailag is el van 

zárva. Identitásépítés szempontjából a szomszédsági kezdeményezések jelentős erőt képviselnek, mint a 

2010-es évek első felében formálódott Társak a Teleki László térért csoportjának példája is mutatja, amely a 

térfelújítás közösségi tervezési elemeket is tartalmazó folyamata során jött létre. 

Az eddig említetteken felül természetesen pozitív identitáselemek is léteznek a kerületben. Józsefvárosban 

erős az iparos tradíció, számos műhely üzemel, ami teremt bizonyos szintű kispolgári öntudatot. Az újabb 

korok etnikai sokszínűsége (a romák aránya a hetvenes, az ázsiaiaké csak a kilencvenes években nőtt meg 

jelentősebben a kerületben) önmagában kulturális érték, mint ahogy a kerület belvárosi lokációja, a kulturális 

funkciók, elsősorban a felsőoktatás hangsúlyos jelenléte is. Az önkormányzat hosszabb ideje épít ezekre a 

pozitív elemekre, érezhető szándék, hogy a „Józsefváros brandet” átpozícionálja a negatív stigmatizációból 

egy értéktelibb, vonzerővel bíró állapotba. Példa erre az Európa Belvárosa Budapest-programban való 

részvétel, melynek terveiben a VIII. kerület a belváros tudásközpontjaként jelent meg – de a 2009-2011 között 

évente megrendezett Józsefvárosi Napok rendezvénye is a kerületi kohézió, a pozitív öntudat 

katalizátoraként értelmezhető. 

A helyi kohézió indikátoraként is felfogható, hogy a VIII. kerületben viszonylag magas a regisztrált nonprofit 

szervezetek száma: ezer lakosra 33 jut, ami Budapest kerületei között a hetedik legmagasabb érték. 

 
49. ábra: Ezer lakosra jutó regisztrált nonprofit szervezetek száma Budapest egyes kerületeiben (2015). 

Forrás: TEIR, saját szerkesztés 
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SWOT / TÁRSADALOM  
  

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 2011 óta növekvő népesség 

 Kiskorúak magas aránya 

 Épülő lakások fővárosi szinten is jelentős száma 

 Jelentős felhalmozott tudás a városmegújítás, 

különösen a szociális városrehabilitáció terén 

 Erős részidentitások: Palotanegyed, Tisztviselőtelep 

 Diverzifikáció: a kerület egyes negyedei magasabb 

státuszú népességnek is reális alternatívává válnak 

 Kiskorúak arányának csökkenése 

 Alacsony átlagos képzettség 

 Kerületen belüli területi egyenlőtlenségek 

 Magas munkanélküliség 

 Alacsony átlagos jövedelem 

 Kedvezőtlen lakhatási körülmények: alacsony 

komfortfokozat, kis lakásméret  

 Kimagaslóan rossz egészségi állapot 

 Kerületszintű előítéletek 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 Etnikai sokszínűségben rejlő lehetőségek kiaknázása 

 Szociális programok tapasztalatainak kamatoztatása 

 Társadalmi diverzifikáció 

 A kerület stigmatizációja oldásának folytatása 

 Negyedszintű identitások továbbépítése 

 Városrehabilitációs források elzáródása 

 Erősödő szegregáció 

 Az egyes negyedek egymástól való elszakadása 

 

FEJLESZTÉSI KIHÍVÁSOK 
 Eltérő adottságú kerületrészek párhuzamos fejlesztése 

 Városrehabilitáció továbbgörgetése 
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2.4. JÓZSEFVÁROS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA 

2.4.1. Humán közszolgáltatások 
A humán infrastruktúrába tartoznak a kerület lakosságát szolgáló intézmények, szolgáltatások. Az egyes 

szolgáltatások több korosztályt és több társadalmi csoportot szolgálnak, így a témakör felöleli a bölcsődei, 

óvodai ellátást, az oktatás, a szociális ellátás területeit és az egészségügyet is.  

A humán infrastruktúra részét képezik az egyes sportolási tevékenységek színterei, a szabadidő, így a kultúra, 

rekreáció területei is. 

Az egyes humán közszolgáltatásokhoz tartozó adatok az alábbiakban kerülnek bemutatásra, míg az egyes 

intézmények, szolgáltatások területi vetületei bővebben az 1.9.4. Építmények vizsgálata – funkciók 

kapacitások alfejezetben kerülnek kifejtésre. 

Bölcsődei és óvodai ellátás 

A kerületben hét önkormányzati bölcsőde (továbbá egy családi napközi) üzemel, előbbiekben 2013-ban 

összesen 492 férőhely állt rendelkezésre. Ez ugyan kedvezőbb a fővárosi átlagnál (ahol négy 0—2 éves 

gyermek jut egy férőhelyre), ám a maga 3,6-es értékével még mindig súlyos férőhelyhiányt jelez, jelentős 

akadályt képezve a gyermekes nők munkavállalási lehetőségei előtt. E helyzetet a kerület egyetlen 

engedélyezett családi napközijének 7 férőhelye nem módosítja érdemben (és különösen annak fényében 

bizonyul kevésnek, hogy ez a hét férőhely a budapesti 1569-nek mindössze 0,45%-át teszi ki). 

Az óvodai férőhelyek száma ennek fényében kielégítőnek tűnik: bár a 0,97-as érték érdemben 

kedvezőtlenebb, mint a 0,79-es fővárosi átlag, a rendelkezésre álló 1767 férőhely így is meghaladja a 

kerületben élő 3—5 évesek számát – igaz, a közel 100%-os telítettség nem hagy sok mozgásteret az 

óvodáskorúak számának esetleges jövőbeli emelkedésének kezelésére. Efféle tendenciára pedig 

megalapozottan lehet számítani, az óvodába beíratottak száma ugyanis 2008 óta folyamatosan növekszik. 

(Hasonló adatokat a bölcsődék vonatkozásában kevésbé érdemes áttekinteni, ugyanis a jelentős 

kapacitáshiányból következően a beíratottak számát elsősorban a férőhelyek száma szabja meg noha, mint 

alább látható, 2011-ig a kerület bölcsődéi 100% feletti kihasználtsággal üzemeltek.) A területi lefedettséget 

illetően sem a bölcsődék, sem az óvodák terén nem tapasztalhatók jelentősebb hiányok. 

 
50. ábra: Egy férőhelyre jutó óvodás, illetve bölcsődés korú gyermekek száma a VIII. kerületben, illetve Budapesten 

(2013). 
Forrás: TEIR, saját szerkesztés 
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51. ábra: Óvodai és bölcsődei férőhelyek, illetve beíratott gyermekek száma a VIII. kerületben. 

Forrás: KSH Statinfo, saját szerkesztés 

 
52. ábra: Óvodák (lila) és bölcsődék (zöld) elhelyezkedése a VIII. kerületben. A nagyobb lila körök az óvodák 500 

méteres körzetét jelzik. 
Forrás: saját szerkesztés 

Közoktatás 

Az általános iskolai oktatásban részesülő gyermekek száma a kerületben hosszabb távon csökkenő tendenciát 

mutat ugyan, e csökkenés azonban 2008 óta mérséklődött és többé-kevésbé állandó szintre állt be.   
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53. ábra: Általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt, fő). 

Forrás: KSH Statinfo, saját szerkesztés 

Józsefvárosban 2012-ben tíz képzési helyen folyt általános iskolai oktatás, melyek közül kilenc a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ, egy pedig az Autizmus Alapítvány (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény, Delej utca) fenntartása alá tartozott. A kerület oktatási vándorlási mérlege 2012-ben negatív volt, 

míg innen 99 tanuló járt más kerületbe vagy településbe iskolába, addig ide csupán 55 érkezett máshonnan.  

A feladatellátási helyek átlagos létszáma (az általános iskolák mérete) 282,9 fő volt 2013-ban, ami ugyan 

magasabb a belső-pesti kerületek átlagánál, de az összbudapesti átlagnál (308,5 fő) kevesebb. A közoktatási 

törvényben meghatározott 23 fős átlagos osztálylétszámot a kerület a maga 19,75 fős osztályméret-átlagával 

(2012) megfelelően teljesíti. Az egyes általános iskolák kihasználtsága ugyanakkor jelentősen különbözik, míg 

egyes iskolák osztálylétszámai magasabbak az átlagosnál, addig más intézményeké szignifikánsan elmarad 

attól. 

 
54. ábra: Általános iskolai feladatellátási helyek átlagos létszáma Budapest egyes kerületeiben (fő, 2013). 

Forrás: TEIR, saját szerkesztés 
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55. ábra: Általános iskolák a VIII. kerületben. 

Forrás: saját szerkesztés 

Érdemes kiemelni, hogy a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya egész 

Budapesten Józsefvárosban a legmagasabb (44,57, illetve 18,66%), utóbbiakat tekintve egészen rendkívüli, 

háromszoros többlettel a második helyezett XXIII. kerület előtt. Ez a szám a korábban látott társadalmi 

mutatókhoz képest is igen kedvezőtlen képet fest Józsefváros szociális helyzetéről, de az egyes intézmények 

között is jelentős különbségeket tár fel: míg a helyi beiskolázási körzet nélküli Fazekas Mihály Fővárosi 

Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium általános iskolai tagozatán a hátrányos helyzetű tanulók aránya 0% 

volt 2012-ben, addig ugyanezen arány a Losonci Téri Általános Iskolában 60,82%-os értéket vett fel. A 

tanulásban akadályozott, sajátos nevelési igényű gyermekek egyénre szabott fejlesztését, nevelését-

oktatását e célra dedikált intézmény, a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és 

Általános Iskola végzi, a Tolnai Lajos utcában. 

A területi lefedettséget illetően elsősorban a Százados negyedben jelentkezik probléma, ahol a tankerületi 

besorolás alapján a diákok nem a közeli Zugló intézményeibe, hanem a Tisztviselőtelepre járhatnak tanulni. 
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56. ábra: Hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók aránya a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ által fenntartott általános iskolákban Budapest egyes kerületeiben (2012). 

Forrás: Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv, Budapest, 2013-2018; saját szerkesztés 

Józsefváros középfokú oktatási intézményeiben – megfelelően a kerület központi fekvésének – jelentősen 

több diák tanul, mint ahány 14—18 év közti állandó lakosa van a kerületnek: 2013-ban 2884 fő középiskolás 

korúra jutott 8009 diák. Összesen harmincegy intézmény üzemel itt (amivel a VIII. kerület a fővárosban a 

második), melyek közül tíz működik gimnáziumi, huszonegy pedig szakközépiskolai feladatellátási helyként. 

Számos országos hírű, hosszú múltra visszatekintő oktatási intézmény működik a kerületben – mint a 

Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola 

Hatévfolyamos Gimnázium vagy a Széchenyi István Kereskedelmi Szakközépiskola. 

 
57. ábra: 14—18 éves lakónépesség, illetve középiskolai tanulók száma a VIII. kerületben (2013). 
Forrás: Budapest statisztikai évkönyve 2012 [lakónépesség], KSH Statinfo [tanulók száma], saját szerkesztés 
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58. ábra: Középiskolák száma Budapest egyes kerületeiben (gimnázium és szakközépiskola együtt, db, 2013). 

Forrás: TEIR, saját szerkesztés 

 
59. ábra: Középiskolák és felsőoktatási intézmények a VIII. kerületben. 

(Forrás: saját készítés) 

A tanulói létszám idősoros adatainak változásaiból jól látható, hogy a trendek nem kerületi szinten dőlnek el, 

hiszen a megfelelő időbeli eltolódással sem követik a – nagyrészt helyi alapú – általános iskolai létszámok 

mozgását, azoknál sokkal véletlenszerűbbek. 2011 és 2013 között például épp a gimnáziumi létszám 

növekedése, valamint a szakközépiskolai és – utóbbi dominanciából fakadóan egyúttal – a teljes középiskolai 

létszám hullámzása volt megfigyelhető. Utóbbi kitétel kapcsán érdemes lehet megjegyezni, hogy 

Józsefvárosban kifejezetten felülreprezentált a szakközépiskolai képzés kínálata. Noha megfigyelhető 

bizonyos szintű általánosabb területi specializáció, hiszen a belső-pesti kerületek egészében is érezhető a 

szakközépiskolai képzés erősebb jelenléte (12 310, illetve 16 810 fő), Józsefvárosban jóval extrémebbek az 

arányok. Itt közel háromszoros túlsúlyban vannak a szakmát tanulók a gimnáziumi képzésben részt vevőkhöz 

képest (2041, illetve 5968 fő), míg Budapest egészében e két csoport létszáma közel azonos (48 468, illetve 

46 797 fő) 
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60. ábra: Összes középiskolai, gimnáziumi, illetve szakközépiskolai tanulók száma a VIII. kerületben (2013). 

Forrás: KSH Statinfo, saját szerkesztés 

 
61. ábra: Gimnáziumi és szakközépiskolai tanulók aránya a két csoport összegén belül a VIII. kerületben, a belső-pesti 

kerületekben, illetve Budapesten (2013). 
Forrás: KSH Statinfo, saját szerkesztés 

Felsőoktatás 

Józsefvárosban budapesti viszonylatban is rendkívül magas a felsőoktatási intézmények koncentrációja: 

összesen tizenegy egyetem vagy főiskola működik részben vagy egészben a kerületben, tizennyolc karral. 

Minthogy a felsőoktatási intézmények számottevő része még kari szinten is több helyszínen folytat képzést, 

nem minden esetben egyértelmű, hogy az egyes intézmények hallgatói valóban megjelennek-e a kerület 

életében – mindenesetre a VIII. kerületi címen üzemelő dékáni hivatallal rendelkező karok hallgatói létszáma 

alapján Józsefváros az ország egyik első számú egyetemi központjának tekinthető: 2012. októberben 

összesen 38 196 hallgatót számláltak az itt (is) működő intézmények. Ugyanekkor, összehasonlításképpen, az 

Eötvös Loránd Tudományegyetemnek összesen 29 010, a Debreceni Egyetemnek 31 021, Szegedi 

Tudományegyetemnek 25 278 hallgatója volt. Józsefvároshoz volt köthető a magyar felsőoktatási 

intézmények hallgatói állományának 11,28%-a, a nappali tagozatos hallgatók állományának 12,62%-a 



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM 

HBHE – BFVT – HÉTFA – PESTTERV – Pro Régió – Városkutatás 

Budapest VIII. kerület Józsefváros  

Józsefváros ITS – Helyzetfeltáró, helyzetelemző munkarész  
 

 81 

(38 196, illetve 29 483 fő). Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy egyfelől e létszám tetemes hányadát a 

kerület sarkában fekvő, a tulajdonképpeni Józsefvároshoz minimálisan kapcsolódó ELTE BTK teszi ki (7135 fő, 

20,37%), míg számos további intézmény – az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara, a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara és illetve a Semmelweis 

Egyetem érintett karai – ugyan kerületi központtal bír, a hallgatók csak részben töltik idejüket a kerületben, 

mivel tanulmányaik tetemes hányadát más, kerületen kívüli helyszínen teljesítik. Érdekességként 

megemlíthető, hogy míg az állami fenntartású intézmények hallgatóinak tekintetében a kerület súlya 

nagyságrendileg azonos a fent tárgyalt összesített arányokkal, addig az alapítványi fenntartású intézmények 

tekintetében rendkívül alul-, míg a jellemzően budapesti súlypontú egyházi intézmények tekintetében 

rendkívül felülreprezentált (9,03, 3,43, illetve 36,10%). 

 
62. ábra: VIII. kerületi székhelyű felsőoktatási intézmények, illetve több karral rendelkező intézmények esetén karok 

hallgatóinak aránya az ország összes hallgatóin belül, fenntartási forma szerint, 2012. október. 
Forrás: Oktatási Hivatal – oktatas.hu, saját szerkesztés 

Intézmény Nappali tagozatos hallgatók (fő) Összes hallgató (fő) 

Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem 170 170 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 7058 7135 

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2066 2686 

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai 
Mérnöki Kar 

1931 3046 

Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar* 2381 3514 

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar 1545 2572 

Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem 85 171 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és 
Társadalomtudományi Kar* 

2584 3177 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar 665 740 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 1901 3335 

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar* 4397 4397 

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola* 309 439 

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar* 2157 3626 
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Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar 833 833 

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar* 784 784 

Színház-és Filmművészeti Egyetem 304 318 

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola 0 596 

Wesley János Lelkészképző Főiskola 313 657 

6. táblázat: VIII. kerületi székhelyű felsőoktatási intézmények, illetve több karral rendelkező intézmények esetén karok 
hallgatóinak száma nappali tagozaton, illetve összesen (nappali, esti és levelező tagozaton), 2012. október. 

A csillaggal jelölt karok a kerületen kívüli telephelyeken is működnek. (A táblázatban, a fent írtakkal ellentétben, csupán tíz 

intézmény tizenhét kara szerepel: a különbözetért a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar felel, 

amely a stratégia írása során, 2015. február 1-én kezdte meg működését.) 

Forrás: Oktatási Hivatal – oktatas.hu, saját szerkesztés 

Szociális ellátás 

A szociális ellátás intézményrendszere a VIII. kerületben az önkormányzati tulajdonú Józsefvárosi Szociális 

Szolgáltató és Gyermekjóléti Központban (JSZSZGYK) összpontosul, fő elemei a következők: 

JSZSZGYK fő elemei 

Családsegítő központ  intenzív családmegtartó szolgáltatás 

 szociális étkeztetés, népkonyha 

 foglalkoztatási tanácsadás, álláskereső klub 

 adósságkezelés 

 jogi tanácsadás 

 életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás 

Házi segítségnyújtás   (60 készülékkel) 

Nappali ellátás 

 

 időskorúak nappali ellátása 

 értelmi fogyatékosok nappali ellátása 

 szenvedélybetegek nappali ellátása 

Gyermekjóléti központ 

 

 utcai szociális munka 

 kórházi szociális munka 

 iskolai szociális munka 

 készenléti szolgálat, krízishelyzeti segítségnyújtás 

 kapcsolattartási ügyelet 

 pszichológus biztosítása 

 fejlesztő pedagógus biztosítása 

 jogi tanácsadás 

Gyermekek átmeneti otthona   (12 férőhellyel) 

Időskorúak átmeneti otthona  

 

 Ezüstfenyő Gondozóház, 21 férőhellyel, melyen felül a Piarista 
Szeretetotthon, az Arany Alkony I. Idősek Otthona és a Napfény 
Otthon található még a kerületben, összesen további 70, nem 
önkormányzati fenntartású férőhellyel 

LÉLEK Program 

 

 LÉLEK Pont – hajléktalanná vált emberek elérése és a programmal 
kapcsolatos információkkal történő ellátása 

 LÉLEK Ház – védett közösségi szállás, 14 férőhellyel 

 Szolgálati lakások – a LELEK Házban legalább fél éve benn lakó, 
önálló életre alkalmas programrésztvevőknek (20 lakás) 

 Családi közösségi szállás - lakhatási krízishelyzetbe kerültek 
számára (2014. novemberben három kész lakás, kettő felújításra 
vár) 
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 Kvázi-terápiás csoportok, tréningek (önsegítő csoport, 
szocioterápia, agressziókezelés) 

 Klubok 

 Foglalkoztathatóság javítása (oktatás-képzés, személyiségfejlesztés, 
munkaerő-piaci bejutás támogatása, kapcsolati háló fejlesztése, 
életvitel-támogatás, egészségi-mentálhigiénés tanácsadás, szociális 
problémák kezelése, érdekképviseleti-ügyintézési segítségnyújtás) 

7. táblázat: A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai. 

Érdemes megemlíteni, hogy a fenti szolgáltatásokon túl a JSZSZGYK szervezi a rászorulók részére a családok 

átmeneti otthonában történő elhelyezést is, melynek célra Józsefváros a IV. kerületben bérel kapacitást. 2015 

során a képviselő-testületben felmerült a kerületen belüli, saját kapacitások létrehozásának lehetősége is. 

A Magdolna Negyed Program részeként 2015-ig számos más szervezet, elsősorban a Kesztyűgyár Közösségi 

Ház is szervez a JSZSZGYK által biztosítottakhoz hasonló szolgáltatásokat, például álláskeresési tréningeket, 

számítástechnikai képzéseket. Számos civil szervezet biztosít a program keretein belül alacsony küszöbű 

szolgáltatásokat bizonyos veszélyeztetett célcsoportoknak, így fiataloknak, nőknek, megváltozott 

munkaképességűeknek, addikciókban szenvedőknek. E tevékenységek a Magdolna Negyed Program 

részeként 2015-ig futnak, esetleges folytatásukról később születik döntés. Érdemes külön megemlíteni két, a 

program kapcsán megvalósult, önkormányzati üzemeltetésű közösségi-szociális fejlesztést is: a Szerdahelyi 

utcai közösségi mosodát, illetve az úgynevezett FiDo téri szabadidőparkot. Ezek egyaránt alacsony küszöbű 

szolgáltatásokként funkcionálva kínálnak névleges tevékenységükön (mosás, sport, játék) felül tanácsadó, 

ártalomcsökkentő, fejlesztő funkciókat. 

A főbb szociális juttatások szinte mindegyikénél megfigyelhető, hogy Józsefvárosban a népesség jelentősen 

nagyobb hányada veszi azokat igénybe, mint Budapest egészében általában. A legtöbb segélytípusnál a 

különbség nagyságrendileg kétszeres – ugyanakkor míg a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezőknél csak 

másfélszeres a különbség (2,97, illetve 1,98%), az adósságcsökkentési támogatásban részesülőknél már 

kifejezetten a kerületi lakosság alulreprezentáltsága tükröződik (0,78% a budapesti 1,72%-kal szemben). A 

többi mutató, illetve a korábban látott foglalkoztatási, szociális adatok alapján valószínűnek tűnik 

ugyanakkor, hogy ez utóbbi különbség nem a nehéz pénzügyi helyzetbe kerültek alacsony számából fakad. 

 
63. ábra: Egyes szociálissegély-fajtákban részesülők aránya a teljes népességen belül a VIII. kerületben és Budapesten 

(2013). 
Forrás: KSH Statinfo [segélyezési adatok], KSH Helységnévtár [népességi adatok], saját szerkesztés 

Az egyes juttatások átlagos összege között is több esetben jelentősen eltér a józsefvárosi és a budapesti átlag. 

A teljes mértékben kötött összegű ellátásokon kívül (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás) csak a rendszeres szociális segély esetén volt tíz százalékon belüli 

különbség megfigyelhető.  Ezeken felül a lakásfenntartási támogatás és az időskorúak járadéka esetében 

mérhetően alacsonyabb volt a józsefvárosi kedvezményezettek részére kifizetett juttatások összege, mint az 

összvárosi átlag. Gyanítható, hogy a különbség az előbbi esetben a kisebb átlagos lakásméret (a számítás 
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lakásnégyzetméter-alapú), míg az időskorúak járadéka esetén a juttatást igénybe vevők alacsonyabb átlagos 

életkorából fakad (e segélyfajta más összegű 75 év alatti, illetve azt betöltött egyedülálló igénylők esetében).  

 
64. ábra: Egyes szociálissegély-fajták átlagos kifizetett összege kedvezményezettenként és évente (a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás esetén esetenként) a VIII. kerületben és Budapesten (ezer forint, 2013). 
Forrás: KSH Statinfo, saját szerkesztés 

Érdemes megjegyezni, hogy a szociális segélyezés rendszere 2015-ben nagy mértékben átalakult, számos 

juttatás megítélése a helyi önkormányzatok hatáskörébe kerül. Józsefváros önkormányzatának tájékoztatása 

szerint a változó szabályok nyomán 2015-től az átmeneti segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és 

a temetési segély összevonásra kerül „önkormányzati segély” név alatt, míg a többi támogatásforma a 2013-

ban érvényes szabályok szerint fennmarad. 

A szociális ellátásokhoz lazán kapcsolódó tétel a VIII. kerületi közfoglalkoztatottak száma, amely 

meglehetősen ingadozó módon 307 és 842 között mozgott 2011 óta. A közfoglalkoztatottak többségét a 

kerület önkormányzata a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálaton keresztül vonja 

munkába, ahol elsősorban köztisztasági feladatokat látnak el. Kisebb részük a Józsefvárosi Egyesített 

Bölcsődéknél karbantartóként dolgozik. 

 
65. ábra: Közfoglalkoztatottak száma a VIII. kerületben évenként, összesen (fő). 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, saját szerkesztés 
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Egyes szociális szolgáltatások, elsősorban a 

hajléktalanellátás intézményei Budapesten 

belül a VIII. kerületben koncentrálódnak 

leginkább: nyolc telephelyen összesen 530 

éjszakai és 590 nappali férőhely áll a 

hajléktalanok ellátása céljából rendelkezésre 

a különböző szolgáltatóknál. Ez a 4797 

fővárosi férőhely 23,35%-át jelenti, jelezve, 

hogy az ellátás aránytalan sűrűsödése 

figyelhető meg Józsefvárosban, kedvezőtlen 

összhatást teremtve az egyébként is jelen 

lévő szegregációs tendenciákkal. Az éjszakai 

melegedők tekintetében a 

felülreprezentáció különösen szembeötlő, a 

budapesti férőhelyek több, mint harmada a 

VIII. kerületben található.  

66. ábra: Hajléktalanellátás intézményi sűrűsége 
Forrás: Budapest 2030 

 

 

Intézmény Helyszín Ellátástípusok 

Oltalom Karitatív Egyesület Dankó utca 9. éjjeli menedékhely, nappali melegedő 

Magyarországi Evangéliumi 
Testvérközösség „Fűtött Utca” 

Dankó utca 15. éjjeli menedékhely 

Szenvedélybetegeket Mentő 
Szamaritánus Egyesület 

Őr utca 9. nappali melegedő 

Menhely Alapítvány Vajdahunyad utca 3. éjjeli menedékhely, nappali melegedő 

Menhely Alapítvány Práter utca 29/b. nappali melegedő 

Magyar Vöröskereszt Nappali Szociális 
Központ 

Diószegi Sámuel utca 
5. 

nappali melegedő 

Fővárosi Önkormányzat BMSZKI Alföldi utca 6-8. hajléktalan személyek átmeneti szállása 

Fővárosi Önkormányzat BMSZKI 
Könyves Kálmán krt. 

84. 
éjjeli menedékhely, nappali melegedő 

8. táblázat: Hajléktalanellátó intézmények a VIII. kerületben, 2010. 
Forrás: Menhely Alapítvány: A fővárosi hajléktalanellátó intézmények – Alap információs kiadvány; menhely.hu; saját szerkesztés 
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67. ábra: A VIII. kerület súlya a fővárosi hajléktalanellátó intézményrendszeren belül. 

Forrás: Menhely Alapítvány: A fővárosi hajléktalanellátó intézmények – Alap információs kiadvány; menhely.hu; saját szerkesztés 

Egészségügy 

Józsefvárosban 2013-ban 51 háziorvos és 10 házi gyermekorvos végezte a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 

keretein belül a kerületi lakosság egészségi ellátását. A járóbeteg-ellátás központja az Auróra utcai 

rendelőintézet, melyen felül további hat helyszínen folyik háziorvosi rendelés, további kettőn pedig egyéb 

ellátások biztosítása. (A 2015-ben aktuális tervek szerint a Trefort utcai gyermek-háziorvosi rendelés, illetve 

védőnői és ifjúsági egészségügyi szolgálat a Gutenberg térre, míg a Korányi Sándor utcai szakrendelések az 

Auróra utcai rendelőintézetben költöznek.) Az ellátóhelyek rendjét az alábbi táblázat foglalja össze: 

Telephely Háziorvosi rendelés Gyermek-háziorvosi 

rendelés 

Védőnői és ifjúsági 

egészségügyi szolgálat 

Szakrendelések 

Auróra utca 22-28. x x x x 

Szigony utca 2/b. x x x  

Orczy út 31. x    

József körút 36. x    

Hungária körút 18. x    

Magdolna utca 33. x    

Mikszáth tér 4. x    

Trefort utca 3.  x x  

Korányi Sándor utca 3/a.    x 

9. táblázat: A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat ellátóhelyei. 
Forrás: Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat adatközlése 
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68. ábra: Egészségügyi intézmények elhelyezkedése a VIII. kerületben. 

Forrás: saját szerkesztés 

A kerületi járóbeteg-ellátás mutatói valamivel kedvezőbbek a fővárosi átlagnál: míg Budapest egészét 

tekintve 1377 fő jut egy házi- vagy gyermekorvosra, Józsefvárosban 1234. A kerület központi fekvéséből, 

valamint az egészségügyi ellátók alább részletezendő sűrűségéből következően az egy gyógyszertárra eső 

népességszám jelentősen kedvezőbb az összvárosi szintnél (2680, illetve 4233 fő). Az egy 18 év feletti főre 

eső háziorvosi esetszám, illetve az egy 18 év alatti főre eső gyermekorvosi esetszám, bár valamivel 

alacsonyabb, nem tér el lényegesen az átlagostól (azaz egy fő átlagosan ugyanannyit jár orvoshoz, mint 

Budapest más részein). 

 
69. ábra: Járóbeteg-ellátási mutatószámok a VIII. kerületre, illetve Budapest egészére számítva (2013). 

Forrás: TEIR [egy házi- és házi gyermekorvosra jutó lakosok száma], KSH Statinfo [többi ellátási adat], Budapest statisztikai 

évkönyve 2012 [korosztályos népességi adatok 2013-ra], saját szerkesztés 

A fenti intézményeken túl a VIII. kerületben számos további egészségügyi intézmény működik: a Semmelweis 

Egyetem több klinikája a belső (Mária utca körüli) és külső (Szigony utca körüli) klinikai tömbökben, a Péterfy 
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Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ részeként üzemelő baleseti központ a Fiumei úton, 

a Szent Rókus Kórház a Rákóczi úton, valamint a Heim Pál Gyermekkórház az Üllői úton. Ezen intézmények 

azonban nem értelmezhetőek józsefvárosi szinten, a sürgősségi és fekvőbeteg-ellátás Budapesten nem 

kerületi alapon szerveződik – annyi azonban mindenképp megállapítható, hogy a kerület fontos helyszíne a 

főváros és a régió egészségügyi ellátásának. Itt található Budapest 18 321 kórházi ágyának 14,85%-a, és innen 

került ki 2013-ban a fővárosban ellátott  644 301 beteg 23,67%-a4. 

Kultúra 

A kerületben számos fontos, országos jelentőséggel bíró kulturális intézmény található. Ezek közé sorolható 

a Nemzeti Múzeum, az Uránia Nemzeti Filmszínház, az Erkel Színház, illetve a Központi Szabó Ervin Könyvtár. 

Ezek mellett számtalan olyan, magánkezdeményezés útján létrehozott közösségi tér található a kerületben, 

amelyek koncerteket, kiállításokat és egyéb kulturális programokat szerveznek. 

A kerület kulturális életét az önkormányzati alapítású Bárka Színház (amely a Ludovika Campus részévé válva 

várhatóan egyetemi színpadként üzemel tovább a jövőben), illetve a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit 

Kft. egészíti ki. Utóbbi szervezet hatáskörébe tartozik a Kesztyűgyár Közösségi Ház, a H13 Diák- és 

Vállalkozásfejlesztési Központ, valamint a Józsefvárosi Galéria és a Zászlógyűjtemény is. A Kesztyűgyárban 

számos tehetséggondozó program, művészi előadás, képzés, tanácsadás, illetve egy internetterem is 

található. Az itteni programok célja a közösség építése és a helyi identitás erősítése által a Magdolna negyed 

bevonása a budapesti kulturális életébe. Az intézmény szociális célokat is szolgál, hiszen a környékbeli és 

budapesti hátrányos helyzetű gyermekek a nekik szánt programokon sikereket érhetnek el, pozitív hatást 

gyakorolva életükre. 

A H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központban található galérián és a világon egyedi állandó 

Zászlókiállításon túl a Józsefvárosi Galéria tekinthető a kerület meghatározó kulturális intézményének. A 

főként kortárs magyar képzőművészek alkotásait bemutató galéria leginkább művelődési központként 

működik, igen sokfajta programot biztosítva, általában ingyenes rendezvényekkel. A Galéria önmagát 

találkozási pontként definiálja, hiszen látogatóik rendszeresen visszatérnek, közösséget formálnak. Emellett 

az intézménynek a kerület kulturális életéről való tájékoztatás is a szerepei közé tartozik. 

2014-ben nyílt meg a Kálvária téren a Turay Ida Színház. 

Sport, rekreáció 

A kerületben élők közül az óvodások és az iskolások találkoznak szervezett keretek között a legtöbbet a 

sporttal. Habár minden óvodában találhatóak szabadtéri játékok, azok száma nem elegendő, így több 

óvodában külön szerveznek úszásoktatást, tartásjavító tornát, néptáncoktatást, illetve balett-előkészítőt is.  

A kerületi óvodák háromnegyede rendelkezik tornaszobával, míg a többi esetben a testnevelési foglalkozást 

más módon oldja meg a fenntartó. A Vajda Péter Ének-zenei Általános Iskola és a Losonci Téri Általános Iskola 

által évente megrendezésre kerülő, óvodásoknak szóló sportesemények, a Vajda Kupa Óvodás Sorverseny, 

illetve az Ovilimpia nagy népszerűségnek örvend. Nyaranta sporttáborok szervezésével kívánja megoldani az 

önkormányzat az óvodások felügyeletét. 

A kerületben található iskoláknak kivétel nélkül van tornatermük, ötnek sportudvara is. A Losonci Téri 

Általános Iskola ezen felül uszodával is rendelkezik, melyet minden oktatási intézmény igénybe vesz 

úszásoktatás céljából. A sportszerek gyors amortizációja és viszonylagos magas fogyasztói ára miatt a 

szertártak tornaszerekkel és segédeszközökkel való ellátása, habár folyamatos, nem kielégítő ütemű. A 

humán erőforrás megfelelő minőségű, teljes a kerületi iskolák szaktanári ellátottsága. A kötelező tanórákon 

kívül a tanulók délutáni sportköri foglalkozáson vehetnek rész, melynek keretei között iskolánként sok 

                                                           
4 2013-as adatok, forrás: Budapest statisztikai évkönyve 2013. 



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM 

HBHE – BFVT – HÉTFA – PESTTERV – Pro Régió – Városkutatás 

Budapest VIII. kerület Józsefváros  

Józsefváros ITS – Helyzetfeltáró, helyzetelemző munkarész  
 

 89 

esetben eltérő sportágakat lehet választani. Józsefvárosban a tanulók tizenkét sportágban mérethetik meg 

magukat a diákolimpia keretei között, amelyet a testnevelő munkaközösség szervez, és az önkormányzat 

finanszíroz. 

A Józsefvárosi Önkormányzat elkötelezett a teljes lakosság rendszeres testmozgásra való ösztönzése iránt, 

ennek részeként javítani kívánja azoknak a felnőtt korúaknak a sportolási lehetőségeit is, akik anyagi okok 

miatt nem engedhetik meg maguknak a rendszeres testedzést. E célt szolgálja az FTC-vel kötött 

együttműködési megállapodás is, melynek keretében a hátrányos helyzetű VIII. kerületi lakosok, a nők és a 

családok igény esetén díjmentesen használhatják a Népligeti Sportcentrum kijelölt pályáit: a kis 

kézilabdacsarnokot, az atlétikai futópályát, illetve a műfüves futballpályát. A megállapodás kiegészítéseként 

az FTC vállalta, hogy kézilabda-szakosztályának utánpótlását elsődlegesen a józsefvárosi sportoló diákok 

közül választja ki, ami jelentős kitörési lehetőséget jelent a kerületi gyermekek számára.  

Az önkormányzat által szervezett és támogatott sportolási lehetőségeken túl a lakosság különböző 

sportszervezetekben is megtalálhatja a neki megfelelő mozgásformát. Ezeknek két típusa létezik: a 

sportegyesület és a sportvállalkozás. Az egyesületek önálló civil szervezetként megkerülhetetlen tényezői a 

józsefvárosi sportéletnek, és széles kínálatot teremtenek a sportolni vágyók számára, tevékenységükben a 

különböző harcművészetektől a ritmikus gimnasztikán át a futballig sokfajta sportág megtalálható. Fontos 

kiemelni a Félúton SE tevékenységét, amely a kerületben egyedüliként foglalkozik az értelmi fogyatékos 

gyerekek sporton keresztüli rehabilitációjával. 

A kerület sportéletében az Orczy park hagyományosan kiemelt szereppel bírt, ugyanakkor a területen a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem campusának kialakításához kapcsolódó munkák nyomán 2014-től kezdődően 

a sportfunkciók egy része kiszorult. Az elképzelések szerint ennek pótlására a – csere révén a kerület 

birtokába került – felhagyott Józsefvárosi pályaudvar egy részén létesülhet a 2010-es évek második felében 

új kerületi sportközpont. Az Orczy parkban, az építkezések kezdete előtt, kalandpark, futball-, KRESZ-, tenisz-

, futó- és aszfaltozott kosárlabdapálya, illetve egy edzőterem volt megtalálható. 

A kerületben ezt a közösségi funkciót 2014 szeptemberétől a Fiumei út és a Dobozi utca által határolt 

területen (FiDo tér) kialakított ifjúsági park, egészíti ki. A Magdolna Negyed III. szociális programjának 

keretében megépülő parkban a kerületi fiatalok számára kulturált közösségi találkozási hely és sportolási 

lehetőség áll rendelkezésére. A téren öntöttgumi-burkolatú futball-, gördeszka- és kosárlabdapálya, 

pingpongasztalok, fitneszgépek és óriás sakk is található. Emellett a parkban létesített közösségi házban 

különböző programokkal és játék-, illetve sporteszközbérlési lehetőségekkel szociális munkások várják a fiatal 

látogatókat. A park továbbá kültéri rendezvények és koncertek megtartására is alkalmas. 

2.4.2. Esélyegyenlőség 
A kerületben, mint a korábbi fejezetek azt illusztrálják, jelentős társadalmi problémák vannak jelen, főként 

az Orczy és a Magdolna negyedben halmozódva fel. A kerületben az esélyegyenlőség szempontjából a 

legfontosabb a közszolgáltatások helyzete. Általános iskolai szinten a közoktatási ellátási feladatok 

megoldottak, emellett azonban az óvodás halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek követése nem 

megoldott, amit súlyosbít a probléma, hogy a kerületi óvodák között nem egyenlően oszlanak meg az érintett 

gyermekek. A kerületi közoktatási intézményekben kialakuló szegregációt a szabad iskolaválasztásban és a 

tagozatos osztályok léte egyaránt elősegíti. Az iskolán kívüli segítő programokban való részvétel iskolánként 

eltérő, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körében változó az aktivitás. 

Az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában (2013) nevesített célként szerepel a hátrányos 

megkülönböztetés megelőzése, az esélyegyenlőség általános elősegítése, a hátrányos helyzetűek munkaerő-

piaci hátrányainak csökkentése, valamint a lakóhelyi szegregáció felszámolása. A program veszélyeztetett 
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csoportként kiemeli a romákat és/vagy mélyszegénységben élőket, a gyermekeket, az időseket, a nőket és a 

fogyatékkal élőket, a következő tervezett intézkedésekkel javítani szándékozva helyzetükön: 

Célcsoport Fejlesztési lehetőség 

Romák és/vagy mélyszegénységben élők Helyi foglalkoztatási lehetőségek felkutatása a regisztrált 
álláskeresők számának csökkentésére 

Lakosság életminőségének figyelemmel kísérése, 
szükségletalapú szolgáltatások szervezése az adósságállomány 
újratermelődésének megelőzése érdekében 

Felnőttoktatás, képzések szervezése az alacsony végzettségű 
álláskeresők helyzetének javítására 

Gyermekek Korai/egyéni fejlesztési lehetőségek bővítése, intézmények és a 
család közötti információáramlás biztosítása a hátrányos 
helyzetű gyermekek számának csökkentéséhez 

Szabadidős tevékenységek, biztosítása, fejlesztő tréningek 
szervezése az elhanyagoltság, a veszélyeztetettségi tényezők 
kialakulásának megelőzésére 

Adatgyűjtés, beszámoló kérése a szegregált lakókörnyezetben 
élő gyermekekkel kapcsolatos adathiány oldására 

Idősek Aktivitást megőrző programok, képzések szervezése az egyedül 
élők magas arányának kezelésére 

Foglalkoztatás bővítése, képzések/átképzések megszervezése a 
munkaerőpiacon való elhelyezkedés segítéséhez 

Tanfolyamok, képzések biztosítása az élethosszig tartó 
tanuláshoz 

Önkormányzati segélyezési rendszer áttekintése, igény szerinti 
szolgáltatások kialakítása a szociális támogatást igénybe vevők 
számának növelésére 

Nők Képzések szervezése, állásbörze a női munkanélküliség 
visszaszorítására 

Szabadidős programok szervezése, családok számára fórumok 
szervezése a nők túlzott leterheltségének oldására 

Adatgyűjtés, beszámoló kérése a családon belüli erőszakkal 
kapcsolatos adathiány enyhítésére 

Fogyatékkal élők Pályázati lehetőségek felkutatása intézmények, közutak 
akadálymentesítéséhez 

Védett munkahelyek teremtése, helyi munkáltatók számára 
kedvezmények biztosítása a munkaerő-piaci részvétel bővítése 
érdekében 

10. táblázat: A VIII. kerületi Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében szereplő célcsoport-specifikus 
fejlesztési lehetőségek (2013). 

(Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, 2013. július; saját szerkesztés) 
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SWOT / HUMÁN INFRASTRUKTÚRA  
  

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 Középiskolák széles választéka helyben 

 Felsőoktatási intézmények rendkívül magas 

koncentrációja 

 Sokrétű szociális ellátói háló, elsősorban a 

Magdolna Negyed Program révén 

 A fővárosi átlagnál kedvezőbb háziorvosi ellátottság 

 Klinikák jelenléte 

 Az igények jelentősen meghaladják a bölcsődei 

férőhelyek számát 

 Magas a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók aránya a kerület iskoláiban 

 A fővárosi átlagnál jelentősen alacsonyabb a 

gimnáziumi férőhelyek aránya a középiskolai 

kapacitásokon belül 

 Magas a szociális segélyekre szoruló népesség aránya 

 A kerület magasan felülreprezentált a fővárosi 

hajléktalanellátásban 

 Általános iskolai képzés hiánya a Százados negyedben 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 A kerület egy részének studentifikációja 

 A Százados út környéke általános iskolai 

ellátottságának javítása 

 Elmarad a felsőoktatási intézmények egyetemi 

negyedet alkotó hálózatosodása 

 Az általánosan kedvezőtlen HH, HHH arányok miatt 

nem lehetséges a kerületben a kellően integrált oktatás 

 A kerület a teljes főváros szociális ellátóközpontjává 

válik 

 Óvodai kapacitások szűkössé válása 

 

FEJLESZTÉSI KIHÍVÁSOK 
 Fővárosi, illetve országos szinten kezelhető problémák megoldásának artikulálása: hajléktalanellátások 

kiegyenlítettebb területi elhelyezése, tankerületen belüli integrált oktatási lehetőségek kezelése. 
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2.5. JÓZSEFVÁROS GAZDASÁGA 

2.5.1. Józsefváros gazdasági súlya, szerepköre, sajátos 

gazdasági jellemzői 
Budapest sajátossága, különösen a belső-pesti kerületek esetében, hogy a gazdasági élet átlépi az egyes 

kerületek határát, csupán kisebb egységek esetében értelmezhető helyi szervező erőként. Munkavállalói 

szempontból ritkán van jelentősége, hogy egy-egy nagyobb foglalkoztató, gazdasági szereplő melyik 

kerületben működik, mint ahogy a munkaadók számára is sokadlagos szempont a telephelyválasztás során 

ugyanez. A munkaerőhöz való jó hozzáférés, a logisztikai lehetőségek, a reprezentációs szerep a Budapesten 

belüli helyszínválasztások során mind lényegesebb szempont, mint a kerületi hovatartozás. A kerületek 

szempontjából ugyanakkor mégis jelentőséggel bír, milyen gazdasági szereplők működnek a területükön, 

ugyanis a fővárosi önkormányzat által kivetett helyi adókból – melyek közül egyedül az iparűzési adó bír 

érdemi súllyal – a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 

2006. évi CXXXIII. törvényben meghatározott kulcs szerint részesednek. E törvény szerint a fővárosi szinten 

beszedett helyi adók 49%-a illeti meg a kerületi önkormányzatokat (51% a Fővárosi Önkormányzaté), mely 

résznek a 3,80946081%-a illeti a VIII. kerületet, ami a 2015. évi ajánlott tervszám szerint például 

3 910 602 000 forintot jelent5. 

2.5.2. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb 

beruházásai, települést érintő fejlesztési elképzelései 
2013-ban Józsefvárosban 17 920 regisztrált vállalkozás működött, melyek legnagyobb részét a 9419 korlátolt 

felelősségű társaság, az 5511 önálló vállalkozó, valamint a 2636 betéti társaság tette ki. A kerület lakosságára 

vetítve a fővárosi átlagnál valamivel sűrűbb a vállalkozások jelenléte Józsefvárosban (ezer főre 226,59, illetve 

238,80 darab), mely előny kizárólag a kft-k relatív magas számából következik. Minden egyéb cégformában 

alatta marad a kerületi sűrűség a fővárosi szintnek (leszámítva a lényegében megegyező bt-koncentrációt). 

Különösen erős a kerület lemaradása, ha a belső-pesti kerületek összesített értékeivel vetjük össze, melyek 

minden vállalkozástípus esetében, legtöbbször nagy különbséggel lekörözik a józsefvárosi számokat. Az egyes 

vállalkozási formákat illetően az utóbbi években a bt-k és egyéni vállalkozások háttérbe szorulása, ezzel 

együtt a kft-k és rt-k folyamatos számbeli növekedése figyelhető meg: 2007 és 2012 között előbbiek egyaránt 

32%-os csökkenését utóbbiak 50, illetve 55%-os darabszám-emelkedése kísérte. 

                                                           
5 3/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi 

megosztásáról. 
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70. ábra: Egyes cégformák száma a VIII. kerületben (darab, 2013). 

(Forrás: Budapest statisztikai évkönyve 2013, saját szerkesztés) 

 
71. ábra: Ezer főre jutó vállalkozások száma összesen és típusonként a VIII. kerületben, a belső-pesti kerületekben és 

Budapesten (darab, 2013). 
(Forrás: Budapest statisztikai évkönyve 2013, saját szerkesztés) 
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72. ábra: Működő vállalkozások darabszáma a VIII. kerületben főbb cégformák szerint (darab). 

(Forrás: KSH Statinfo, saját szerkesztés) 

A fenti számokból látszik ugyan, hogy nem Józsefváros a főváros gazdasági életének első számú központja, 

mindazonáltal bizonyos területeken népességbeli arányát (2013: 4,32%) meghaladóan részesül abból, 

legalábbis az adott nemzetgazdasági ágban működő vállalkozások darabszáma tekintetében. 

A kerületben várható gazdasági fejlesztések, jellegükből fakadóan, nem tárhatóak fel teljes egészében. 

Mindazonáltal ismert néhány 2015-2020 között megvalósítani tervezett, eldöntött beruházás, amelyek 

érdemben növelhetik Józsefváros gazdasági súlyának és munkahelyeinek számát: 

- A Corvin Sétány Program 2015-ig meg nem valósult elemei – lakások, irodaépületek a Nagy Templom 

utca és a Szigony utca közti területen (fejlesztő: Cordia, Futureal) 

- Bionikai Innovációs Központ a Balassa utcában (fejlesztő: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 

Semmelweis Egyetem) 

- Korányi projekt – új, hétszintes Központi Betegellátó Épület építése a külső klinikai tömbben 

(fejlesztő: Semmelweis Egyetem) 

- Ludovika Campus – kollégium, sportközpont és új oktatási épület az Orczy parkban (fejlesztő: 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem) 

2.5.3. Józsefváros főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 
Leginkább a kereskedelem-gépjárműjavítás (6,63%), a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, 

hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés (6,47%), a művészet, szórakoztatás, szabadidő (6,18%) és a 

közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás (6,06%) ágazatokban tűnik ki a kerület gazdasági súlya. 

Emellett népességi súlyán felüli szerepet játszik a VIII. kerület a feldolgozóiparban, az építőiparban, a 

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, az adminisztratív, szolgáltatást támogató tevékenység és az oktatás 

területén is. Lemaradása az ingatlanügyekben, a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás, a 

humán-egészségügyi, szociális ellátás, valamint a szállítás, raktározás nemzetgazdasági ágakban a 

legjelentősebb. 

A megoszlást a kerületen belül vizsgálva szintén szembetűnő a kereskedelem-gépjárműjavítás erős többlete 

(Józsefváros vállalkozásainak 24,63%-a, 4352 cég tartozik ide), amit a szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység (14,00%, 2474 darab) és az ingatlanügyletek (13,83%, 2444 darab) követnek. 
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73. ábra: A VIII. kerület részesedése Budapest egészén belül az egyes nemzetgazdasági ágakban aktív regisztrált 

vállalkozások darabszámából (GFO'11, 2013). 
(Forrás: TEIR, saját szerkesztés) 

 
74. ábra: Egyes nemzetgazdasági ágakban aktív regisztrált vállalkozások belső megoszlása a VIII. kerületben (GFO'11, 

2013). 
(Forrás. TEIR, saját szerkesztés) 

A kerületben láthatóan erős kereskedelmi ágazatot továbbvizsgálva 4395 darab kiskereskedelmi üzlet 

azonosítható, melyek száma erősen nő, 2007 és 2013 között 36,49%-kal, 3220 darabról indulva érte el a fenti 
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értéket. A főbb üzlettípusok darabszáma meglepő eloszlást mutat: az 1950 darab ruházati szaküzlet magasan 

dominálja Józsefváros kiskereskedelmi mezőnyét (különösen a 130 textilszaküzlettel és a 223 lábbeli- és 

bőráru-szaküzlettel kiegészülve). Ennek minden bizonnyal a Józsefvárosi pályaudvar és a Ganz-MÁVAG 

területén kialakult (időközben az utóbbi területre szorult), kínai piacként emlegetni szokott 

kereskedőközpont a magyarázata, ahol számos önálló árus foglalkozik elsősorban ruházati cikkek 

kereskedelmével. Ezen ágazaton felül jelentős az italüzletek-szórakozóhelyek, illetve az éttermek-büfék 

száma is, igazolva, hogy a VIII. kerület képes élni előnyös városszerkezeti pozíciójával, melynek 

eredményeként a kerület belső részein meglehetősen sűrű a vendéglátóhelyek előfordulása. 

 
75. ábra: Kiskereskedelmi üzletek száma a VIII. kerületben (darab). 

(Forrás: KSH Statinfo, saját szerkesztés) 

 
76. ábra: Főbb üzlettípusok darabszámai a VIII. kerületben (2013). 

(Forrás: KSH Statinfo, saját szerkesztés) 
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2.5.4. Versenyképesség 

Kutatás-fejlesztés 

Minthogy Józsefváros Magyarország legfejlettebb régiójának központjában, Budapest belvárosában fekszik, 

a munkaerőhöz való hozzáférés nem lehet gát a kerület gazdasági potenciáljának kihasználásában. Fontosabb 

kérdés – többek közt az iparűzésiadó-részesedés korábban tárgyalt kérdése kapcsán is –, hogy a fővároson 

(illetve a Közép-Magyarország Régió egészén belül is) mennyire képes a kerület otthont adni innovatív, 

kutatás-fejlesztésben aktív gazdasági szereplőnek. Kedvező fekvése, illetve a kerületben összpontosuló, 

jelentős részben országos jelentőségű felsőoktatási intézmények nagy száma alapján Józsefváros ideális 

adottságokkal rendelkezik e téren. 

A kerületben zajló K+F tevékenység szervesen kapcsolódik a fővárosi kutatói hálózatba, amelynek központi 

szerepe az ország tudományos életében megkérdőjelezhetetlen. Emellett az üzleti szféra kutatóhelyeinek, 

illetve a legjelentősebb egyetemek többsége is a fővárosban koncentrálódik. Józsefváros a releváns 

kutatásokba elsősorban két intézménnyel, a Semmelweis Egyetemmel és a Pázmány Péter Egyetem 

Informatikai Karával kapcsolódik be. 

Turizmus 

Józsefváros turisztikai szempontból is meghatározó Budapesten, a kerülettel kapcsolatos általános 

percepciókhoz képest kifejezetten sok műemléki látnivalóval rendelkezik. 

Látnivaló 

Magyar Nemzeti Múzeum 

Uránia Nemzeti Filmszínház 

Szent Rókus-kápolna 

Keleti pályaudvar 

Kerepesi temető (Fiumei úti sírkert) 

Füvészkerti Festetics-villa és pálmaház  

Magyar Természettudományi Múzeum 

Szabó Ervin Könyvtár épülete (Wenckheim-palota) 

Corvin Mozi 

Festetics-palota és Károlyi-palota 

Grund 

Podmaniczky-Degenfeld Könyvtár (Üllői út 24.) 

József utcai Műteremház (József utca 37.) 

Párbeszéd Háza (Horánszky u. 20.) 

Festetics-palota (Pollack Mihály tér 3.) 

Szabad az Á… étterem és kávézó (Mikszáth tér 2.) 

Justitia-kút (Szabó Ervin tér) 

Almásy-palota és udvara – Magyar Építőművészek Székháza (Ötpacsirta utca 5.) 

Kossuth Klub épülete – Hadik-palota (Múzeum u. 7.) 

Trefort-kert és Gólyavár (Múzeum körút 4-8.) 

11. táblázat: Ismert és felfedezetlen attrakciók Józsefvárosban. 
(Forrás: Józsefváros turisztikai és városmarketing-koncepciója, 2010)  
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Budapest az elmúlt években egyre kedveltebb úticéllá vált, amelynek hatása Józsefvárosban is érzékelhető, 

egyre több külföldi médium ajánlja a kerületet a 2010-es évek első felétől. E kedvező folyamat mögött 

egyrészt a kerület belvárosi fekvése, másrészt pedig a számos, nemzetközi szinten is érdeklődésre méltó 

turisztikai látványosság áll – de érdemes megemlíteni az alternatív városnéző túrák növekvő népszerűségét 

is. Ez utóbbiak a közismert látványosságok helyett az alkalmi látogató előtt rejtett helyi valóság bemutatását 

célozzák, ekként a VIII. kerület színes, fragmentált szövete ideális keretül szolgál számukra. Mindezen 

tendenciák nyomán nem lehet meglepő, hogy mind a vendégek, mind az eltöltött vendégéjszakák száma 

dinamikusan növekszik Józsefvárosban: az összes vendégek száma 159 ezerről 310 ezerre, a külföldieké 146 

ezerről 284 ezerre, az előbbiek által eltöltött vendégéjszakák száma 409 ezerről 711 ezerre, az utóbbiak által 

eltöltötteké 384 ezerről 644 ezerre nőtt 2007 és 2013 között. A számokból egyfelől még kiolvasható, hogy 

egyfelől a kerületi vendégek elsöprő többsége (2013-ban 90,59%-a) külföldi, másfelől pedig hogy Budapest 

egyre népszerűbbé válása – a fapados repülés, a hétvégi városlátogatások elterjedésével – együtt jár az itt 

töltött idő csökkenésével is. Míg 2007-ben egy átlagos vendég 2,57 éjszakát töltött a kerületben, addig 2013-

ban már csak 2,29-et. 

 
77. ábra: Összes és külföldi vendégek, illetve vendégéjszakák száma a VIII. kerület kereskedelmi szálláshelyein (ezer fő, 

illetve ezer vendégéjszaka). 
(Forrás: KSH Statinfo, saját szerkesztés) 

E növekedéssel Józsefváros jó ideje a budapesti átlag felett teljesít, és csak 2013-ban mérséklődött annyit a 

vendégéjszakák számának növekedése, hogy az összfővárosi érték is beérje azt. 
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78. ábra: Vendégek, illetve vendégéjszakák számának éves változása a VIII. kerületben és Budapesten (0%=előző év 

értéke). 
(Forrás: KSH Statinfo, saját szerkesztés) 

Különösen érzékletesen mutatja meg Józsefváros turisztikai potenciáljának növekedését a kereskedelmi 

szálláshelyek férőhely-változása: 2007 és 2013 között a kerületben 2,28-szorosára növekedett a férőhelyek 

száma, míg ugyanezen idő alatt a főváros egészének kapacitásbővülése csupán 1,16-szoros volt. 

 
79. ábra: Összes kereskedelmi szálláshely férőhelyeinek változása a VIII. kerületben, illetve Budapesten 

(adott területi egység 2007-es értéke=1) 
(Forrás: KSH Statinfo, saját szerkesztés) 

A kerületben a legfőbb turisztikai célpont a Palotanegyed, amely azonban Budapest turisztikai térhálózatának 

perifériáján helyezkedik el. A külföldi látogatók ezt a negyedet csak érintőlegesen érintik, s főként a 

határokon, így a Blaha Lujza téren, az Astoriánál, Kálvin téren és az Iparművészeti Múzeumnál. Egyedül a 

Nemzeti Múzeumnak van jelentős a vonzereje a negyedben, elsősorban belföldiek között.  Összességében 

elmondható azonban, hogy noha a kerülettől északabbra lévő, hasonló adottságokkal rendelkező területek 

turisztikai kihasználtsága minden szempontból jelentősen intenzívebb, Józsefváros dinamikus turisztikai 

kapacitás- és látogatásnövekedéséből megalapozottan lehet ezen elmaradás oldódására számítani. 
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2.5.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 
Józsefvárosban jelentős szerepet játszanak az ingatlanfejlesztések: 2013-ban itt épült a budapesti kerületek 

közül a legtöbb új lakás (385 darab a fővárosi 1770-ből)6, ami – tekintettel arra, hogy nagy részük az 

alapvetően átalakuló Corvin negyed magasabbra pozícionált területén létesült – jelentős áremelkedést vetít 

előre. Ennek megfelelően várható, hogy jelentőssé válik a befektetési célú lakásvásárlás szerepe is. A kerület 

sajátos ingatlanpiaci pozícióját jelzi, hogy Pest Nagykörúton belüli részei közül a Palotanegyed számít a 

legolcsóbb városrésznek, noha a kerületen belül inkább átlagosnak minősülnek az itteni lakásárak. Azoktól 

érdemben a Corvin és a Százados negyedek térnek el (felfelé), illetve a Magdolna és Orczy negyedek (lefelé): 

míg a Százados negyed a maga 236 000 forintos átlagos négyzetméterárával a legdrágább negyede a 

kerületnek, addig a Corvin Sétány Program projektterületén még az újonnan épült, jelentősen drágább 

lakásokkal együtt is csak 225 000 forint ugyanez az érték. Összefügghet az újépítésű lakások szinte teljes 

hiányával, hogy a máskülönben kedvező státuszúnak tartott Tisztviselőtelep négyzetméterárai (átlagosan 

175 000 forint) alacsonyabbak a kerület szociális problémákkal inkább terhelt középső negyedeinek 

(Népszínház, Csarnok, Corvin-észak, Losonci, Magdolna, Orczy, Ganz) 206 000 forintos átlagánál. 

A kerület ingatlanpiaci népszerűségét segíti elő annak kedvező közlekedési helyzete is: a város kerületei közül 

itt található a legtöbb metróállomás, a millenniumi földalatti vasúton kívül az összes metróvonal érinti. Az 

átlagos négyzetméterárak – egy jelentősebb 2003-as és 2009-es, majd egy mérsékeltebb 2012-es – visszaesés 

után 2013-ra 215 000 forint körül helyezkedtek el. A kereslet és a kínálat hektikusságát, az új lakások piacra 

lépésének árformáló erejét jól jelzi, hogy 2009-ben például fél év alatt kevesebb, mint felére (347 000 

forintról 161 000 forintra) esett vissza a hirdetésekben megjelenő lakások átlagos négyzetméterára. 

 
80. ábra: Lakások átlagos négyzetméterára a VIII. kerületben (Ft). 

(Forrás: ingatlannet.hu) 

  

                                                           
6 Budapest statisztikai évkönyve 2013. 



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM 

HBHE – BFVT – HÉTFA – PESTTERV – Pro Régió – Városkutatás 

Budapest VIII. kerület Józsefváros  

Józsefváros ITS – Helyzetfeltáró, helyzetelemző munkarész  
 

 101 

Negyed Ft/m2 

Tisztviselőtelep 175 000 

Józsefváros többi része 197 000 

Palotanegyed 206 000 

Corvin Sétány Program 225 000 

Százados negyed 236 000 

12. táblázat: Átlagos négyzetméterárak a VIII. kerület egyes kiemelt részein, illetve fennmaradó részein (2015. április 
1.) 

(Forrás: otthonterkep.hu) 

Erősödő tendenciákat mutat a kerületi irodapiac is, 2014. júliusban 168 000 m2 bérelhető területtel, jó – A és 

B kategóriás – minősítésű irodák magas arányával, a többi belvárosi kerülethez képest kedvezőbb bérleti 

díjakkal7. 2007 és 2015 között számos irodaépület épült a kerületben: 

Irodaház neve Építés éve Kiadó terület 

Arena Corner  2007 24 000 m2 

Baross 52 2007 5 200 m2 

Parkway 2008 4 200 m2 

Corvin Towers 2009 24 000 m2 

Corvin Corner 2014 6 200 m2 

13. táblázat: 2007 és 2015 között átadott új irodaházak a VIII. kerületben. 
(Forrás: saját gyűjtés) 

 

  

                                                           
7 Érdemes lakást venni Józsefvárosban. Jozsefvaros.hu, 2014. július 7., http://jozsefvaros.hu/hir/1922/erdemes_lakast_venni_jozsefvarosban/ 
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SWOT / GAZDASÁG  
  

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 Erős kiskereskedelem 

 Kapcsolódás a belváros kereskedelmi hálózatához 

 K+F-aktivitás jelenléte 

 A fővárosi átlagot meghaladó ütemben bővülő 

turizmus 

 Számos látnivaló, „alternatív városnézés” 

 Fővárosi léptékű ingatlanfejlesztések 

 Jelentős irodakapacitások 

 Bizonyos területeken – elsősorban a Ganz negyedben – 

szinte ellenőrizetlen, kaotikus kereskedelmi kínálat 

 Egyenetlen turisztikai érintettség 

 Városrészenként jelentősen eltérő ingatlanpiaci 

mozgások 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 Saját jogú turisztikai vonzerő kiépülése 

 Tudásközponti szerepkör kialakulása a jelen lévő 

egyetemek, kutatóhelyek sűrűsödése révén 

 Az egyelőre e szempontból érintetlen kerületrészek 

turisztikai potenciáljának megteremtése, alternatív 

látványosságokkal 

 Zöld gazdaság 

 Az ingatlanfejlesztéseknek nincs továbbgyűrűző hatása 

 A kerület a fővárosi turizmus passzív hátországává válik 

 A kiskereskedelem egysíkúvá válik, a kínai piacra épülő 

vonal mentén 

 

FEJLESZTÉSI KIHÍVÁSOK 
 Turisztikai vonzerő bővítésére vonatkozó elképzeléseknek katalizálása 

 Ganz negyed kereskedelmének rendezése 
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2.6. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 

ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE 

2.6.1. Költségvetés, gazdasági program 

Költségvetés 

2014 februárjában az állam átvállalta a kerületi önkormányzat adósságállományát (amely 5409,9 millió forint 

tett ki ekkor), noha érdemes megemlíteni, hogy a kerület gazdálkodása már 2010-ben és 2011-ben is 

szufficites volt. A feladatellátásban (elsősorban a közoktatásban) való erősödő állami szerepvállalás nyomán 

a helyi önkormányzatok feladatalapú finanszírozása csökkent, így az önkormányzat 2014. évi gazdálkodása 

már csupán 16981,3 millió Ft költségvetési bevételt és 15563,0 millió Ft költségvetési kiadást 

eredményezett8, azaz újbóli adósság ekkor sem jelent meg.  

 
81. ábra: A VIII. kerületi önkormányzat éves összes kiadásai és bevételei (millió Ft). 

(Forrás: KSH Statinfo, saját szerkesztés) 

2007 és 2011 között a helyi önkormányzat fő adóbevételei közül az iparűzési adó összege folyamatosan 

csökkent, míg a gépjárműadóé 2009-ig csökkent, majd érezhetően nőni kezdett. Pluszbevételt jelent a kerület 

számára, hogy 2011-től a Fővárosi Önkormányzattól, ahol azt a kerületi önkormányzat igényelte, helyben 

maradt az idegenforgalmi adó – ez 2011-ben Józsefvárosnak 172 millió forintot jelentett. 

                                                           
8 Állami Számvevőszék – Jelentés az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről. Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefváros, 2015. március. 
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82. ábra: A VIII. kerületi önkormányzat fő adóbevételei (millió Ft). 

(Forrás: KSH Statinfo, saját szerkesztés) 

 

Gazdasági program 

Az önkormányzat korábbi tevékenységeit meghatározó gazdaságélénkítési szándékok elsősorban Józsefváros 

2010-14-es gazdasági programjából olvashatóak ki, amely három fő elemben azonosította a kerület gazdasági 

dinamikájának zálogait: 

- az egyetemek és kutatóintézetek által képviselt tudásiparban; 

- a kerület jelentős kulturális értékeire építeni képes turizmusban; 

- a kerületi tradíciót jelentő erős helyi vállalkozói rétekben. 

E három elemre építve a gazdasági program a következő teendőket tűzte ki maga elé: 

1. Vállalkozásokra építő kerületi gazdaság 

2. A kerületi gazdaság versenyképességének növelése 

a. Az önkormányzat alapvető feladat a helyi gazdaság fejlesztése, amely a fejlesztések alapja 

b. Növelni kell a vállalkozói versenyképességet (szolgáltatások mennyiségi, minőségi javítása, 

hiányzó lakossági szolgáltatások célzó fejlesztésének támogatása, pl. Palotanegyedben 

kultúrára épülő szolgáltatások) 

i. Turisztikai vonzerő javítása (ami fontos a gazdasági aktivitás szempontjából, így az 

önkormányzat ösztönzi a vállalkozásokat, hogy a kereslethez alkalmazkodjanak) 

Tudásipar megtartása, erősítése, az alábbi okokból 

1. Az egyetemek és kutatóintézetek jelentik a legnagyobb foglalkoztatási 

egységeket 

2. Az intézmények környezetének fejlődése továbbhajtja az általános gazdasági 

növekedést (Corvin Sétány Program, Belső-Józsefváros) 

3. A különböző adottságokkal rendelkező negyedek értéket jelenthetnek a 

későbbiek során 

ii. Az információhoz jutás esélyeinek javítása 

1. Az önkormányzat támogatja a piaci szereplők fejlesztési szándékait 
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2. Vállalkozói fórumokat, börzéket és tematikus előadást, tanácsadást szervez 

3. Fontos a gyors kétirányú információs hálózatok kialakítása 

3. A kerület foglalkoztatottsági helyzetének javítása 

a. Magas színvonalú és differenciált közoktatási rendszer 

i. Korszerű közoktatás (rugalmasan reagáló munkaerő kialakulása) 

ii. Az egyik legfontosabb feladat a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása és a 

tehetséges diákok gondozása 

b. Munkaerőképzés 

i. Szakképzés vagy átképzés biztosítása, munkanélküliek segítése a munkakeresésben 

c. Szakképzési program 

i. Hiányszakmák képzése, kiegészítő szakmák megszerzésére irányuló tanfolyamok 

ii. Emellett fontosak a számítógépes képzések és a karrierutak áttekintése 

d. Munkanélküliek helyzetének javítása 

i. Az eddigi tevékenységét folytatja az önkormányzat: álláskereső klub, állásbörze, 

munkába állást segítő klub 

e. Új közfoglalkoztatási program, a Nemzeti Közfoglalkoztatási Programhoz illeszkedve 

f. Gyakornoki program fenntartása a diplomás pályakezdők számára az önkormányzat 

különböző intézményeiben 

g. Kiegészítő foglalkoztatási projektek 

i. Házmesterek és viceházmesterek az önkormányzati bérházakban 

ii. Szociális mosoda projekt a kerület krízisterületein 

iii. Közterületi takarítói álláshelyek számának bővítése 

2.6.2. Gazdaságfejlesztési tevékenység 
Józsefváros önkormányzatának mérsékelt lehetőségei vannak az aktív gazdaságfejlesztésre, a helyi adók 

közül csak az építményadó kapcsán merült fel az értékalapú beavatkozás gondolata. Itt a kis 

üzlethelyiségeknek kedvező alapterület-alapú progresszív adóztatás bevezetésével kívánja a kerület a 

kisvállalkozásokat támogatni – összhangban a kerület 2011-ben készült gazdasági programjával, amely 

hangsúlyozza a vállalkozások kiemelt helyét Józsefváros gazdaságában. Ezen felül említésre méltó az 

önkormányzati tulajdonú bérlemények – melyek a kerület egészét tekintve jelentős kisebbségben vannak a 

magántulajdonúakkal szemben – kiadásával kapcsolatos preferenciák alakulása: a 2014-es polgármesteri 

programban helyet kapott bizonyos kereskedelmi tevékenységtípusok korlátozásának kívánalma. Ilyenek az 

elsősorban alkoholt árusító kisboltok, a call shopok (olcsó nemzetközi telefonhívásokat, internet-hozzáférést 

kínáló üzletek), illetve hozzájuk kapcsolódóan a mobiltelefon-kereskedések, mely üzletfajták az 

önkormányzat megfigyelése szerint gyakran zavarják környezetük nyugalmát. 

Ezekkel szemben bizonyos tevékenységtípusok az önkormányzat részéről támogatást és bizalmat élveznek, 

két, elsősorban inkább a jövőben megvalósítandó szándék szerint: 

- A Népszínház utcában és környékén a kisiparosok tematikus, önálló turisztikai értékkel bíró 

sűrűsödésének megtartása és erősítése kívánatos. 

- A Palotanegyed művészeti kínálatának erősítésére a kerület galériák beköltözését tűzte ki célként 

maga elé. 
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2.6.3. Foglalkoztatáspolitika 
A helyzetfeltárás során nem merültek fel aktív foglalkoztatáspolitikai gyakorlatok a kerületi önkormányzat 

részéről, ugyanakkor a kérdés tematikusan kapcsolódik az 1.4.1. pontban bővebben tárgyalt 

közfoglalkoztatáshoz, melynek részeként 2011 óta a kerület 307 és 842 fő között változó létszámban 

foglalkoztatott álláskeresőket köztisztasági és karbantartói munkakörökben. A közfoglakoztatásban részt 

vevők társadalmi és munkaerő-piaci integrációját csupán a főállású alkalmazottak által biztosított környezet 

valósítja meg, indirekt módon, míg az aktív, szociális munkások részvételével zajló reintegrációnak a 

foglalkoztató szervezetek (városüzemeltetési szolgálat, bölcsődék) forráshiánya képezi a fő akadályát. 

Fontos megemlíteni, hogy a stratégiaalkotással párhuzamosan, 2015-ben készül el egy, a kerület alacsony 

iskolai végzettségű lakosai, az itt élő romák és a két csoporton belül különösen a fiatalok munkavállalását, 

legális jövedelemszerző tevékenységét elősegítő közép- és hosszú távú önkormányzati foglalkoztatási 

stratégia, ehhez kapcsolódó oktatási stratégia és cselekvési terv kidolgozására. E dokumentumok ugyan a 

Magdolna Negyed Program részeként, de a kerület összes krízisterületére fókuszálva készülnek el, így a 

jövőben hiánypótló iránymutatásként szolgálhatnak a kerület foglalkoztatáspolitikájának kialakításához. 

2.6.4. Lakás- és helyiséggazdálkodás 

Lakások 

Józsefvárosban a lakásbérbeadási és lakásgazdálkodási tevékenységek ellátása nem közvetlenül az 

önkormányzat feladatkörébe tartozik: 2010 októberétől ezt a kerület önkormányzatának cége, a Kisfalu 

Józsefvárosi Vagyongazdálkodási Kft. látja el. A Lakásgazdálkodási Iroda főbb feladatkörébe tartozik a 

szociális lakbérek megállapítása: Józsefvárosban nincs szociálisbérlakás-állomány, szociális lakbér csak bérelt 

és használati szerződéssel lakott lakásokra állapítható meg. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbe 

adásának feltételeit és a lakbér mértékét a 16/2010. (III.08.) számú önkormányzati rendelet szabályozza. 

Szociális helyzete alapján minden lakásbérlő benyújthatja kérelmét, és amennyiben a rendelet által 

meghatározott feltételeknek megfelel, kérelme jóváhagyásra kerül. 2014-ben a Lakásgazdálkodási Iroda 500 

esetben állapított meg szociális lakbért.    

A ténylegesen fizetendő lakbér alapját képező – növelő és csökkentő tényezőkkel nem rendelkező lakásokra 

megállapított – lakbér komfortfokozat szerinti mértéke 2013 márciusától kezdődően: 

 

Komfortfokozat: Szociális lakbér: Költségelvű lakbér: Piaci alapú lakbér: 

Nem távfűtéses összkomfortos 
lakás esetén: 

290,00 Ft/m2/hó+ÁFA 388,00 Ft/m2/hó+ÁFA 698,00 Ft/m2/hó+ÁFA 

Komfortos és távfűtéses 
összkomfortos lakás esetén: 

272,00 Ft/m2/hó+ÁFA 363,00 Ft/m2/hó+ÁFA 654,00 Ft/m2/hó+ÁFA 

Félkomfortos lakás esetén: 177,00 Ft/m2/hó+ÁFA 236,00 Ft/m2/hó+ÁFA 425,00 Ft/m2/hó+ÁFA 

Komfort nélküli lakás esetén: 136,00 Ft/m2/hó+ÁFA 183,00 Ft/m2/hó+ÁFA 328,00 Ft/m2/hó+ÁFA 

Szükséglakás esetén: 109,00 Ft/m2/hó+ÁFA 146,00 Ft/m2/hó+ÁFA 262,00 Ft/m2/hó+ÁFA 

14. táblázat: Önkormányzati tulajdonú lakások lakbére a VIII. kerületben (2013-tól). 
(Forrás: 16/2010. (III.08.) Önk. rendelet, saját szerkesztés) 

A lakbér csökkentésére és növelésére vonatkozó előírásokat ugyanezen rendelet szabályozza. Míg 2008 és 

2013 között a nem távfűtéses összkomfortos lakások piaci alapú lakbére 22%-kal növekedett, addig a szociális 

lakbér változatlan maradt. Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások száma 2010 és 2014 között 

jelentősen, 11%-kal csökkent: a vizsgált időszak kezdetén még 5458 lakás volt az önkormányzat tulajdonában, 
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míg 2014-ben már csak 4835. Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások állományának változása az 

alábbi táblázatban követhető nyomon: 

 

  Kategória 100% 

önkormányzati 

Társasházi Összesen Változás évről évre 

2010 Lakás db 3283 2175 5458 kiindulási adat 

Lakott db 2908 2020 5234 

Üres db 375 155 507 

2011 Lakás db 3208 2037 5245 -213 

Lakott db 2811 1900 4711 -523 

Üres db 397 137 534 27 

2012 Lakás db 2998 2000 4998 -247 

Lakott db 2667 1863 4530 -181 

Üres db 331 137 468 -66 

2013 Lakás db 2989 1924 4913 -85 

Lakott db 2616 1734 4350 -180 

Üres db 373 190 563 95 

2014 Lakás db 2953 1882 4835 -78 

Lakott db 2520 1673 4193 -157 

Üres db 433 209 642 79 

2015 Lakás db 2947 1860 4807 -28 

Lakott db n.a. n.a. 4130 -63 

Üres db n.a. n.a. 677 35 

15. táblázat: Önkormányzati tulajdonú lakások állományának változásai a VIII. kerületben (darab). 
(Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, saját szerkesztés) 
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Az alábbi táblázatok jól illusztrálják a lakások műszaki, illetve hasznosítási szempont szerinti eloszlását: 

Műszaki szempont Darabszám Részesedés a teljes 

állományból (százalék) 

összkomfortos 476 9,90 

komfortos 2226 46,31 

félkomfortos 376 7,82 

komfort nélküli 1614 33,58 

szükséglakás 115 2,39 

0,5 szobás 37 0,77 

1 szobás 3253 67,67 

1,5 szobás 457 9,51 

2 szobás 854 17,76 

2,5 szobás 76 1,58 

3 szobás 92 1,91 

3 szobásnál több 38 0,79 

16. táblázat: Önkormányzati tulajdonú lakások megoszlása komfortfokozat és szobaszám szerint a VIII. kerületben 
(2015). 

(Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, saját szerkesztés) 

Hasznosítási szempont Darabszám 

Lakott, illetve jogilag nem üres 

lakások: 

 

bérleti szerződéses 3233 

használati szerződéses 39 

jogcím nélküli 858 

hagyatékos 21 

Üres lakások:  

hasznosítható 271 

nem hasznosítható (pl. szükséglakás, 
bontandó, zárolt) 

385 

17. táblázat: Önkormányzati tulajdonú lakások megoszlása hasznosítási szempont szerint a VIII. kerületben (2015). 
(Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás, saját szerkesztés) 

Nem lakás célú helyiségek 

A lakások mellett szintén tulajdonosa az önkormányzat 1785 db nem lakás célú helyiségnek is, melyből 584 

darabot bérbeadás útján hasznosít, 125 helyiséget pedig jogcím nélkül használnak, míg 1076 helyiség üres. A 

nem lakáscélú helyiségek esetében a helyiséggazdálkodási stratégia elkészítése nem jogszabályban előírt 

kötelezettség. Az üres, nem lakáscélú helyiségek könnyebben és rugalmasabban történő bérbeadására a 

Kisfalu Kft. Helyiségbérbeadási Irodája 2013-ban elkészített egy, az elkövetkező évekre vonatkozó helyiség-

bérbeadási stratégiát. 

Az elmúlt években a nemzetgazdasági szinten tapasztalható negatív folyamatok a nem lakás célú helyiségek 

bérlete kapcsán is megmutatkoztak, az új helyiségek bérbeadása és a bérletidíj-bevételek 2009-től 

folyamatos visszaesést mutattak. A VIII. kerületi helyiségeket bérlők egy-két kivétellel egyéni vállalkozók és 
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kisvállalkozások, tevékenységi körük többnyire kereskedelmi és szolgáltatási tevékenység, így 

hatványozottan érintették őket a gazdasági válság elhúzódó hatásai és a kereslet beszűkülése. Előbbiek miatt 

egyre többen adták vissza a helyiségeket a bérleti díjak kitermelhetetlenségére való hivatkozással, ezzel 

párhuzamosan pedig kevesebb bérbevételi kérelem érkezett be. A folyamat 2013-ban megtorpant és 

stagnálni kezdett, majd 2014-ben ismételten kevesebb kérelem érkezett be. A bérbe adott helyiségek 

csökkenésével párhuzamosan növekszik az üres, nem hasznosított helyiségek állománya, amely az 

önkormányzat részére egyre magasabb közös-, illetve üzemeltetésiköltség-fizetési kötelezettséggel jár.  

Józsefvárosban a Palotanegyedben lévő helyiségek keresettek és könnyen bérbe adhatóak, a bérbeadás 

problematikája inkább az innen keletre eső területek helyiségeit érinti, ezen belül is a pincehelyiségeket, 

valamint a 150 m2 feletti és nagy értékű, pályázaton bérbe adható helyiségeket. A kérelmezők jellemzően a 

40-100 m2-es utcai helyiségeket keresik, a 100-150 m2 feletti helyiségekre igen ritkán nyújtanak be kérelmet. 

Az udvari helyiségekre is igen korlátozott a kereslet, tekintettel arra, hogy üzletszerű tevékenység, 

elhelyezkedésükre való tekintettel, nem folytatható ezekben a helyiségekben, inkább csak iroda vagy raktár 

céljára hasznosíthatók. A VIII. kerületi üreshelyiség-állomány túlnyomó része felújítandó vagy jelentősen 

leromlott műszaki állapotban van, így a bérbeadóra tartozó felújítások bérleti díjba történő beszámításának 

lehetősége a bérleti díj összege mellett kulcsfontosságú az új kérelmezők számára. 

Az új bérbeadások fellendítése érdekében az üres helyiségek megjelentek internetes hirdetőfelületen, ahol 

a helyiségek paraméterei is fel voltak tüntetve. Emellett az önkormányzat 2013-ban együttműködési 

megállapodást írt alá a Fővárosi Önkormányzattal a Rögtön jövök! mintaprojekt megvalósítására, melynek 

keretén belül online adatbázisba is felkerültek a kerület utcai bejáratú üres helyiségei, így az érdeklődők 

számára szélesebb körben is elérhetőek voltak az információk.  

A 25 millió Ft feletti értékű helyiségek bérbeadására kiírt pályázatok sorra eredménytelenül zárultak az utóbbi 

időszakban. Az eredménytelenség oka a legtöbb esetben a pályáztatott helyiségek rossz műszaki állapota, 

továbbá a pályázati kiírásban szereplő bérleti díj összeg volt. A pályázók véleményei alapján a helyiségek 

felújítása nem vagy csak nagyon hosszú idő múlva térült volna meg.  

A 248/2013. (VI. 19.) számú képviselő-testületi határozat értelmében a helyiségbér alapjául a helyiségek 

aktualizált beköltözhető forgalmi értéke szolgál. Ezen felül a helyiségben végezni kívánt tevékenység 

figyelembe vételével történik a bérleti díj meghatározása; Józsefvárosban így nem változik pusztán helyszín 

szerint a helyiség bérleti díjak mértéke, hanem az a helyiségek forgalmi értéke, valamint a helyiségben 

végezni kívánt tevékenységhez tartozó szorzó szerint kerül megállapításra, mely attól függően alacsonyabb 

vagy magasabb, hogy az önkormányzat által preferált tevékenységet végez-e benne a bérlő. Magasabb a 

bérleti díj szorzója például a szeszárusítással összefüggő tevékenységeknek, a dohányboltoknak, az 

italboltoknak, az erotikus boltoknak, ellenben alacsonyabb például a szeszmentes vendéglátásnak, a 

szeszárusítás nélküli kereskedelmi alapellátásnak, a lakossági kisipari szolgáltatásoknak, a közművelődési, 

oktatási, szociális és sporttevékenységeknek. 
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2.6.5. Településfejlesztési gyakorlat 
A VIII. kerületben a 2015-ig lezajlott főbb településfejlesztési feladatok mind az önkormányzati tulajdonú 

Rév8 Zrt. kezében összpontosultak. A társaság 1997-ben alakult, eleinte a ferencvárosi tömbrehabilitációt 

menedzselő SEM IX Zrt. mintájára részben banki tulajdonlással, de 2000 óta elsősorban a józsefvárosi (kisebb 

részt a fővárosi) önkormányzat tulajdona. Munkái közé tartoztak a kerület megújítását megalapozó 

dokumentumok (1998: Józsefvárosi Rehabilitációs Stratégia, 2001: Józsefvárosi Lakáskoncepció, 2003-2005: 

Józsefváros 15 éves kerületfejlesztési stratégiája), illetve az e dokumentumok alapján megvalósuló konkrét 

fejlesztések (Belső-józsefvárosi tömbrehabilitáció, Futó utcai partnerségi program, Magdolna Negyed 

Program, Európa Belvárosa – Palotanegyed Kulturális Gazdaságfejlesztési Program, Corvin Sétány Program) 

is. 

E programok közül az alábbiak zajlottak 2008 és 2015 között: 

Program Fő tartalmak 

Magdolna Negyed Program II-III. 

(2008-2015) 

Nyitott iskola - Erdélyi utcai Általános Iskola és Gimnázium megújítása 

Szociális és bűnmegelőzési program 

Civil szervezetek működésének támogatása, összekötése – Civilháló 

Támogatott kiskereskedelem-kisvállalkozás fejlesztési program 

Hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása 

Közösségfejlesztési, oktatási és kulturális programok a Kesztyűgyár Közösségi 

Házban 

Lakóközösség bevonásával történő épületfelújítás 

Mátyás tér és további közterületek rehabilitációja 

Minőségi oktatási program (Lakatos Menyhért Ált. Isk. és Gimnázium) 

Foglalkoztatási, képzési, szolgáltatásbővítési program 

Európa Belvárosa-program I-II 

(2010-) 

Rehabilitációs fejlesztést és a fenntartás intézményesítését célzó projektek 

Egységes kommunikációs és marketing stratégia kialakítása 

Egységes kiskereskedelemi és szolgáltatási program kialakítása, működtetése 

Az épített örökség elemeinek megújítása, a szükséges funkció váltás elősegítése 

A közterületek egységes megújítása, parkolás rendezése 

Új turisztikai attrakciók kialakítása 

Kreatív iparágak letelepedésének elősegítése 

Corvin Sétány Program 

(2002-) 

Magántőkére épülő nagyléptékű ingatlanfejlesztés: 1100, zömében elavult lakás 

helyén közterület-, ingatlan-, iroda- és kereskedelmi fejlesztés 

18. táblázat: 2008 és 2015 között (is) futó, a Rév8 Zrt. által felügyelt településfejlesztési programok a VIII. kerületben. 
(Forrás: rev8.hu, saját gyűjtés) 

A fenti projektek mindegyikében akadt a hosszú lefutású megvalósítás alatt hátráltató tényező. A Magdolna 

Negyed Program a III. ütem uniós támogatásának csúszása miatt a tervezettnél rövidebb idő alatt valósult 

meg; az Európa Belvárosa Programot, amelyben eredeti formájában részt vett volna a VI. és a VII. kerületi 

önkormányzat is, Józsefváros végül egyedül indította el. A Corvin Sétány Program magánerős fejlesztéseit 

2009-től a világgazdasági válság lassította le jelentősen. 2015 tavaszáig azonban e projektek egyike sem zárult 

le még véglegesen, így ex post értékelésük egyelőre nem lehetséges. Idézhetőek azonban a 2008-as Integrált 

Városfejlesztési Stratégia 2012. szeptemberi felülvizsgálatában foglaltak, amelyek kitérnek a fenti projektek 
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előrehaladására is, illetve vázolják a következő években aktuális városfejlesztési feladatokat. Az itt leírtak 

szerint 2018-ra reális a Corvin Sétány Program befejezése, míg újonnan az alábbi beruházások indítása 

szükséges: 

- Auróra utcai Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztése, bővítése – 2015 januárjában megkezdődött 

- Teleki László téri piac rekonstrukciója – az új piac 2014. májusban megnyílt  

- Bölcsődeépítés a Tolnai Lajos u. 19. szám alatt – 2012-ben megnyílt 

- Orczy Negyed Program – új városfejlesztési program indítása, a bérlakás-gazdálkodás holland 

modellje meghonosításával: a feladat 2015-ben továbbra is aktuális 

- Ludovika Projekt – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2014-ben beköltözött az Akadémia főépületébe, 

az Orczy parkban felépítendő campus épületeinek többsége 2015-ben már építési engedéllyel 

rendelkezett 

A kerület fejlesztésének általános, politikai szintű irányait a 2014. őszi polgármesteri program fejti ki. Ennek 

fő pontjai a következők: 

- Kooperáció a kormánnyal és a Fővárosi Önkormányzattal 

- „Józsefváros újjáépül” – intézmények, közterületek, parkok és társasházak felújítása 

- Közbiztonság, közrend javítása 

- „Gondoskodó önkormányzat” – idősek, álláskeresők, vállalkozók, fiatal házasok, rászoruló 

gyermekek, rászoruló családok, kerületben hajléktalanná vált emberek, kerékpárosok, fiatalok 

kiemelt támogatása 

2.6.6. Intézményfenntartás 
A Józsefvárosi Önkormányzat összesen 19 költségvetési szerven, illetve hat aktív gazdasági társaságon 

keresztül tart fenn intézményeket és szolgáltatásokat. Ezek tevékenységi körei, költségigényük, illetve 

önkormányzati forrásigényük az alábbi táblázatban látható. Fontos megemlíteni, hogy a kerületi 

önkormányzat a tulajdonában álló gazdasági társaságokat egybe kívánja szervezni, mely folyamat részeként 

több társaság már 2015 előtt megszűnt, míg továbbiakat a 2015. év során tervez beolvasztani az új, a 

korábban ingatlankezeléssel és -gazdálkodással foglalkozó Kisfalu Kft. égisze alatt. A gazdasági társaságok 

mind a kerület kizárólagos tulajdonában állnak, kivéve a Rév8 Zrt-t, melynek 39,1%-a a Fővárosi 

Önkormányzaté. 

Intézmény Feladatkör Összes kiadás Önkormányzati finanszírozás 

Józsefvárosi Gyermekek 
Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit 
Kft. 

Gyermeküdültetés Magyarkúton és 
Káptalanfüreden 

94 761 000 Ft* 73 600 000 Ft* 

Bárka Józsefvárosi Színházi és 

Kulturális Nonprofit Kft. 

Színházi szolgáltatás a Bárka 
Színházban 

385 476 000 Ft* 24 000 000 Ft* 

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és 
Városfejlesztési Zrt. 

Városfejlesztési és városrehabilitációs 
projektek előkészítése és 

menedzsmentje 
90 650 000 Ft* 24 966 000 Ft* 

JóHír Józsefvárosi Média, Rendezvény 

és Galéria Központ Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

A Józsefvárosi Galéria és a 
Zászlógyűjtemény működtetése, a 

Józsefváros hetilap kiadása és a 
kerületi honlap üzemeltetése 2015-ig 

290 008 000 Ft* 275 940 000 Ft* 

Józsefvárosi Közösségi Házak 

Nonprofit Kft. 

A Kesztyűgyár Közösségi Ház, a H13 
Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ 

és a Cigány Zenekar, illetve ezek 

272 799 000 Ft* 262 931 000 Ft* 
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programjainak működtetése, 2015-től 
a JóHír Nkft. beolvadásával annak 

feladatai is 

Kisfalu Kft. 

Önkormányzati ingatlangazdálkodási 
feladatok ellátása, 2015-től a 

parkolásüzemeltetési feladatokkal 
834 091 000 Ft* 408 997 000 Ft* 

Józsefvárosi Parkolásüzemeltetési 
Szolgálat 

A kerületi tulajdonú közterületek 
parkolásának üzemeltetése 2015-ig 

995 000 000 Ft 0 Ft 

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ 

Családsegítő, gyermekjóléti, házi 
segítségnyújtási, nappali ellátási 
feladatok ellátása, gyermekek és 

idősek átmeneti otthonainak 
üzemeltetése, a LÉLEK Program 

működtetése 

894 938 000 Ft 826 465 000 Ft 

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék A kerületi bölcsődék működtetése 529 052 000 Ft 464 360 000 Ft 

Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 

A kerületi szakorvosi, háziorvosi, 
gyermekorvosi, védőnői és ifjúsági 

egészségügyi szolgáltatások 
biztosítása 

1 263 474 000 Ft 36 645 000 Ft 

Józsefvárosi Intézményműködtető 
Központ 

A kerület oktatási és nevelési 
intézményei infrastruktúrájának 

üzemeltetése 
1 213 943 000 Ft 1 067 057 000 Ft 

13 db önálló szervként üzemelő 
óvoda (2015. májustól egyesítve) 

Óvodai ellátás biztosítása 1 039 000 000 Ft 1 039 000 000 Ft 

Józsefvárosi Közterület-felügyelet és 
Városüzemeltetési Szolgálat (2015-
ben átszervezés alatt) 

Település- és piacüzemeltetési, 
kerületőrségi feladatok ellátása 

735 929 000 Ft 731 738 000 Ft 

19. táblázat: Józsefvárosi önkormányzati intézmények felsorolása, tevékenysége, összes kiadása és biztosított 
önkormányzati támogatása a 2015-ös költségvetés szerint. A – csillaggal jelölt – gazdasági társaságok adatai 2013-ra 

vonatkoznak, a dőlt értékek előirányzott költségvetési adatok! 
(Forrás: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 20.) rendelete a 2015-ös 

költségvetésről, illetve az egyes gazdasági társaságok 2013-as eredménykimutatása, saját szerkesztés) 

2.6.7. Energiagazdálkodás 
A kerületi önkormányzat nem rendelkezik energiastratégiával, illetve aktuális energiafelhasználási 

beszámolóval. 

2.6.8. Településüzemeltetési szolgáltatások 
Mint Budapesten általában, úgy Józsefvárosban is megosztott a településüzemeltetési szolgáltatások 

biztosítása. A fővárosi és a kerületi szint közti feladatmegosztás fő irányait a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény rögzíti, az e helyen szereplő feladatok közül az alábbiak 

tekinthetőek a szűken értelmezett településüzemeltetés részének: 

Fővárosi feladat Kerületi feladat 

kiemelt útvonalak, csomópontok, közparkok, közterek üzemeltetése, 
felügyelete 

helyi közutak, közterek és parkok üzemeltetése 

általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület 
közigazgatási határán belül, ide nem értve a fővárosi 

felügyeletű kiemelt területeket 

helyi közösségi közlekedés biztosítása és működtetése, valamint a 
főváros területén a parkolás feltételrendszerének kialakítása 

parkolásüzemeltetés 
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szociális ellátások biztosítása 

óvodai ellátás  

gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások 

szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében 
települési támogatás állapítható meg 

turizmussal kapcsolatos feladatok  turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása 

a kiemelt kulturális örökség védelme  a kulturális örökség helyi védelme 

hajléktalanellátás  
a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és 

rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás 
megelőzésének biztosítása 

 
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését 

célzó szolgáltatások 

 saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás 

 
a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban 

meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek 
biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is 

 közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában  

településtisztaság (közutak locsolása, síkosságmentesítés)  

közvilágítás biztosítása  

ivóvízellátás  

szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás)  

hulladékgazdálkodás  

környezet- és természetvédelem  

vízgazdálkodás, vízkárelhárítás  

honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem  

kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása   

az országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatás, különösen 
a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása 

 

távhőszolgáltatás   

köztemetők fenntartása   

állategészségügyi feladatok  

20. táblázat: Fővárosi, illetve kerületi hatáskörbe utalt operatív településüzemeltetési feladatok. 
(Forrás: 2011. CLXXXIX. törvény, saját szerkesztés) 

A kerületi hatáskörbe tartozó feladatokat Józsefváros részben az önkormányzat költségvetési szerveivel, 

részben saját tulajdonú gazdasági társaságaival biztosítja, melyek között az alábbi feladatmegosztás 

érvényesül: 
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Intézmény Feladat 

A kerület 13, önálló költségvetési 
szervként üzemelő óvodája (2015. 

májustól egyesítve) 
óvodai ellátás 

Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 

Józsefváros Egyesített Bölcsődék; 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 

Gyermekjóléti Központ 
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások 

Józsefvárosi Közterület-felügyelet és 
Városüzemeltetési Szolgálat (2015-ben 

átszervezés alatt) 

 

helyi közutak, közterek és parkok üzemeltetése 

általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül, ide nem 
értve a fővárosi felügyeletű kiemelt területeket 

a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – 
értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is 

(piacüzemeltetés – Teleki László tér) 

közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában 

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ 

szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás 
állapítható meg 

a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása 

Kisfalu Kft. 
parkolásüzemeltetés 

saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás 

Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési 
és Főépítészi Ügyosztály 

a kulturális örökség helyi védelme 

Polgármesteri Hivatal, eseti alapon turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása 

21. táblázat: A VIII. kerület egyes költségvetési szervei, illetve gazdasági társaságai által ellátott operatív 
településüzemeltetési feladatok. 

(Forrás: saját szerkesztés) 

Az általános, kötelező feladatokon felül a kerület városüzemeltetésben érintett egységei bizonyos 

pluszfeladatokat is végeznek, a kerület 2015-ös költségvetése alapján az alábbiak szerint: 

- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék: 

o Biztos Kezdet Program 

o Időszakos gyermekfelvigyázás 

o Otthoni gyermekgondozás 

o Hétvégi játszóház 

- Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 

o Háziorvosok rezsiköltség-támogatása 

- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 

o LÉLEK Program 

o Krízislakások működtetése 

o Gyógymasszőr, gyógytorna, szociális étkeztetés, fodrász biztosítása a házi segítségnyújtás 

részeként 

o Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

- Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 
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o Közterületi szemétszállítás 

o Kerületgondnokok 

 

SWOT / ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS 
  

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 Erős településfejlesztési intézményrendszer, számos 

rendelkezésre álló tapasztalat 

 Üres, nem hasznosítható bérlakások nagy száma 

 Komfort nélküli bérlakások magas aránya 

 Bérlakások kedvezőtlen méretstruktúrája 

 Jogcím nélküli bérlakáshasználók nagy száma 

 Meddő önkormányzati pincehelyiség-állomány 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 Innovatív lakáspolitika a bérlakások nagy számára 

építve 

 A településfejlesztési rutin további projekteken való 

kamatoztatása 

 Nincs lehetőség a kedvezőtlen bérlakáshelyzet 

rendezésére 

 

FEJLESZTÉSI KIHÍVÁSOK 
 A jogszabályi kötöttségek fényében nehézséget jelent a bérlakásállomány állapotának közelítése a kerületi 

lakosság igényeihez, illetve fenntartható rendszer kiépítése a rendelkezésre álló ingatlanvagyonból. 
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2.7. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 
 

A Józsefváros a Pesti-síkság területén helyezkedik 

el, amely arculata látszólag alig tagolt, dél felé 

nyitott lapály.  

Felszínének nagy vonásait a Duna alakította ki, 

ennek köszönhetően figyelhető meg a térség Ny-

K-i irányban emelkedő térszínű teraszos 

tagoltsága.  

A folyó hajdani tevékenységéről árulkodik a 

felszín közelében szinte mindenütt fellelhető 

folyóvízi (homok-kavics) üledék.  

A József körút jelenlegi vonalában egy Duna-ág 

húzódott. 

 
83. ábra: Ős-Duna vízrajzi térképe (részlet) 

2.7.1. Természeti adottságok, tájhasználat, tájszerkezet 
A kerület nagyobb része tájtípusát tekintve települési (urbánus) táj, ennél fogva az emberi beavatkozás és az 

épített elemek vannak túlsúlyban. Nagyobb összefüggő jelentős zöldfelületű beépítetlen térség a Nemzeti 

Sírkert területe. 

A zöldterületek aránya  a budapesti átlagnál kedvezőbb, 4% (a fővárosi átlag 3%), amely a nagyobb parkoknak 

köszönhető, mint a II. János Pál pápa tér, a Teleki László tér, a Rezső tér és a Ludovika tér. 

Az I. katonai felmérés (1763-1787) idején készült térképeken a kerület nagy része beépítetlen területként 

szerepel, erdősült részekkel, a Rákóczi tér és a Mátyás tér térségében, a Palotanegyed városrészben lakott 

területekkel. A jelentősebb utak, a Rákóczi út, a József körút, az Üllői út vonala már kirajzolódik. 

A II. katonai felmérés (1806-1869) térképein már ábrázolásra kerültek a Palota negyed, a Csarnok negyed és 

a Magdolna negyed tömbjei, az Orczy park, a Fiumei úti temető és a Józsefvárosi pályaudvar. Az Orczy út -– 

Fiumei út vonalától keletre eső terület még beépítetlen volt. 

A III. katonai felmérés (1869-1887) térképein kirajzolódik a jelenlegi városszerkezet és beépített területként 

jelennek meg olyan városrészek, mint a Tisztviselőtelep. 

2.7.2. Védett, védendő táji, természeti értékek, területek 
A kerületben található Füvészkert országos jelentőségű védett természeti terület. A 2015-ben jóváhagyott 

településszerkezeti tervben több településkép-védelmi jelentőségű fasor került ábrázolásra: Múzeum körút, 

József körút, Rákóczi út, Kerepesi út, Baross utca, Kőbányai út, Üllői út, Fiumei út, Orczy út, Diószegi Sámuel 

utca, Könyves Kálmán körút. 
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2.8. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 
A zöldfelületi rendszer a település sajátos felépítésű, biológiai folyamatokkal és ökológiai 

törvényszerűségekkel jellemezhető alrendszere. A növényzettel borított zöldfelületeken túl biológiailag 

aktívnak számítanak a vízfelületek is. A településszerkezetet átszövő, tagoló városi szabadterek rendszere 

foglalja magába a területi és lineáris zöldfelületi elemeket. Ez a hálózat különböző jellegű és funkciójú, 

változatos zöldfelületi elemekből épül fel.  

A zöldfelületi elemek tipologizálhatók kiterjedésük, eltérő ökológiai jellemzőik, és rekreációs használatuk 

alapján. 

2.8.1. Szerkezeti, kondicionáló szempontból lényeges, valamint 

a zöldfelületi karaktert meghatározó elemek 
Rekreációs szempontból a közparkok, közkertek a meghatározóak, ezek alkotják a mozaikos elrendezésű 

zöldhálózatot, amelynek elemei korlátlan közhasználattal bírnak. A közhasználat elől elzárt vagy korlátozott 

közhasználatú területek zöldfelülete szintén fontos strukturális alkotórész. 

A zöldfelületi rendszer legjelentősebb elemei: 

II. János Pál pápa tér 

Fiumei úti sírkert 

Orczy park 

Füvészkert 

magas zöldfelületi arányú lakóterületek (Tisztviselőtelep, Százados úti Művésztelep) 

Fontos zöldfelületi elemek még a kerületben elszórtan található kisebb-nagyobb parkok, terek, mint a 

Golgota tér, a Rezső tér, a Teleki László tér, a Ludovika tér, a Mátyás tér, a Molnár Ferenc tér, a Rákóczi tér, 

a Horváth Mihály tér, a Kálvária tér, a Gutenberg tér, illetve a közhasználatú zöldfelületű intézménykertek, 

mint a Múzeumkert. 

A zöldfelületi rendszer felépítését tekintve mozaikos elrendezésű, ahol az egyes elemek viszonylag 

területarányosan helyezkednek el. A mozaikos rendszerben megjelennek nagyobb kiterjedésű elemek, mint 

pl. a Fiumei úti sírkert. 

Több, történelmi múlttal rendelkező kerttel és parkkal büszkélkedhet a kerület. A legnagyobb kiterjedésű és 

egyben legjelentősebb biológiai aktivitású elem a Fiumei úti sírkert. A Nemzeti Panteonnak helyet adó temető 

értékes, gazdag növényállományú. A sugarasan vezetett feltáró utak mellett  idős platán, vadgesztenye, 

ostorfa  és szivarfa fasorok  húzódnak, a  művészparcella  és a főbejárat melletti parcellák növénycsoportjai 

kiemelkedő szépségűek. 

Szintén hosszabb múltra tekinthet vissza az Orczy park, amely pillanatnyilag rendezés alatt áll. A XVIII. századi 

tájképi kert több átalakításon ment keresztül, a kezdetektől meglévő tó központi eleme a parknak és a 

felújítás után is megmarad, a történeti kert ligetes jellege visszaállításra kerül a Ludovika-project részeként. 

Józsefváros legnagyobb parkja a II. János Pál pápa tér. Az átlós utakkal osztott elrendezésű közpark 

szerkezetét kissé megbontja az itt álló Erkel Színház. A dísz- és pihenőparkként funkcionáló zöldfelület 

sportpályáknak, kutyafuttatónak ad helyet, a M4 metró építése kapcsán részben felújították.  

A XIX. században létesített Füvészkert országos jelentőségű természeti védettséget élvez. Növényállománya 

különleges, a fajták száma meghaladja a tízezret. A kert felújítása a közelmúltban történt meg. Az Eötvös 

Lóránd Tudományegyetem által fenntartott kert egyben faiskolaként is működik. 
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84. ábra: Zöldfelületi rendszer 

 

A kerületben a sűrű városszövet ellenére jelentős fásított utcák, utcaszakaszok találhatók. Az egyes 

városrészek eltérő utcakarakterrel rendelkeznek, közterületi zöldfelületi jellegük ennek megfelelően 

különböző. A legjelentősebb, leginkább fásított városrész a Tisztviselőtelep, de az Orczy negyed, a Magdolna 

negyed és a Százados negyed több utcájában is húzódik fasor. A Palotanegyed felújított közterületein, a 

díszburkolat mellett új fasorok is helyet kaptak. A fásítást változatos fajok alkotják. A fiatal telepítés egységes 

fasorként jelenik meg, főként díszkörtéből áll. Az idősebb faállományt (néhány kivételtől eltekintve  pl. 

Diószegi utca, Szerdahelyi utca, József utca, Györffy István utca, Villám utca, Bláthy Ottó utca) leginkább 

vegyes fasorok, ostorfák, kőrisek, juharok, akác alkotják. 
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2.8.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése 
A zöldfelületi ellátottságot meghatározza egyrészt a közkertek, közparkok nagysága és térbeli 

elhelyezkedése, másrészt a településen található zöldfelületek intenzitásértéke. 

 

Közkertek, közparkok 

A település zöldterületi ellátottsága a közösség által igénybe vehető zöldfelületek nagyságától (funkcionális 

kínálatától), illetve ezek térbeli elhelyezkedésétől függ.  

A közösségi zöldfelületek típusonként eltérő funkcionális és rekreációs szereppel, valamint eltérő 

vonzáskörzettel bírnak.  

A mozaikosan elhelyezkedő kisebb közkertek a napközbeni rekreációt biztosítják, a komplexebb funkcióval 

rendelkező parkok az egész napos rekreációban játszanak szerepet.  

A vonzáskörzet mérete, kiterjedése a zöldfelület funkciójától, a környező lakóterületek elhelyezkedésétől, 

valamint a korlátozó tényezők lététől és elhelyezkedésétől függ.  

A településszerkezetből fakadóan az egyes városrészek zöldfelületi ellátottságát más-más típusú 

zöldfelületek biztosítják. 

A zöldterületek távolsága alapján a kerületi lakóterületek nagyobb hányada jól ellátott a kerületben, a 

közkertek, parkok megközelítési távolsága kedvező, átlagosan 0 és 100 méter közötti, de rosszabb esetekben 

is 300 méternél kevesebb. A Százados úti lakótelep és környezete esetében azonban a zöldterületek és a 

lakótelkek távolsága több, mint 500 méter. (A lakótelep jelentős saját belső közös zöldfelülettel rendelkezik.) 

A zöldterületi ellátottságot a kiszolgálandó lakosság száma is nagymértékben alakítja. Az egy főre jutó 

zöldterületek nagysága – a zöldterületek (közkertek, közparkok) összesített területe összevetve a kerület 

népességével – 3 m2, amely alacsonyabb a budapesti átlagnál. A közkertek, közparkok állapota vegyes képet 

mutat, az elmúlt években több zöldfelület esetében (Rákóczi tér, Teleki László tér, II. János Pál pápa tér, 

Kálvária tér, Horváth Mihály tér, Golgota tér) felújítások is történtek. 

Zöldfelületi intenzitás 

A zöldfelületi intenzitás a másik meghatározó indikátora zöldfelületi ellátottságnak, és ezáltal a települések 

élhetőségének.  

A zöldfelületek közvetetten, illetve közvetlenül hatással vannak a városklímára, közvetett módon pedig az 

élővilágra és az emberre is.  

A zöldfelületi intenzitás értéke (ZFI) a zöldfelület intenzitását jellemző százalékos érték, mely az adott 

területre eső zöldfelületek arányát (területi kiterjedés és borítottság minősége) fejezi ki. Az érték nagysága 

nem egyezik a zöldfelületek tényleges nagyságával – pl. egy zárt lombkorona szint alatt lévő szilárd burkolat 

nem érzékelhető a felvételeken. 
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Az ábrán látható, hogy a kerület nagy része 

alacsony zöldfelületi intenzitású.  

Kirajzolódnak viszont a magas aktivitási értékű, 

ökológiai szempontból is értékes területek, mint  

a Fiumei úti sírkert,  

az Orczy park,  

a II. János Pál pápa tér és  

a Tisztviselőtelep egyes részei. 

 
85. ábra Zöldfelületi intenzitás értéke, 2010. 
 (Adatforrás: BCE, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, 

Landsat TM5 műholdfelvétel felhasználásával) 

 
 

 

 

SWOT / TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK, ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 
  

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 Történelmi múlttal rendelkező zöldterületek és jelentős 
zöldfelületű intézmények. 

 Értékes növényállományú Füvészkert (országos 
jelentőségű védett természeti terület). 

 Egybefüggő, magas zöldfelületi arányú terület (Orczy 
park, Fiumei úti Nemzeti Sírkert) és nagy zöldfelületi 
arányú lakóterület (Tisztviselőtelep). 

 Területarányosan elhelyezkedő közkertek, közparkok. 

 Több felújított, jó állapotú zöldfelület. 

 Alacsony zöldfelületi intenzitású területek (a belső 
területeken). 

 Az egy főre jutó zöldterületi arány összességében 
alacsony. 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 Barnamezős területek rehabilitációja során új 
zöldfelületek kialakítása magánszektor bevonásával. 

 Állami beruházásként megvalósuló Orczy park 
megújításával a környék zöldfelületi ellátottságának 
színvonalának növekedése, magas rekreációs értékkel 
bíró közhasználatú zöldfelületek tekintetében. 

 A kerülettel szomszédos Népliget, mint nagy zöldfelület. 

 A társasházak, bérházak belső udvaraiban zöld szigetek 
hozhatók létre. 

 Forráshiány miatt fővárosi kezelésű zöldfelületek 
értékeinek pusztulása. 

 

Fejlesztési kihívások 

 A zöldfelületi, környezetrendezési szempontok hatékonyabb érvényesítése a gazdasági visszaesés 

ellenére. 
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2.9. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 

2.9.1. Az épített környezet értékei  

A településszerkezet történeti kialakulása 

Pest Contra-Aquincum erődjéből vált később településmaggá, a XV. század végére már a Kiskörút vonaláig 

terjedt, határvonalát erőteljes védőgyűrű vette körül, kapuelnevezései jelezték a városba befutó országutak 

irányát: Váci, Kecskeméti, Hatvani kapu. 1686-ban, a török kivonulása után indult meg ismét Pest települési 

élete. Pest, a mai Belváros kulcsos város volt, határain kívül kisebb falvakkal. Amikor a város már szűknek 

bizonyult, kitelepítették ugyan a bűzzel járó ipari tevékenységet, de a városfal határai így is szétfeszültek. Új 

épületeket és nagyobb telket igénylő intézményeket már csak a falakon kívül lehetett megépíteni.   

Pest határában önálló települések voltak a későbbi külvárosok. Pest növekvő lakossága már nem fért a falak 

közé, ezért 1730 körül a mai Horváth Mihály tér környékén házhelyeket osztottak (Lerchenfeld) – ez lett az 

első pesti külváros. 1770 után „felső külváros” (Terézváros és Erzsébetváros) és „alsó külváros” (Józsefváros) 

elnevezéssel illeték az egyre növekvő beépülő területeket. A kerület nevét II. József után kapta 1777-ben.  

A Belvárosból kivezető Váci, Hatvani és Kecskeméti utak mentén szintén terjeszkedett a város. A mai Astoria 

helyén állott Hatvani kapu felől induló út Kerepesre vezetett. A városfal vonalát követő Múzeum körút mellett 

kertek voltak – 1747-ben épült itt fel az első ház. A mai Kálvin térnél állt a Kecskeméti kapu, innen Üllő 

irányába vezetett út, de már a Baross utca is feltűnt a XVIII században. Józsefváros belső részének eredetileg 

nem voltak keresztutcái, azok a felparcellázás során, a XVIII. század végén jöttek létre. Terézvárosban a 

Belvároshoz közeli kertnegyedben jött létre sűrűbb beépítés, Józsefvárosban a városfaltól messzebb történő 

település volt a jellemző – ez indokolta Terézváros gyorsabb ütemű beépülését.  

Előbb a gazdag nemesek kezdtek a városfalon kívül palotát építeni maguknak (ezért hívják a Belső 

Józsefvárost Palotanegyednek), majd megjelentek az egy-kétemeletes bérházak is. Ez a terjeszkedés először 

az országutak mentén indult el (mai Kiskörút, Üllői út, Rákóczi út, Baross utca). A mai Középső-Józsefváros 

területén eleinte kertek, majorságok helyezkedtek el. A keresztutcák nagy része is már a mai nyomvonalon 

fut (pl. a Rákóczi útról nyíló Puskin, Szentkirályi és Vas utcák, vagy a Népszínház utcáról nyíló Bacsó Béla, 

Tolnai Lajos és Víg utcák). A Baross utca és az Üllői út közötti terület csak az 1830-as években kezdett el 

beépülni. Az Orczy park a mai napig megőrizte közpark jellegét, a Füvészkert nagy részét viszont a XX. század 

elején a Klinikák épületegyüttesének odatelepítésével megszüntették.  

Az 1838-as árvíz utáni térkép már a maihoz hasonló utcaszerkezetet mutat, de a Nagykörút vonala még 

hiányzik. Jól kivehető a Rákóczi út és az akkor még csak egy részén kialakult katonai temető melletti Fiumei 

út, az Orczy út – Üllői út, illetve a belső meghatározó utcák (Népszínház utca, Baross utca) és terek, a Kálvin 

tér, a Horváth Mihály tér, a Teleki László tér és a Mátyás tér. Ezen a térképen a Rákóczi térnek még nincs 

nyoma, de egy 1854-es térkép már Sertésvásártérként jelzi a Német utca mellett. Belső-Józsefváros 

kertekben gazdagabb volt, itt nem terveztek olyan nagy átalakításokat, mint Terézvárosban. A XIX. század 

végére épült be a Fiumei út környéke, a Tisztviselőtelep, jött létre a Lóversenypálya, kapott határokat a 

Köztemető és épült fel a Józsefvárosi, valamint a Keleti pályaudvar az ún. városi földek helyén. Ekkor már állt 

a Ganz-gyártelep néhány nagyobb épülete is.  

1867, a kiegyezés éve után a Közmunkatanács elrendelte új, nagyobb szélességű utak kiépítését, ami 

Józsefváros számára is új fejezetet nyitott. A gazdasági fellendülés, majd Budapest Székesfőváros létrejötte 

hatalmas építkezések sorát indította el. Józsefvárost érintően a legmeghatározóbb városfejlesztési gondolat 

a Nagykörút megszületése volt. A Nagykörút vonalában Reitter Ferenc eredetileg hajózható csatornát 

tervezett, de ez többek közt az árvízi emlékek miatt sem valósult meg.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/II._J%C3%B3zsef_magyar_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/1777
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Pest város beltelkeinek 1872-es felmérési és szabályozási tervén már szerepel a nagykörúti szabályozás.  A 

Közmunkatanács ebben a széles körútban látta a fejlődés és a gazdaságosabb építkezés kulcsát, kiépítése 

három jól behatárolható időszakon keresztül folyt 1872 és 1906 között. A körút teremtette meg a 

szennyvízfőgyűjtő kiépítésének lehetőségét is, ami 1891-ben kezdődött meg és a századforduló után 

fejeződött be.  

A József körút kiépülése után a millennium évére a főbb utak bérházai is felépültek, ezek már többemeletesek 

voltak. A jelentős építkezések, a közlekedés (1866: lóvasút, 1899: villamosvasút), a gyáripar (főleg vasútépítés 

– pl. Ganz és MÁVAG) fejlődésével a népesség is jelentős mértékben megnőtt. A századfordulóra Józsefváros 

Budapest lakosságának közel 20%-át adta. 

A személy- és teherforgalom növekedésének kiszolgálására jött létre a kerület szerkezeti fejlődését 

alapvetően meghatározó Józsefvárosi pályaudvar és az 1884-ben átadott Keleti pályaudvar, melyek 

elválasztó hatása a mai napig érvényesül. A nagy szerkezeti elemek kiszabályozása a Fővárosi Közmunkák 

Tanácsa munkájának kiemelkedő eredménye: Józsefvárost is meghatározza a Hungária körút, amelynek 

végleges formában történő kiépítésére közel száz évet kellett várni.   

Bár jelentős iparterületek alakultak a vasútra települve, a kerületet mégis a kisiparos tevékenység jellemezte. 

A századfordulót követő ugrásszerű népességnövekedés után (1910 körül már 164 ezer feletti a 

lakosságszám) a gazdasági pangás következett, a lakásviszonyok elmaradottak, a beépítés jellege néhol 

falusias volt. Józsefváros korábbi beépítése a II. világháború utáni években konzerválódott, és a főváros egyik 

legelhanyagoltabb kerületévé vált. A bérházak karbantartása elmaradt, állapotuk fokozatosan leromlott, 

Józsefváros még 1950-ben is inkább nézett ki önálló kisvárosnak, mint Budapest egyik kerületének. A háború 

utáni tervek a Nagykörúton kívüli területekre lakótelepi övezetet jelöltek ki, melyből csak a Szigony utca 

környéke épült ki, ami az utcaszerkezetben és épületállományban látványos változást hozott. Az utolsó 

évtizedekben összvárosi jelentőségű szerkezeti beavatkozás nem történt, kivéve a mikrostrukturálisnak 

tekinthető Corvin negyed kiépülését, ami léptékénél fogva jelentős XXI. századi beavatkozásnak számít a 

környezetét tekintve XIX. századot idéző területen. 

 

86. ábra: Második katonai felmérés (1806-1869) 
Forrás: Arcanum adatbázis 

 

87. ábra: Harmadik katonai felmérés (1869-1887) 
Forrás: Arcanum adatbázis 
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Régészeti örökség: védetté nyilvánított régészeti lelőhely, nyilvántartott régészeti 

lelőhely, régészeti érdekű terület 

A régészeti örökség jegyzéke a kulturális örökség 

védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. § (1) 

bekezdése valamint a 199/2014. (VIII. 1.) Korm. 

rendelet szerint a nyilvántartást vezető Forster 

Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 

Vagyongazdálkodási Központ (a továbbiakban: 

Forster Központ) központi, közhiteles nyilvántartási 

adatain alapul. 

A kerületben nem található védett régészeti 

lelőhely, a belvároshoz közvetlenül csatlakozó része 

azonban nyilvántartott régészeti lelőhely, a Vas utca 

– Mária utca vonala és a Múzeum körút között.   
88. ábra: Józsefváros régészeti területei  

forrás: Forster Központ nyilvántartása 2014. május 

Kisebb számban egy-két ingatlant érintő nyilvántartott régészeti lelőhely található még pl. a Baross térnél, 

a Bródy Sándor utca, a Múzeumkert, a Pollack Mihály tér és a Rákóczi út környezetében, a térképen 

bemutatott pozíciókban.  

Műemlékek, műemlékegyüttesek  

Műemléki érték minden olyan építmény, kert, temető vagy temetkezési hely, terület (ezek maradványa), 

valamint azok rendeltetésszerűen összetartozó együttese, rendszere, amely hazánk múltja és a közösségi 

hovatartozás-tudat szempontjából kiemelkedő jelentőségű történeti, művészeti, tudományos és műszaki 

emlék, alkotórészeivel, tartozékaival és berendezési tárgyaival együtt. (2001. évi LXIV. törvény 7.§ 17.)  

Józsefváros területén a műemléképületek száma 100 feletti, mely kiegészül a Fiumei úti sírkert sírboltjainak 

védelmével. 

A Füvészkert és az Orczy park történeti kertté lett nyilvánítva.  Jelentősebb műemléképület a templomok 

mellett a Nemzeti Múzeum, a Nemzeti Lovarda, a Ludovika Akadémia főépülete, a Corvin Áruház, a Palace 

Szálló, a Rákóczi téri vásárcsarnok, a Központi Szabó Ervin könyvtár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Karának épületei, a Józsefvárosi telefonközpont és számos palota a Palotanegyedben. 

Műemléki terület: műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet  

Józsefváros több országos védelemmel is érintett, melyek jegyzékeit a melléklet tartalmazza, így itt csak 

érintőleges a bemutatásuk. 

MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET 

A kulturális örökségvédelemről szóló 2001. évi LXIV. törvény meghatározásában a műemléki területek közül 

Józsefváros fontos és egyetlen műemléki jelentőségű területe a XIX. század végén épült Tisztviselőtelep.  

MŰEMLÉKI KÖRNYEZET 

Számos kijelölt műemléki környezet van Józsefvárosban, pl. Múzeum kert műemléki környezete, egyes 

terekre néző lévő épületek műemléki környezete (pl.: Gutenberg tér, Lőrinc pap tér, Horváth Mihály tér), 

Füvészkert, Józsefvárosi pályaudvar műemléki környezete stb.)  

nyilvántartott régészeti lelőhely 
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Történelmi emlékhely 

A történelmi emlékhelyek olyan kiemelkedő jelentőségű épített vagy természeti helyszínek, amelyek 

nemzetünk vagy valamely hazánkban élő nemzetiség történelmében meghatározó jelentőséggel bírnak, ahol 

az ország politikai vagy kulturális életét befolyásoló és ezért megemlékezésre alkalmas intézkedések 

történtek. A történelmi emlékhelyet kormányrendeletben határozzák meg. Józsefvárosban a Corvin köz és a 

Ludovika Akadémia lett történelmi emlékhellyé nyilvánítva. 

Helyi védelem: fővárosi helyi védelem, kerületi helyi védelem 

A Budapest főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő 

értékű – műemléki védettség alatt nem álló – elemeinek védelme érdekében Budapest Főváros 

Önkormányzata a 37/2013. (V.10.) Főv. Kgy. rendeletében határozta meg a helyi védettséggel kapcsolatos 

szabályokat. A Józsefváros városképe és története szempontjából meghatározó helyi (kerületi) jelentőségű 

építészeti és természeti örökség értékeinek védelme érdekében Budapest Főváros Józsefvárosi 

Önkormányzatának képviselő-testülete az 52/2011. (IX.19.) önkormányzati rendeletében határozta meg a 

Józsefváros helyi építészeti örökségének védetté nyilvánításáról szóló szabályokat. A rendelet 1. számú 

melléklete tartalmazza a helyi védelem alatt álló védett értékeket, azaz a:  

A. védett épületeket,  

B. védett településképet, 

C. védett épületrészeket. 

 

 
89. ábra: Józsefváros műemlékei, továbbá fővárosi és kerület szinten védett épített környezeti elemei 

forrás: saját térkép Forster Központ 2014.májusi adatai alapján 
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2.9.2. Területfelhasználás vizsgálata 

A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

A kerület a Duna bal partján fekszik, területe 685 ha. Természettáji szempontból a Pesti-síkság része, a pesti 

belváros és az átmeneti zóna meghatározó területe. Közigazgatásilag északról a VII. és XIV. kerülettel, keletről 

a X. kerülettel, délről a IX. kerülettel, nyugatról az V. kerülettel határos. 

A kerület városszerkezeti szempontból három meghatározó részre tagolható (Belső-, Középső-, Külső-

Józsefváros). A kerület a Kiskörút és a Hungária körút közti teret tölti be, és fő tagolásának határait is a 

meghatározó gyűrűs szerkezeti elemek adják, így a József körút, valamint a Fiumei és az Orczy út vonala.  

Meghatározóak mindemellett a sugárirányú utak is, melyek a kerület fő határait adják, így délről az Üllői út, 

északról a Rákóczi – Thököly – Dózsa György – Kerepesi utak tengelye.  

Szerkezeti szempontból kiemelendő a vasút szerepe. Mind a Keleti pályaudvar, mind az egykori Józsefvárosi 

pályaudvar és az azokhoz vezető vasútvonalak meghatározó szerkezetalakítók – elválasztó szerepet töltenek 

be a kerület és a térség életében egyaránt. A Keleti pályaudvar – Fiumei úti sírkert – volt Józsefvárosi 

pályaudvar – volt Ganz ipartelepének együttese óriási, nehezen átjárható barnamezős területként 

jelentkeznek a kerületben. 

A fővárosi zónarendszerben a VIII. kerület részben a belső zóna (belső kerületrész a Fiumei út – Orczy útig 

valamint a Keleti pályaudvar fejegysége), részben az átmeneti zóna területén (Fiumei úttól keletre eső 

területek) helyezkedik el. (Lásd. 1.2.6. fejezet – Budapest Főváros Településszerkezeti Terve (TSZT 2015) 

pontjánál a térképi lehatárolást.) 

A belső zóna térsége a tradicionális történeti városrészekből áll. Ez a város legsűrűbben beépített és 

legnagyobb népsűrűségű területe, amely az igazgatási, a kulturális, a gazdasági és pénzügyi, az oktatási 

sűrűsödések területét, a város főközpontját is magába foglalja. A kerület zónában betöltött szerepe 

kiemelkedőnek számít, mely főként az oktatás, az egészségügy és a szociális ellátás területén jelentkezik, de 

számos kiemelkedő kulturális létesítménynek is otthont ad, mint a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, a Magyar 

Nemzeti Múzeum, stb.). 

Az átmeneti zóna a város legheterogénebb térsége. Az ipari területek szükségszerű, az elmúlt több mint két 

évtized során lezajlott átalakulását követően is meghatározó, szinte egybefüggő gazdasági térség uralja a 

kerületet a keleti részen, míg északon már csak szétszórt formában jelennek meg gazdasági területek. A zóna 

területén általánosan jelentős a használaton kívüli területek aránya, elsősorban a korábbi iparterületek 

barnamezős térségeiben. A zóna egyes területein a környezetterhelő ipari funkciók irodai, lakóterületi és 

vegyes kereskedelmi szolgáltató területekké alakulnak-alakultak át, településszerkezet szempontjából a 

legnagyobb változások terét jelentve. Ide esnek, illetve ide csatlakoznak a TSZT-ben is szereplő, jellemzően 

barnamezős szerkezetalakító fejlesztési céltérségek, melyek a zóna átstrukturálását, átjárhatóságát, 

alulhasznosított területeinek funkcióváltását eredményezik. 

Józsefvárosban a legnagyobb barnamezős területek ebben a zónában találhatók. Ebbe a zónába tartoznak a 

Keleti pályaudvar vasúti területei, az Asztalos Sándor út menti gazdasági területek, a volt Józsefvárosi 

pályaudvar, a volt Ganz-MÁVAG terület is. Egyes részeken (pl. a Könyves Kálmán körút mentén, a Józsefvárosi 

pályaudvaron) már megindult az átalakulás, más területeken mindez még várat magára. 

Az átmeneti zóna területén a barnamezős területek mellett intézményi, lakó és különleges területek (pl. 

temető) is megtalálhatók.  
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A kerület jelenlegi, tényleges területfelhasználása 

A beépítésre szánt területeken belül a kerületben a jelenlegi, tényleges területfelhasználásra összességében 

a lakófunkció és a vegyes területhasználat a jellemző, melyek a belső zóna területén dominánsak, míg az 

átmeneti zóna területén emellett jelentős arányt képviselnek a gazdasági és a különleges területek is. 

A kerület egyes városrészi lehatárolásai egyenként, esetenként kisebb csoportokat képezve jól jellemzik a 

jelenlegi területfelhasználást. 

A Palotanegyed és a József körút menti területek 

A belső városrészen, a Palotanegyeden belül a vegyes területhasználat a jellemző. Egyaránt megjelenik a 

lakófunkció, de több oktatási, kulturális, egészségügyi, közigazgatási intézménynek, irodának is otthont ad. A 

szálláshelyek száma is ebben a városrészben a legkiemelkedőbb, a kereskedelmi funkció szintén jelentős 

arányt képvisel. Ez a vegyesség igaz a József körút külső oldalára is, ahol jellemzően egy-két tömb mélységig, 

a főbb utak (Rákóczi út, Baross utca, Üllői út) mentén beszivárogva tovább él ez a vegyesség.  

Corvin negyed 

A Corvin negyedben az elmúlt évek fejlesztéseinek következtében, bár a lakófunkció még mindig vezető 

szerepet tölt be, a kereskedelem, a vendéglátás, az irodai funkciók egyre nagyobb arányban vannak jelen, így 

ez a terület városközpontinak tekinthető. Az eredeti zártudvaros beépítés a városrehabilitáció miatt egyre 

inkább szakad fel, helyét a korszerűbb, nagyobb tömbbelsőket adó nagyvárosias, jellemzően zártsorú, 

keretes beépítésű lakóterület váltja fel. Az itt létesülő Corvin sétány a városrész új ütőerévé kezdi kinőni 

magát, mely által a városi vegyesség erősödése már most nyomon követhető.  

Csarnok negyed, Népszínház negyed, Magdolna negyed 

A Rákóczi út és a Baross utca közötti városrészekben egyaránt a nagyvárosias, magas intenzitású, jellemzően 

zártsorú, zártudvaros beépítés és a lakófunkció dominál, azonban mindegyikükben megtalálhatók kisebb-

nagyobb vegyes funkciók, elsősorban önálló intézmények formájában. A Népszínház negyedben a II. János 

Pál pápa tér környékére jellemzőbb az intézményi területek koncentráltabb jelenléte, ami a Baleseti Központ 

révén különleges egészségügyi területtel is kiegészül.  A Magdolna negyedben a beépítés kissé kevertebb, 

még mindig sok alacsony szintszámú épület is található, emellett elszórtan sok használaton kívüli vagy 

alulhasznosított terület van jelen. 

A Nagykörút és a Rákóczi út mentén jellemző a vegyes területhasználat, több iroda, kereskedelem, 

vendéglátóegység található, mint a városrészek belső területein. A területen kiemelendő a Népszínház utca, 

mely tradicionális kereskedőutca mivoltából fakadóan ma is meghatározó tengelyként jelenik meg a 

városszerkezetben.  

Losonci és Orczy negyed 

A Losonci és az Orczy negyed területfelhasználás alapján alapvetően három területre tagolható. Meghatározó 

területet foglal el a nagyvárosias, telepszerű lakóterület (Szigony utcai lakótelep és a Tömő utcai 

toronyházak), melyek tervszerű telepítésük folytán felbomlasztották az azt körülölelő, hagyományosan 

kialakult nagyvárosias, magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítést. Az Üllői út mentén 

jelentős méretű különleges egészségügyi területek találhatók, így a Semmelweis Egyetem, az MTA Kísérleti 

Orvostudományi Kutatóintézete. Ebbe a sávba intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű területek 

tagozódnak be, mint az Orczy parkban fejlesztés alatt álló Nemzeti Közszolgálati Egyetem épületegyüttese. 

Tisztviselőtelep 

Az Üllői úti intézménysáv folytatásaként különleges egészségügyi területként értelmezhető a Semmelweis 

Egyetem Tisztviselőtelep városrészben található Nagyvárad téri épületegyüttese és a Heim Pál 
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Gyermekkórház. A Könyves Kálmán körúti tömbsávban vegyesen találhatók gazdasági, jellemzően 

raktározást, termelést szolgáló területek és irodaépületek, továbbá vegyes, így intézményi, jellemzően 

zártsorú beépítésű területek is. Ez a területsáv az elmúlt évek folyamán egyre inkább az utóbbi irányába 

fejlődik. A városrészt északi irányból, a Vajda Péter utca mentén intézményekkel vegyes nagyvárosias, 

jellemzően zártsorú, keretes beépítésű lakóterület határolja. Ide sorolható a Ganz negyedhez tartozó, az 

utca túloldalán lévő egykori MÁVAG kolónia épületegyüttese is. A városrész legmeghatározóbb egysége a 

névadó Tisztviselőtelep kisvárosias, jellemzően hézagosan zártsorú jellegű lakóterülete, mely a fent említett 

sávok ölelésében önálló világként jelentkezik a kerületben. 

Százados negyed 

Kialakulása és fő használati módja alapján a Tisztviselőtelep városrészhez hasonlít leginkább a Százados 

negyed. A negyedben megjelenő területhasználatok jellemzően tömbcsoportonként alkotnak egységeket, 

közel harmadukra tisztán lakófunkció a jellemző. A városrész közepén kisvárosias, jellemzően szabadonálló 

jellegű lakóterület található, mely délről részben nagyvárosias, magas intenzitású, jellemzően zártsorú 

beépítésű lakóterületben folytatódik. A Salgótarjáni út és a vasút közti kertvárosias, intenzív beépítésű 

lakóterület az egykori MÁV munkástelep része, melyet a Hungária körút választ el a telep X. kerületi részeitől. 

A Hungária körút menti területsávot a Kerepesi úttól indulóan irodai, lakó, intézményi, kereskedelmi funkciók 

és használaton kívüli területek vegyessége jellemzi, mely területfelhasználás szempontjából Intézményi, 

jellemzően zártsorú beépítésű területnek számít. Az Asztalos Sándor út mentén az átmeneti zónára jellemző 

gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló területek, valamint közlekedéshez kapcsolódó 

épületek elhelyezésére szolgáló terület és nagy kiterjedésű sportolási célú területek (MTK, BKV Előre) 

találhatók, melyek a városrész több mint harmadát teszik ki.  

Kerepesdűlő és Ganz negyed 

Az átmeneti zónára jellemző vasúti, gazdasági és különleges területek Kerepesdűlőn és a Ganz negyedben 

jelennek meg leginkább Józsefváros területén. A Keleti pályaudvar és kapcsolódó területein kötöttpályás 

közlekedési területek és közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület jelenik meg. A 

Kerepesi út mentén a pályaudvar fejegysége közelében még érződik vegyes városias intézményi hatás. E sáv 

kisugárzását kívánja kihasználni az elmúlt évtizedben idetelepült Aréna Pláza bevásárlóközpont területe is. 

Ettől keletre kisebb léptékben gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló területek, délre pedig 

a nagy kiterjedésű Fiumei úti sírkert területe található.  

A Ganz negyedben a Salgótarjáni út és a Kőbányai út közötti terület a pályaudvar és a Józsefvárosi piac 

megszűnése miatt nagyrészt használaton kívüli területnek tekinthető, a terület nyugati oldalán lévő Sorsok 

háza és a Posta Kőbányai út menti épülete is intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű területként 

azonosítható. A Kőbányai út túloldalán lévő volt Ganz-MÁVAG gyártelep a rendszerváltozás után fokozatosan 

átalakult, ma a Hungária körgyűrűn belül a legnagyobb egybefüggő gazdasági, jellemzően termelést, 

raktározást, kereskedelmet szolgáló terület. 
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Az egyes jelenlegi – tényleges – területfelhasználások az alábbi arányokban oszlanak meg a kerületen belül: 
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A VIII. kerületben az alábbi tényleges beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek találhatóak az 
OTÉK által meghatározott területfelhasználási egységek kategóriái közül: 
Tényleges területfelhasználás Józsefvárosban 

ha ha 

LAKÓTERÜLETEK      KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK     

Nagyvárosias, magas intenzitású, jellemzően 
zártsorú, zártudvaros beépítésű lakóterület 

Ln-1 107,7  Közúti közlekedési terület KÖu 64,2 

Nagyvárosias, jellemzően zártsorú, keretes 
beépítésű lakóterület 

Ln-2 31,4  Kötöttpályás közlekedési terület KÖk 8,0 

Nagyvárosias, telepszerű lakóterület Ln-T 13,1  Közlekedési területek összesen  72,2 

Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű 
lakóterület 

Lk-1 22,9  ZÖLDTERÜLETEK   

Kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű 
lakóterület 

Lk-2 11,1  Közkert, közpark Zkp 23,4 

Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület Lke-1 2,3  Zöldterületek összesen  23,4 

Lakó területfelhasználási egység összesen  188,4  KÜLÖNLEGES TERÜLETEK   

VEGYES TERÜLETEK    Temető területe Kb-T 4,8 

Városközpont területe Vt-V 97,1  Különleges területek összesen  4,8 

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű 
terület 

Vi-1 32,8  Beépítésre nem szánt területek 
összesen 

 100,3 

Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű 
terület 

Vi-2 29,2     

Intézményi, helyi lakosság alapellátását szolgáló 
terület 

Vi-3 1,6     

Vegyes területfelhasználási egység összesen  160,6     

GAZDASÁGI TERÜLETEK       

Gazdasági, jellemzően raktározást, termelést 
szolgáló terület 

Gksz-2 76,1     

Gazdasági területfelhasználási egység összesen  76,1     

KÜLÖNLEGES TERÜLETEK       

Bevásárlóközpont területe K-Ker 12,3     

Egészségügyi terület (kórház, szanatórium, 
gyógyszálló, gyógyüdülő) 

K-Eü 14,8     

Nagykiterjedésű sportolási célú terület K-Sp 12,7     

Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős 
terület 

K-Rek 3,5     

Állat- és növénykert területe K-ÁN 3,1     

Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra 
szolgáló terület 

K-Hon 2,9     

Közlekedéshez kapcsolódó épületek 
elhelyezésére szolgáló terület 

K-Közl 25,2     

Temető területe K-T 62,5  HASZNÁLATON KÍVÜLI ÜRES 
TERÜLETEK 

  

Különleges területfelhasználási egység 
összesen 

 137,0  Használaton kívüli részben beépített 
terület 

 22,9 

Beépítésre szánt területek összesen  562,0  Használaton kívüli területek összesen  23,0 
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A kerület területfelhasználásának konfliktusai 

Az alábbiakban kerülnek bemutatásra azon területek, amelyeken a TSZT szerinti tervezett területfelhasználás 

és a valóságban meglévő, tényleges területfelhasználás között eltérés, konfliktus mutatkozik, vagyis ahol 

városszerkezetileg más típusú területfelhasználás megjelenése indokolt. (Megjegyzendő, hogy csak 

léptékében nagyobb, mértékadó konfliktusok kerülnek bemutatásra, pontszerű problémák nem.) 

A TSZT-ben tervezett területfelhasználások a kerület nagy részén összhangban állnak a jelenlegi, valós 

használattal. A TSZT-ben a kerület jelentős részén 

● városközpont terület,  

● nagyvárosias, magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű lakóterület, 

● nagyvárosias, jellemzően zártsorú, keretes beépítésű lakóterület, 

● nagyvárosias, telepszerű lakóterület, 

● kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület, 

● intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület, 

● intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület, 

● gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló terület 

került meghatározásra. 

A TSZT-ben e fő területfelhasználások mellett a kerület területén főként több típusú különleges terület, 

zöldterület, sport és rekreáció számára szolgáló terület került kijelölésre. 

A kerületben a TSZT vonatkozásában a jelenlegi területhasználattól jelentősen eltérően kijelölt 

területfelhasználás csupán néhány esetben tapasztalható. A belső városrészek tekintetében a TSZT-ben 

jelenlegi állapotnak, vagy a már elindult folyamatoknak megfelelő területfelhasználás szerepel. A Keleti 

pályaudvar területe tekintetében jelentős változtatási szándékként értékelhető a többszintű 

területfelhasználással megtámogatott együttesen intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű és a 

közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület kijelölése, mely így mindkét funkció 

számára lehetőséget biztosít. A jelölés a pályaudvar jelenleg túlnyomóan vasúti területeinek a városszövetbe 

való integrálását segíti elő.  

A Kerepesi út menti, az Asztalos Sándor út két oldalán lévő gazdasági terület a TSZT-ben intézményi, 

jellemzően zártsorú beépítésű területként szerepel, azonban átmeneti területfelhasználásként megtarthatja 

gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló szerepét. 

A Hungária körgyűrű mentén elindult intézményi átalakulás elősegítése, támogatása érdekében a TSZT-ben 

a még meglévő kereskedelmi, gazdasági és használaton kívüli területek számára intézményi, jellemzően 

zártsorú beépítésű terület szerepel. 

A kerületre vonatkozó tervezett területfelhasználási egységeket és a ténylegesen meglévő 

területfelhasználást, annak léptékét (beépítési intenzitás, funkciók köre) vizsgálva több esetben is még 

jelentős tartalékkal rendelkeznek egyes területek. 

A területfelhasználási egységek intenzitását, vagyis a területek számszerűsített, tervezett beépítési sűrűségi 

értékeit (határértékeket) az FRSZ 2. számú melléklete határozza meg. A határértékeket és a kerület 

területfelhasználási egységeinek tényleges beépítési sűrűségi értékeit összevetve az egész kerületre 

tartalék mutatható ki. Az FRSZ-ben rögzített határértékek kerületi szintre való leképzése (a határértékek 

kihasználása, megközelítése, vagy „visszafogása”) a kerületi terveszközök kiemelt feladata. Ezek alapján a 

kerületi rendezési tervnek (KÉSZ) szükséges meghatároznia, differenciálnia részletesen az egyes területek 

hosszabb távú fejlesztési, intenzitásbeli alakulását (pl. szintterületi mutató értékei). 
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A beépítési sűrűség jelenlegi bsá értékei 
a VIII. kerületben 

Forrás: TSZT alátámasztó munkarész, 3.1.1.4. fejezet – részlet 

  

 

 

A területfelhasználási egységek fejlesztési potenciálja a 
VIII. kerületben 

(bsá érték lehetséges növekménye) 
Forrás: TSZT alátámasztó munkarész, 3.1.1.4. fejezet – részlet 

 

 

  

A területi tartalékok az egyes kerületrészekben kiegyensúlyozottak. A Palotanegyed, a Népszínház negyed és 

a Corvin negyed József körút menti területsávja mértéktartó, de a fejlesztésre lehetőséget biztosító 0,25-0,5 

értéktartományú bsá tartalékkal rendelkezik. Hasonló adottságú a Ludovika és a Tisztviselőtelep kisvárosias 

területe is, ahol a meglévő karaktert tiszteletben tartó fejlesztésre így lehetőséget ad a TSZT. A terv a kerület 

középső (a József körút és a Fiumei út–Orczy út által közrefogott) területén a városrehabilitációs folyamatok 

számára szabadabb utat enged, a jelenleg sok helyen alacsony beépítési sűrűség helyett a környezetükhöz 

hasonló, nagyvároshoz méltó, élhető beépítési sűrűség került meghatározásra. 

Az átmeneti zóna területére eső beépítésre szánt területek jellemzően nagyobb sűrűségi tartalékkal 

rendelkeznek. Ennek egyik oka a jelenleg alacsony beépítési sűrűségük, másrészt a Budapest 2030-ban és a 

TSZT-ben is lefektetett elvek, így a barnamezős területek helyzetbehozásának szándéka.  

A kerületben tehát a TSZT-ben kijelölt területfelhasználások, az azokhoz kötött sűrűségi paraméterek 

összhangban vannak a jelenlegi területhasználattal és a főbb fejlesztési szándékokkal. A karakterükben 

kialakult, őrzendő területeken mértéktartó fejlődést biztosít, míg az alulhasznosított területek számára kellő 

lehetőséget nyújt a fejlődésre.  
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2.9.3. Telekstruktúra 
Egy településen belül a telekszerkezet, a telkek morfológiája alapvetően meghatározza annak szerkezetét és 

egyben a településképet. A történetileg kialakult utcahálózat, a telekosztások akár évszázadokra 

visszamenőleg is lekövethetők, a múlt lenyomataként szolgálnak. A telekstruktúra, a területi és szélességi-

mélységi jellemzők meghatározzák a beépítés jellegét, vizsgálatuk ezért kulcsfontosságú. 

Telekmorfológia és telekméret 

Józsefváros telekstruktúrájában alapvetően három fő típus különíthető el. A legjelentősebb részt a 

hagyományos városias beépítésre szolgáló, főként lakó- és vegyes funkciójú telkek teszik ki. Ez a 

telekállomány jellemzően a kerület történetileg kialakult belső részein, a Palotanegyedben és a József körút 

– Fiumei út közötti területsávon jelentkezik. A Palotanegyed és a Rákóczi út menti területsáv telkeit 

jellemzően 1000-3000 m²-es telkek jellemzik, melyek közé természetszerűleg 1000 m²-nél kisebb telkek és 

elszórtan 3000 m²-nél nagyobb telkek is beékelődnek. A telkek szélessége itt jellemzően 20 m körül alakul. 

  

Jellemző telekméret számossága szerinti megoszlás a 

kerület egészén – közterületek nélkül 

Jellemző telekméret területi megoszlása (m²) 

A Nagykörút mentén és attól kifelé, a Csarnok ill. Magdolna negyed felé haladva hagyományosan az 

előbbieknél kisebb telekosztás a jellemző, mely mind azok méretében, mind szélességében (jellemzően 15-

18 m) nyomon követhető. A telekméret itt jellemzően 1000 m² alatti, kisebb számban találhatók 1000-3000 

m²-es vagy azt meghaladó telkek. 

Ebbe a telekstruktúrába nagyobb méretű (25-30 000 m² körüli vagy annál nagyobb), esetenként teljes tömböt 

kitevő, főként intézményi funkciót (főként oktatás, kultúra, egészségügy) betöltő telkek ékelődnek. 

A harmadik fő típus a gazdasági funkciók és a városüzemeltetés számára helyet adó nagyméretű telkek köre 

(pl. Ganz-MÁVAG, pályaudvarok, temetők), melyek jellemzően a Fiumei út – Asztalos Sándor út közötti sávot 

foglalják el. Itt meghatározóan a 25-50 000 m² feletti telekméret a jellemző, de nyilvánvalóan itt is vannak 

kisebb méretű telkek, beékelődve a nagyobb telepek közé.  
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2.9.4. Az építmények vizsgálata 
Az építmények vizsgálata folyamán az egyes funkciók, kapacitások, a meghatározó beépítési jellemzők, 

jellemző magassági viszonyok kerülnek feltárásra. Ezek segítségével és a további helyi sajátosságok alapján 

lehet meghatározni a kerületben jellegzetesen elváló karakterű területeket. 

Az épületek általános funkcionális jellemzői  

Az épületállomány és a területhasználat összefüggései 

A területfelhasználás vizsgálata bemutatja azokat a területeket, ahol funkcionálisan hasonló rendeltetésű 

épületek, pl. lakóépületek, egészségügyi, oktatási intézmények találhatók, vagy az adott helyszín épületei 

különböző típusú gazdasági célokat szolgálnak (kereskedelem, ipar, raktározás). A homogénként jelölt lakó- 

vagy városközponti területeken mozaikszerűen vagy beékelődve egyéb rendeltetések is megjelennek, pl. a 

lakosság ellátását szolgáló funkciók –, befolyásolva a városrész működését. A nagyságrend, a fő rendeltetés, 

a városrész életében betöltött szerep alapján indokolt az ellátást biztosító vagy a közcélokat szolgáló 

létesítmények megkülönböztetése, különösen az intézmények körében, annak ellenére, hogy részletes 

épületenkénti funkcióvizsgálat nem történik. Az intézmények térbeli elhelyezkedése jelzi az egyes területek 

ellátottságát, sűrűsödésük kijelöli a központibb helyeket, de mutatja azt is, hogyan erősítik a különböző 

ellátórendszerek egymást. Az önálló intézményeket az ellátás szolgálatába állított épületföldszinti funkciók 

egészítik ki.  

Az eltérő földszinti funkciók egyes városközponti és egyes lakóterületeken  

A városszerkezettel összefüggésben a kerületben meghatározóak azok a fontosabb útvonalak, jelentősebb 

gyalogosforgalmat bonyolító utcák, amelyek mentén az épületek fölszinti kialakítása lehetővé teszi a 

közvetlen közterületi kapcsolatot, így alkalmassá válnak az épületek a különböző ellátó funkciók, így a 

kereskedelem, a vendéglátás, a szolgáltatás vagy egyéb közfunkciók befogadására. Ezek általában a 

forgalmasabb útvonalak vagy kiemeltebb terek, közösségi találkozások környékén találhatóak. Különösen 

jellemzőek a fő szerkezetet alkotó útvonalak mellett (Nagykörút, Rákóczi út, Üllői út stb. vagy egyes tereken 

pl. Mikszáth tér), de az intézményi túlsúlyából fakadóan kevésbé jellemző pl. a Múzeum körút mentén.  

Az intézmények jellemzői 

A kerület területén lévő intézmények részben a helyi alapellátást biztosítják, részben fővárosi, de több 

esetben országos ellátást is szolgálnak. Az intézmények elhelyezkedését mutató alábbi térképeken jól látszik 

az egyes ellátóintézmények elhelyezkedése, ami szorosan összefügg azok elérhetőségével, az érintett 

területek ellátottságával.  

Közigazgatás 

A kerület legfontosabb közintézményei az önkormányzat és a polgármesteri hivatal, valamint a 

kormányhivatal kerületi szerve. A kerületi bíróság, ügyészség más kerületben működik. Országos hatáskörű 

önálló közigazgatási létesítmény nincs.  

Egyházi intézmények 

A kerületben jelentős számú egyházi létesítmény, templom található, elhelyezkedésük elsősorban a 

lakóterületeken belüli, több esetben zártsorú beépítéshez illeszkedő módon jöttek létre. 

  



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM 

HBHE – BFVT – HÉTFA – PESTTERV – Pro Régió – Városkutatás 

Budapest VIII. kerület Józsefváros  

Józsefváros ITS – Helyzetfeltáró, helyzetelemző munkarész  
 

 134 

Nevelési és oktatási intézmények 

Az óvodai és általános iskolai ellátás Belső-Józsefváros területén hiányos, ugyanakkor itt működik a 

középiskolák több mint harmada. Középső-Józsefváros területén nagyobb távolságban helyezkednek el 

egymástól. Mind az óvodai, mind az általános iskolák 500 méteres körzetben szinte a kerület minden 

lakóterületét lefedik, a kerülethatárok mentén a szomszédos kerületi intézmények „besegíthetnek” az ellátás 

esetleges hiányaiba. A Palotanegyedben a diákság jelentős felülreprezentáltságát segíti elő, hogy a 

Nagykörúton belül működik a legtöbb felsőoktatási intézmény, bár több található azon kívül is. A kerület új 

felsőoktatási intézménnyel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel gazdagodott a közelmúltban.   

  

Közigazgatási intézmények és templomok  Középfokú és felsőoktatási intézmények 

  

Óvodák ellátási lefedettséggel  Általános iskolák 

Egészségügyi intézmények 

Országos és fővárosi szempontból is kiemelkedő egészségügyi létesítmények találhatóak Józsefvárosban. A 

kórházak és klinikák – a Rókus kórház kivételével – alapvetően az Üllői út menti sávra korlátozódnak, három 

fő helyszínen csoportosulva. A szakorvosi rendelők egy része a kórházakhoz kapcsolódik, esetenként azonos 

a háziorvosi szolgáltatás helyszíneivel, utóbbiak szinte teljes lakóterületi lefedettséget jelentenek. 

Szociális intézmények  

A 2.1.4. fejezetben már bemutatott társadalmi összetétel indokolja a szociális ellátó funkciók erőteljesebb 

megjelenését a főváros többi kerületéhez képest, melyekre Józsefváros krízisterületei miatt is szükség van. 

A gyermekellátás terén a bölcsődék száma kevés, a Józsefvárosi lakótelep környezetében jobb az eloszlásuk. 

A rászorultakkal foglalkozó gyermekintézmények is elsősorban a körúton kívül helyezkednek el.  

Az ellátó intézmények elhelyezkedése kismértékben követi a korösszetételt, a belső-józsefvárosi területeken 

nagyobb az időskorúakat ellátó intézmények száma, de a Középső-Józsefváros területén is nagy számban 

jelen vannak. A különböző rászorultságok – fogyatékosellátás és speciális foglalkoztatók, szenvedélybeteg- 

vagy pszichiátriai ellátás intézményeinek számossága meghatározó.  



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM 

HBHE – BFVT – HÉTFA – PESTTERV – Pro Régió – Városkutatás 

Budapest VIII. kerület Józsefváros  

Józsefváros ITS – Helyzetfeltáró, helyzetelemző munkarész  
 

 135 

A hajléktalan-ellátás intézményei kevésbé a kerület alapellátását, mint inkább a főváros pesti kerületeinek 

ellátását szolgálják. Jól lehatárolható a Középső-Józsefvárosban való elhelyezkedésük, hasonlóan a VI-VII. 

kerülethez (Nagykörút és Dózsa György út közötti térség). Budapest egészét tekintve területileg itt sűrűsödik 

a legtöbb hajléktalanellátó létesítmény.  

  

Egészségügyi intézmények  Szociális ellátóintézmények 

Kulturális intézmények 

A kerületben több helyen működnek különböző művelődési létesítmények. Meghatározó kapacitású – 

klasszikus értelemben vett – nagy művelődési ház ugyan nincs, de több kisebb színpad nyújt lehetőséget 

előadások megtartására. Hangversenyre, zenei előadásokra a felújított Erkel Színház alkalmassá vált. Az 

országos jelentőségű Nemzeti Múzeum mellett kisebb tematikus múzeumok is működnek. A galériák 

számossága kisebb a belső kerületekénél, ugyanakkor – köszönhetően a sok felsőoktatási intézménynek – 

jelentős a könyvtárak száma. A budapesti tizenkét multiplex moziból kettő található a kerületben (Aréna 

Pláza, Corvin), emellett itt működik a több mint száz éves Uránia filmszínház is.  

Rekreáció, sport 

A rekreációs létesítmények közül a Külső-Józsefváros területén működő sportpályák emelhetők ki. 

Jelentősebb, fedett sportlétesítmény (sportcsarnok, uszoda) nincs a kerületben, az elsősorban 

pincehelyiségeket hasznosító fitneszklubok nem képviselnek városi léptéket. Az uszoda hiányát pótolja 

némileg a Losonci téri általános iskola nem nyilvános tanuszodája, illetve a Corvin negyed egyik edzőterem 

wellness létesítményében lévő úszómedence (Life1 Wellness). 

Turizmus 

A turizmus háttérintézményei tekintetében a Józsefváros nem tartozik kifejezetten a céltérségek közé, bár a 

Nemzeti Múzeum és a Palotanegyed utóbbi években történt fejlesztése a vendéglátásban jelentős minőségi 

és számossági előrelépést eredményezett. A szállodai férőhelyek térbeli elhelyezkedése a nagyobb közösségi 

közlekedési sávok mellett, a Palotanegyedben és a Rákóczi út környezetében meghatározó.  

  
Kultúra, rekreáció és sport jelentősebb intézményei  Turizmus 
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Kereskedelem, szolgáltatás 

Az önkormányzatok az általuk működtetett piacok és vásárcsarnokok fenntartásáért tartoznak felelősséggel, 

a kereskedelem egyéb létesítményeit a gazdasági szereplők működtetik. A Rákóczi téri vásárcsarnok és a 

Teleki László téri piac meghatározó létesítményei mellett már egynapos termelői piacok is működnek. A 

három bevásárlóközpont (Aréna Pláza, Corvin Pláza, Europeum) – a kerületi ellátás mellett – budapesti szintű 

vonzáskörrel is rendelkezik. A kereskedelmi és szolgáltatási ellátást részben ezek a koncentrált 

nagylétesítmények, de főképp a városias lakóterületek földszinti üzlethelyiségei biztosítják, jelentősebb 

szakáruház, hipermarket, önálló szupermarket nem jellemzi a kerületet. 

Beépítési jellemzők  

Jellemző beépítési mérték 

A beépítési mérték a beépítés sűrűségének egyik fontos sajátossága. Az épülettel beépített terület és a telek 

területének hányadosából adódó érték jól jellemzi az egyes területeket.  

  

Jellemző beépítési mérték (%) megoszlása a telkek 
darabszáma alapján, a kerület egészén  

Jellemző beépítettség területi megoszlása  

A kerületen belül legnagyobb arányban a 60% feletti beépítettséggel rendelkező telkek vannak. Ezek alkotják 

lényegében a belső kerületrésztől egészen a Fiumei útig tartó részt, ami nagyjából megegyezik a zártsorú-

zártudvaros beépítési módú területekkel. Ehhez hasonló a kb. 65%-os beépítettséggel rendelkező volt Ganz-

MÁVAG terület is, mely azonban a beépítés jellegében jelentősen eltér a belső városrészben tapasztaltaktól. 

Ettől alacsonyabb, 40-60% közötti beépítéssel rendelkezik a Százados negyed, valamint a Könyves Kálmán 

körút menti beépítés Vajda Péter út és Üllői út közötti szakasza. A térkép a jellemző településszerkezeti 

egységek jellemző beépítettségi értékeit mutatja, nem telekszintű vizsgálat.  

Egyes intézményterületeken, így a Semmelweis Egyetemen és az Orczy parkban alacsonyabb, 20-40% körüli 

beépítés adódik. Ez jellemzi a Tisztviselőtelepet, és a Kerepesi út mentén is ehhez hasonló beépítési mérték 

a jellemző. A legalacsonyabb, 20% alatti beépítési mérték csupán a Fiumei úti sírkert és a Józsefvárosi pu. 

területén jelenik meg. 
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A beépítés magassági jellemzői (szintszám, beépítési magasság) 

A beépítés magassága meghatározó eleme a városképnek, emellett a sűrűség másik meghatározó tényezője. 

A vizsgálat folyamán a szintszámok alapján hasonló, homogén egybefüggő területi egységek jellemző 

szintszámai kerülnek bemutatásra.  

  

Jellemző szintszámok megoszlása kerület egészén 
(%)  

Jellemző szintszámok területi megoszlása 

A kerület arculata szempontjából meghatározó a belső városrészek területe. Itt jellemzően 4-6 szintes 

épületek találhatók, de ennél alacsonyabb, régi 2-3 szintes épületek is jelen vannak. A belső területeken 

ugyanakkor a szintszám alapján létrejött beépítés magasságát jelentősen befolyásolja az építési kor, vagyis a 

korszakonként eltérő szintmagasság. A Csarnok és a Magdolna negyed környékén nem határozható meg 

egyértelműen a jellemző szintszám a beépítés változatossága miatt, ezért vegyes, változó szintszámú 

területként jellemezhető. Ezen a területen jelentős számban találhatók még földszintes épületek is. Az 1-4 

szintes épületek közel azonos arányt képviselnek a területen, ettől kisebb arányban lehet 5-6 szintes vagy 

annál magasabb épületet találni.  

A kerületben a fő határvonalként ebből a szempontból a Fiumei és Orczy utak vonala jelentkezik. Az ezektől 

keletre lévő Tisztviselőtelep területén kétszintes vagy annál alacsonyabb épületek jellemzőek. A Könyves 

Kálmán körút mentén a régi négyszintes épületek mellett az elmúlt időszakban épült 7-8 szintes irodaházak 

a körúthoz méltó, magasabb térfalat adnak, és bár még nem alakult ki (át) teljesen ez a terület, ezek 

határozzák meg a városképet. Szintszám és magasság tekintetében nehezen értékelhető a Ganz-MÁVAG 

területe, ahol a földszintes csarnokoktól a hétszintes irodaépületig sok minden található, azonban jellemzően 

2-3 szintes a beépítés meghatározó része. 

A Kőbányai úttól északra, a Könyves Kálmán körút mentén alacsonyabb, a sportteleptől északra, a Százados 

negyed területén vegyes szintszámú a beépítés. Az egyes korszakok építései mind a területen hagyták 

kézjegyüket, így néhány tömbönként váltakoznak a földszintes és három-négyszintes épületek, majd az 

utóbbi időszakból származó hétszintes vagy ennél nagyobb szintszámú beépítések. 

Jellemző beépítési sűrűség 

A beépítési sűrűség az épületek szintterületének és a lehatárolás közterületekkel együtt vett alapterületének 

hányadosa. A tömbméret, a közterületi struktúra, annak a területi lehatároláshoz mért aránya alapvetően 

befolyásolja a beépítési sűrűség számítását. A beépítési sűrűség érzékeltetéséhez alkalmazott lehatárolások 

a közterület fő struktúrája (jellemzően a fő- és gyűjtőúthálózat), valamint az azokon belül funkcionálisan vagy 

karakterében jelentősen elváló egységek figyelembevételével kerülnek meghatározásra. A szintterület 

megállapítása során az építményszintek összegzése a pinceszintet is tartalmazza. 
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Jellemző beépítési sűrűség megoszlása kerület 
egészén (%) 

Jellemző beépítési sűrűség területi megoszlása (m²/m²) 

A kerület beépítési sűrűsége a belső városrészekben a legnagyobb. A Palotanegyedben 2,5-3,0 érték adódik. 

3,0 feletti érték az Erkel Színház környezetében található. A József körút és az Orczy út közötti területen 

jellemzően 2,0-2,5-ös beépítési sűrűség jellemző. Innen keletre jellemzően alacsonyabb értékek 

mutatkoznak. A kerület jelentős részén 1,25 feletti érték adódik.  A térkép a jellemző településszerkezeti 

egységek jellemző beépítési sűrűségi értékeit mutatja, nem telekszintű vizsgálat.  

Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok  

Jellemző beépítési módozatok 

Józsefváros beépítési módozatai jól követik a beépülés korszakait. A XIX. század második felében az akkori 

nagyvárosias fejlesztés során zártsorú beépítés jött létre, jellemzően zárt belső udvarokkal. A Nagykörúttól 

keletre ugyanezzel találkozunk, de a zárt udvarok keverednek a korábbi, alacsonyabb státuszt jelző terület 

beépítési formáival, hosszú, keskeny udvarokkal, alacsonyabb L és U alakú épületekkel.  

  

Jellemző beépítési módok megoszlása a kerület egészén 
(%) 

Jellemző beépítési módok 

A nagyobb közintézmények közül meghatározóak a nagyobb zöldfelülettel ölelt, szabadonállóan 

elhelyezkedő épületek, amelyek megtörik a kerület jellemző zártsorú jellegét. A korszerű, zártsorú keretes 

beépítés csak kisvárosias léptékben jelent meg, a Tisztviselőtelepen.  

A mai barnamezők jelentős részét a nagy ipari tömbök beépítése uralja, ahol a beépítés rendkívül heterogén, 

az utca felé sok esetben zárt, városias jelleget követ, de a telektömbön belül hol telekhatáron, hol 

szabadonállóan épültek a fel a nagy csarnokok.  

Megtalálható a kerületben a hetvenes évek úszótelkes beépítése ugyanúgy, mint a későbbi keretes 

jellemzőket utánozó tömbtelken létrejött szabadonálló lakótelepi beépítés.  

Az új foghíjbeépítések a beépítési módot tekintve a környezethez hasonulnak, de esetenként léptéket 

váltanak, vagy új elemként, a városszövetbe behasító módon jelennek meg, más térarányt és magasságot 
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hozva létre, alapvetően megváltoztatva az eredeti városi arányokat, jelenősen átrendezve a korábbi 

tömbstruktúrát is – elsősorban a Corvin negyed új beépítései esetében. 

Jellegzetes utcakép, térarányok 

Az előzőekben ismertetett telekstruktúra, a beépítési mérték és magasság, valamint a sűrűség területi 

hasonlóságai, továbbá a beépítési mód alapján Józsefváros területét jól lehatárolható, eltérő karakterű 

területek alkotják. Tradicionális beépítését a XIX. században kialakult főhálózatok, széles sugár- és 

gyűrűirányú elemek által tagolt beépítések közötti szűk utcarendszer jellemzi. A lakóterületek zömét a 

keskeny telekszélességű, jellemzően zártudvaros, 4-5 szintes, zártsorú historizáló beépítés alkotja. Az 

utcaképek a Palotanegyed területén egységesebbek, de itt is találhatóak utcaképet megtörő eltérő 

magasságok és ebből adódó magas tűzfalak. A szűk utcák ellenére a régi szintmagasságú két-, háromemeletes 

épületekkel határolt közterületek téraránya elfogadható, keskenységük dacára is. Az épületek építészeti 

minősége ezen a területen gazdagabb formálású, mint a körúttól kifelé lévő beépítés esetében, bár még a 

Népszínház negyedre is jellemző az itt leírt karakter.  

A belső városrészeket jellemző beépítés egységessége a korabeli szabályzatokból és azok 

továbbfejlesztéséből adódik.  A Főváros szabályozási rendszerét a Közmunkatanács dolgozta ki, a város 

övezetekre való osztásával megteremtve további kiépülésének rendezett kereteit. A szabályozást többször 

módosították, melynek eredménye mind a mai napig nyomon követhető a különböző szabályozási időszakok 

magassági különbözősége nyomot hagyott. Az építést meghatározó rendelkezések változtatásaira az 1893-

as Építésügyi szabályzat elfogadása után 1914-ben, majd 1940-ben került sor, nagyjából azonos 

szellemiséggel, de az adott korszakhoz illő módon. Ehhez képest törést okozott az 1959-es szabályzat, majd 

az 1986-os, ami még inkább „megfeledkezett” a részletekről. A terület kialakulásában alapvető volt a 

meghatározott utcai térarány, illetve az utcák mentén építhető épületek – először emeletszámban, majd 

később méterben maximált – legnagyobb párkánymagassága. 

A Nagykörúton túl a korabeli karakter alacsonyabb sűrűségű és magasságú beépítése az elmúlt időszakban 

nagy átalakuláson esett át, létrejött a Corvin sétány, amelyet a korabeli szűk utcákban helyenként 

kedvezőtlen térarány jellemez.  

A Magdolna negyed a kerület legheterogénabb beépítésű területe, a telekstruktúra kismértékben eltérő, a 

keskenyebb, hosszabb telkeken még kisvárosias jellemzők is találhatók, de épületállományában is 

kedvezőtlenebb állapot uralkodik a belső területekhez képest. Jellegzetesen meghatározható karakterrel 

nem rendelkezik, ez a kialakulatlanság jellemzi. Egyes utcaszakaszai adnak csak karakteres megjelenést.  

A hetvenes években jött létre a területtől teljesen idegen Szigony utcai lakótelep, amely az akkori 

városfejlesztési elképzeléseket híven tükröző nyomot hagyott az utókorra. A kivitelezés során az ún. Szigony 

körút nyomvonalát is kiszabályozták.  

Meghatározó és kedvező, építészeti értékeket is hordozó kisvárosias karakterrel rendelkezik a 

Tisztviselőtelep jellegzetes keretes beépítése, vagy a Százados negyed régi Művésztelepe, és az azzal 

szomszédos újabb, paneles lakóterület. Ezeken a területeken az utcák kedvező térarányúak, zöldfelületekben 

is gazdagok.  
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A városkép szempontjából a Kőbányai út, a Kerepesi út volt ipari területei, a felhagyott Józsefvárosi 

pályaudvar sávja sok kívánnivalót hagy még maga után mind rendezetlenségét, mind épületállományát, mind 

az ezekből adódó utcaképét illetően. 

Józsefváros sokszínűségét jellemzi, hogy a belső területekről keleti irányba haladva fokozatosan szakadozik, 

lazul a beépítés sűrűsége, szellősebb és tágabb utcákkal találkozunk. 

Jellegzetes épülettípusok 

Zártudvaros épületek  

Az összes zártudvaros épületre jellemző a lakások belső udvarról történő megközelítése, a gazdagabb paloták 

esetében széles loggiákról, a puritánabb épületeknél a keskenyebb gangokról. A kisebb telkeken az udvarok 

sötétek, a földszinti lakások benapozottsága esetleges. Az épületek magastetősek, a telekhatárokon 

félnyeregtetővel csatlakoznak zártan a szomszédos épületekhez. Homlokzati kialakításban a historizáló 

megformálás gazdag épületdíszes, kváderkőutánzatos kialakítással járt, a díszesebb paloták esetében gazdag 

kőerkélyekkel, erkély- vagy kapuzattartó mitológiai alakokkal.  

A körúton belüli területeken az épületeknek a szűk utcákhoz igazodó beépítése, a korábbi beépülés és a 

központibb fekvés miatti a funkciók esetenként eltérő épületkonfigurációkat is eredményeztek, míg a 

körúton túli beépítés esetében kisebb a szórás. 

Paloták 

A Nemzeti Múzeum környezetében, Belső-Józsefváros szívében nagyobb számú reprezentatív palotát 

emeltek. Az építtetők zöme a városba költöző vagy az év bizonyos hányadát a családjával együtt a városban 

töltő arisztokrata volt. A megtelepedés főleg a Nemzeti Múzeum mögötti területet, valamint a mai 

Ötpacsirta, Reviczky utca mentén lévő ingatlanokat érintette. A magyar társadalom felső rétege már ezt 

megelőzően is építkezett Pesten, leginkább a reformkor idején. A Nemzeti Múzeum környéke nem az 

egyetlen, de az egyik legjelentősebb helyszíne volt az arisztokrácia fővárosi építkezéseinek. Ezekre az 

épületekre jellemző az arányos udvar, a kevesebb szintszám, mivel céljuk nem a lakások zsúfolása volt, mint 

a bérházas területeken. Az épületek díszes, historizáló homlokzatai között sok kiemelkedő alkotás található. 

 

Jellemző beépítési karakterek  
forrás: saját térkép 
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Egyedi közintézmények 

A kerület több, az átlagostól eltérő karakterű, jellegzetes épülettel dicsekedhet. Ilyen a Ludovika tömbje 

hatalmas parkjával, de a XIX. században épült klinikai épületek is sajátos, jellegzetes közintézményi stílust 

hordoznak. Szintén gazdag zöld környezetben fekszik a Nemzeti Múzeum és az Erkel Színház.  

A Semmelweis Egyetem Nagyvárad Téri Elméleti Tömbje a főváros egyik meghatározó magasépülete. Bár a 

távolból kissé megtöri a történeti városképet, mégis jól jelöli a Nagyvárad téri csuklópontot.  

Ipari építészet – közlekedési épületek 

Jellegzetesek a Ganz-MÁVAG korábbi irodai és ipari épületei, az Orczy téri villamosremíz, valamint a Keleti 

pályaudvar csarnoképülete. 

Lakótelep 

A 70-es évek városszerkezet átalakító tevékenységének első – és szerencsére megállt – jele a Szigony utca 

menti lakótelep, ami alapvető változást hozott a nem véglegesen kialakult beépítésben. 

Kortárs épületek 

A XXI. század üzleti szemléletét tükrözi az Aréna Pláza, illetve a Corvin Sétány Program új épületegyüttese, 

vagy az Orczy Fórum épületei. Ezek eltérő jellemzőkkel rendelkező épületek, épületegyüttesek, amelyek 

jelentős lokális húzóerővel bíró fejlesztések zászlóshajói.  

2.9.5. Épített környezet konfliktusai, problémái 

Slumosodott, leszakadó, leromló és degradálódott területek 

A lakóhely rossz fizikai körülményei lehetnek olyanok, melyeken gyakran csak a városrehabilitációs 

beavatkozások segíthetnek. Az ilyen helyeken élőkre általában jellemző az alacsony iskolázottság és alacsony 

foglalkoztatási ráta, a lakhatási költségek megfizetésének mindennapos nehézsége, a rossz egészségi állapot, 

és az általános elszegényedés. Ilyen területek lehetnek többek között: 

● a szegregátumok és a szegregációval veszélyeztetett krízisterületek (ahol mély strukturális és komplex 

szociokulturális problémák következtében spontán rehabilitációs folyamat nem lehetséges); 

● az erősen leromlott lakókörnyezetek; 

● a környezetükhöz képest erőteljesen leértékelődő lakóterületek, ahol az alacsony státuszú lakók nagyarányú 

beköltözésével, a leértékelődés tovagyűrűző hatásával számolni lehet; 

● a rozsdaövezetekbe ékelődő és/vagy azok mellett elhelyezkedő lakóterületek. 

 

A fentiek alapján Józsefvárosban a jellemzően leromló, avult épületállományú, slumosodott vagy 

slumosodásra hajlamos területek kimutatására a KSH a 2011. évi népszámlálási adatok felhasználásával, a 

314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 10. melléklete szerint elvégezte a kerület szegregációszűrését.  Az adatok 

elemzése és értékelése külön fejezetben (II.2. Eltérő jellemzőkkel rendelkező kerületrészek) kerül 

bemutatásra.  

A Budapest 2020 és a Tematikus Fejlesztési Programok, Szociális Városrehabilitáció, Krízisterületek 

lehatárolásai dokumentumai szintén komplex, de a KSH módszertanától eltérő metodikája szerint a térképen 

jelölt slumosodott területeket mutatta ki Józsefváros területén: Nagykörúton kívüli területen, szinte a kerület 

teljes szélességében, egészen az Orczy – Fiumei út vonaláig tartó sáv általános jellemzői olyanok, hogy 

alapvetően rehabilitációt igényelnek. 
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90. ábra: A kerület krízis- és veszélyeztetett tömbjei – 2011 

Forrás: Tematikus Fejlesztési Programok – Szociális Városrehabilitáció, Krízisterületek lehatárolásai 

A Nagykörúton kívüli terület fejlődése már XIX. századi külvárosként is elmaradt az ún. felső külvárosétól. 

Ennek kedvezőtlen hozadéka tehát történetileg determinált. A polgárosodott körúton belüli terület és a 

keletről ipari területek közé záródó terület már nem kapott a II. világháború után olyan lendületet, hogy 

hasonló fejlődési ívet járhatott volna be, mint a szomszédos kerületek hasonló adottságú területei.  

A későbbi városfejlesztés a fokozatosság helyett a jelentős méretű szanálásban gondolkodott, ami még 

jobban lerontotta ezt a belső városi térséget. Fokozatos rehabilitációs stratégiával elindult pár tömb 

átalakulása, melyek szabályozása lehetővé tenné a fokozatosan átalakulást.  

E terület déli részén a létrejött Corvin negyed hatásai még nem kimutathatóak, de annak és környékének 

fejlesztési potenciálja jelentős. A megfigyelhető társadalmi rétegződés alapján csak külső beavatkozással 

lehet változást elérni.   

Természetesen ezekben a tömbökben is megtalálhatóak közepes és egyes esetekben jó állagú épületek is, 

azonban számuk kevés. 

A fővárosban a rossz helyzetű népességet koncentráló, leromlott épületállományú területek viszonylag 

szétszórtan helyezkednek el, ám egy-egy kerületben több kisebb terület is van, ahol a leromlott, rossz 

állapotú, alacsony komfortfokozatú, rossz minőségű (substandard, zsúfolt lakások) lakások aránya magas. A 

VIII. kerületben a substandard lakások aránya városrészenként markánsan különbözik. A lakások jelentős 

része összkomfortos vagy komfortos, ám 2011-ben a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya 

8,77% volt a kerületben. 
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Alulhasznosított és barnamezős területek 

Budapesten a használaton kívüli, illetve alulhasznosított területek jelentős hányada klasszikus barnamezős, 

azaz egykor ipari, közlekedési funkcióval bíró terület.  

  

Jelen vizsgálatban a használat alapján a következő 

kategóriák kerültek megkülönböztetésre: 

● Jellemzően alulhasznosított területek 

● Jellemzően használaton kívüli területek 

● Fejlesztésre alkalmas vasúti területek  

 

Az alulhasznosítottság a belső területi tartalék nem 

megfelelő kihasználását vagy a városszerkezetileg 

nem megfelelő funkciót jelenti. Ezeken a 

területeken sok esetben nem értékes az 

épületállomány, illetve városszerkezeten belüli 

potenciálját a meglévő épületek sűrűsége nem 

használja ki. Előfordul, hogy az elmúlt években a 

területen jelentős bontások történtek, de a terület 

(minőségi) átalakulása – jellemzően a gazdasági 

válság következtében – nem történt meg, és a 

visszamaradt, néha értékes épületek sem 

hasznosítottak megfelelően. 

91. ábra: Alulhasznosított és barnamezős területek 
Józsefvárosban 

 

Az alulhasznosított területek mellett számos olyan használaton kívüli terület van a kerületben, amelyen a 

korábbi használat megszűnt, az értéktelen épületek vagy elbontásra kerültek, vagy üresen állnak, de számos 

értékes épület pusztul megfelelő használat hiányában.  A használaton kívüli területeken a város számára 

jelentős fejlesztési lehetőség kínálkozik beépítésre és szabad területek fejlesztésére egyaránt. Jelenlegi 

állapotuk szerint e területeken belül megkülönböztethetőek az épületállománnyal rendelkező, illetve üres, 

épületállománnyal nem rendelkező területek.  

Józsefvárosban több meghatározó kiterjedésű terület került ilyen sorsra és vár a fejlesztésre. Elsősorban azok 

az ipari területek, amelyek területi megosztása nem vagy csak nagy műszaki és tulajdonosi nehézségek árán 

oldható meg, vagy beépítése oly mértékben megkövült, hogy még évtizedekig prognosztizálható 

fennmaradása. Ilyen pl. a Ganz-MÁVAG területe, ami a távlati elképzelésekben egy kitisztultabb gazdasági 

területnek kellene helyet adjon, de hasonlóak a Kerepesi úton lévő egyesi ipari területek is.   A Józsefvárosi 

pályaudvar megszűnésével szintén alulhasznosított területté vált, hasznosítására többféle elképzelés 

lehetséges.   

A Keleti pályaudvar potenciális nagyvárosi kapcsolatokat igénylő terület, ahol igény esetén szintén lehetséges 

a többszintes területfelhasználás, a vasúti funkció kedvezőtlen hatásának oldása. 

A Corvin negyed esetében a megindult fejlesztések a kereslet ismételt fellendülése után várhatóan 

folytatódnak, így nem maradnak üresen az elbontott tömbök. A Ludovika, az új egyetem együttesének 

Diószegi Sámuel utca felőli oldalán, jelentős tartalékterülettel rendelkezik.  
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 Alulhasznosított funkció Egykori hasznosítás módja Telekcsoport 

összes 

területe (ha) 

Fejlesztésre 

alkalmas 

terület (ha) 

Keleti pu. Vasúti terület Vasúti terület 24 21 

Volt GANZ-MÁVAG Kereskedelem, 

raktározás, termelés 

Termelés, raktározás 41 41 

Volt Józsefvárosi pu. Túlnyomóan használaton 

kívül 

Vasúti terület 28.5 27.3 

Volt kenyérgyár Üres terület Termelés 1.9 1.9 

Kerepesi út menti FCSM és raktárak Telephely, raktározás Telephely, raktározás 5.7 5.7 

Könyves Kálmán krt. – Üllői út – 

Pénzverde tömbje 

Termelés, raktározás Termelés, raktározás 5.1 5.1 

Könyves Kálmán krt. – Hős utca sarok Kereskedelem Kereskedelem 1.7 1.7 

Könyves Kálmán krt. - Vajda Péter 

sarok 

Kereskedelem, raktározás Kereskedelem, raktározás 1.3 1.3 

Corvin Sétány Program területe Részben üres területek 

lakófunkcióval 

Lakófunkció 6.2 6.2 

Ludovika Campus (NKE) területe Oktatás, kultúra, park, 

üres területek 

Park, sport, üzemi terület 23.4 15 

22. táblázat: Jelentősebb alulhasznosított területek Józsefvárosban. 
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SWOT / ÉPÍTETT KÖRNYZET  
  

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 a történeti belvároshoz kapcsolódó értékes 

városszövet és épületállomány, különös tekintettel 

a kiemelt építészeti és történeti értékkel rendelkező 

Palotanegyedre  

 történetileg kialakult városközponti szerepkör; 

 nemzetközi szintű oktatási intézmények, országos 

szintű egészségügyi létesítmények 

 turisztikai célpontok 

 kedvező közösségi közlekedési kapcsolatok 

 nemzetközi vasúti kapcsolatok 

 jelentős gazdasági területek jelenléte 

 közlekedésből származó kedvezőtlen környezetterhelés 

 romló épületállomány, a társasházak gazdasági 

erőtlensége 

 tömbszintű rehabilitáció hiánya 

 fővárosi szinten kritikussá vált krízistérségek 

 átjárhatatlan, hasznosítatlan vasúti és gazdasági 

területek 

 zárványszerű lakóterületek 

 társadalmi leszakadás 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 közvetlen kapcsolódás a nemzetközi vasúti 

hálózatba 

 a diáknegyedstátusz erősítése 

 pozíció révén országos, vagy nemzetközi intézményi 

fejlesztés 

 szabad fejlesztési kapacitás  

 

 fejlesztés elmaradása tovább degradálja a területet 

környezeti és gazdasági tekintetben 

 a szegregáció erősödése a leszakadó társadalmi rétegek 

erősödése miatt 

 átfogó rehabilitáció nem indul el 

 értékőrző személet megszűnése 

FEJLESZTÉSI KIHÍVÁSOK 
 A lakónépesség megtartása a városközponti területeken, ennek érdekében a lakókörnyezeti feltételek javítása 

 Krízistérségek felszámolása  

 Az épített környezet tervszerű rehabilitációjának elindítása 

 Barnamezős térség integrálása a történeti szövetbe – átstrukturálása során jelentős zöldfelület kialakítása 
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2.10. KÖZLEKEDÉS 

2.10.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 
Budapest országos szintű közúti kapcsolatrendszerének két sugárirányú eleme közvetlenül is érinti 

Józsefvárost, amelyek Kelet-Magyarország elérését biztosítják. 
 

23. táblázat Országos szintű kapcsolatrendszer közúti elemei 

Rákóczi út – Kerepesi út – 3. sz. főút által alkotott útvonal 

Üllői út – Ferihegyi repülőtérre vezető út – 4. sz. főút (M4 autópálya) által alkotott útvonal 
 

A vasúthálózat elemei közüli a Keleti pályaudvarra befutó vonalak biztosítanak közvetlenül országos hálózati 

jelentőségű kapcsolatot Józsefváros számára. 
 

24. táblázat Országos szintű kapcsolatrendszer vasúti elemei 

Budapest – Hegyeshalom (1. sz.) 

Budapest – Hatvan (80. sz.) 

Budapest – Újszász (120. sz.) 

Budapest – Kunszentmiklós (150. sz.) 
 

A csak fővárosi szintű hálózati kapcsolatot nyújtó közúti, illetve közösségi közlekedési elemek szintén érintik 

Józsefvárost.  
 

25. táblázat Fővárosi szintű kapcsolatrendszer közúti elemei 

Kiskörút (a Széchenyi lánchíddal és a Szabadság híddal) 

Nagykörút (a Margit híddal és a Petőfi híddal) 

Hungária-gyűrű (az Árpád híddal és a Rákóczi híddal) 
 

26. táblázat Fővárosi szintű kapcsolatrendszer közösségi közlekedési elemei 

M2 metróvonal 

M3 metróvonal 

M4 metróvonal 

2.10.2. Közúti közlekedés 
Józsefváros estében a településszerkezeti helyzet, a területfelhasználás és a beépítés karaktere 

függvényében több városrész közlekedése is hasonló helyzetű, de nem tekinthető egységesnek. A 

legmarkánsabb, közlekedési szempontból meghatározó választóvonalakat a Fiumei út–Orczy út által alkotott 

útvonal, a Vajda Péter utca és az Asztalos Sándor utca jelenti. 

Tudatos várostervezés eredményeképpen jött létre Józsefváros beépített területeinek működését biztosító, 

budapesti viszonylatban igen sok városi teret is eredményező közterületi hálózat, amelyet a természeti 

adottságok érdemben nem determináltak.  

A közlekedést biztosító közúthálózat mára szinte kialakultnak tekinthető, annak új elemmel történő bővítése, 

vagy meglévő elemei szélességének növelése az értékes nagyvárosi, igen jelentős piaci értéket képviselő 

beépítésre való tekintettel nem reális. Kivételt a Ganz és a Kerepesi negyedek, valamint a Százados negyed 

területei képeznek. 
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Józsefváros és a szomszédos fővárosi kerületek között – az előző pontban szereplő hálózati jelentőségű 

elemeken túlmenően – további, a II. rendű főúthálózatba és a gyűjtőúthálózatba tartozó közúti elemek is 

biztosítják az összeköttetést. A közúthálózat adottságai folytán Józsefvárost jelentős közúti átmenő forgalom 

terheli.  

27. táblázat Az átmenő forgalom meghatározó okai 

a főúthálózat magas területi sűrűsége a Fiumei út – Orczy út által alkotott útvonalon belül 

a közeli, belvárosi Duna-szakaszra összpontosuló hídkapacitás (a közúti forgalmi sávok 47%-a a Margit híd és a Petőfi híd vonala 
között található Budapesten)  

a Fiumei út – Orczy út által alkotott útvonalon belül lévő jelentős számú munkahely 

a Fiumei út – Orczy út által alkotott útvonalon belüli magas laksűrűségéből fakadó célforgalom 
 

 

Józsefváros területén – elsősorban a balesetveszély szempontjából meghatározó – szintbeni közúti-vasúti 

átjáró nincsen, a Keleti pályaudvarra befutó vasútvonalaknak elvágó hatását a Kerepesi úti és a Salgótarjáni 

utcai híd (utóbbi csak a közösségi közlekedés számára), valamint a Könyves Kálmán körúti aluljáró oldja. 
 

A közúthálózati elemek forgalomterhelését 

(Ejm/nap) és keresztmetszeti kialakítását a 92. 

ábra mutatja be. 

A helyi tulajdonban lévő közutak 100%-a 

burkolt. Az úthálózat jelentős része felújításra, 

átépítésre szorul. Józsefváros területén lakó-

pihenő övezet az Elnök utca térségében került 

kijelölésre, tempó 30-as zóna a Kőfaragó utca 

térségében található. 

A Nagykörút vonalán belüli közutakon 3,5 t, 

azon kívül 7,5 t össztömeg korlátozás van 

érvényben, amelyet a Budapest egészét 

egységes elvrendszer szerint differenciáltan 

szabályozó 92/2011 (XII.30.) Főv. Kgy. rendelet 

határoz meg.  

A korlátozás biztosítja az átmenő 

teherforgalom távoltartását a beépített 

területektől. 

Józsefvárosban több, jelentős forgalomvonzást 

kifejtő kereskedelmi létesítmény is létesült. 

 

 

 
92. ábra: Közúthálózat 

 

28. táblázat Meghatározó kereskedelmi létesítmények 

Aréna Pláza: 122 000 m2 kereskedelmi bruttó szintterület és 2 800 parkolóhely  

Corvin Pláza: 34 600 m2 kereskedelmi bruttó szintterület és 800 parkolóhely 

Europeum: 6 500 m2 kereskedelmi bruttó szintterület és 220 parkolóhely 
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2.10.3. Közösségi közlekedés 
Józsefváros közösségi közlekedéssel való ellátottsága és annak színvonala jelentősen meghaladja a budapesti 

átlagot.  

A közösségi közlekedési hálózatok 

forgalomterhelését (utas/nap), és azok 

megállói környezetének 300 m-es 

(metróállomás estében 500 m) lefedettségét a 

mellékelt ábra mutatja be. 

Józsefváros területének ellátását – a 

lefedettség figyelembe vételével – a budapesti 

közösségi közlekedés szinte teljes mértékben 

biztosítja, kivételt a Korányi Sándor utca és a 

Százados negyed egy része jelent. A Kerepesi 

negyed esetében a lefedettség hiánya nem 

ellátási hiányt jelent, az csak a temető nagy 

kiterjedéséből következik.  

Az Üllői út mentén – a felszíni közösségi 

közlekedés hiányában – csak a metró nagyobb 

kiterjedéssel figyelembe vett ellátó képessége 

(500 m) folytán lehetne megfelelő a helyzet. 

Gyenge a közösségi közlekedés lefedettsége a 

Práter utca, az Illés utca és a Futó utca 

környezetében, a Rezső tér és az Elnök utca 

környezetében valamint a Vas utca és a 

Gutenberg tér által határolt tömbökben. 

Jelentős, a közforgalmú közlekedéshez 

kapcsolódó átszálló forgalommal rendelkezik 

több Józsefvárosban, vagy annak határán 

elhelyezkedő csomópont is 

 

93. ábra: Közösségi közlekedési hálózat 

29. táblázat Jelentős átszálló forgalommal rendelkező csomópontok 

Baross tér (vasút, metró, villamos, autóbusz, trolibusz) 

Astoria (metró, villamos, autóbusz) 

Blaha Lujza tér (metró, villamos, autóbusz) 

Hungária körút – Kerepesi út csomópontja (metró, villamos, autóbusz, trolibusz) 

Kálvin tér (metró, villamos, autóbusz, trolibusz) 

József körút – Üllői út csomópontja (metró, villamos) 

Nagyvárad tér (metró, villamos, autóbusz) 

Könyves Kálmán körút – Üllői út csomópontja (Volán, metró, villamos, autóbusz) 

Rákóczi tér (metró, villamos) 

32-esek tere (villamos, autóbusz, trolibusz) 
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Közúti közösségi közlekedés 

A Józsefváros közösségi közlekedéssel történő ellátásában részt vállaló autóbusz- és trolibuszhálózat 

elsősorban a szomszédos vagy közeli kerületekkel való kapcsolatokat szolgája. Az autóbusz-közlekedéssel 

érintett útvonalak hossza 12,3 km, amely a fővárosi érték 1,5%-a. A trolibusz-közlekedés esetében ugyanezen 

értékek 5,1 km, illetve 8,4%. 

Jelentősebb autóbusz- vagy trolibusz-végállomás a Baross térnél és a Blaha Lujza térnél helyezkedik el. 

Autóbusz- és trolibuszhálózatok üzemét biztosító garázs Józsefváros területén nem található, a legközelebbi 

létesítmény a X. kerületben helyezkedik el. 

Kötöttpályás közösségi közlekedés 

A városon belüli hálózati kapcsolatot jelentő három metróvonal közül mindegyik, az üzemelő 41 

metróállomásból 13 érinti a Józsefvárost. 

Szintén jelentős szerepet tölt be a villamoshálózat, minden körirányú útvonal rendelkezik 

villamosközlekedéssel.  

A kiskörúti vonal a budai XI.-XXII. kerületek felé biztosít közvetlen kapcsolatot. 

A nagykörúti villamos felfűzi a pesti belváros szélén lévő jelentős tereket és átszálló csomópontokat (Nyugati 

tér, Oktogon, Blaha Lujza tér, József körút – Üllői út csomópont, Boráros tér), valamint biztosítja Buda 

meghatározó közlekedési csomópontjainak közvetlen elérését is (Széll Kálmán tér, Móricz Zsigmond körtér). 

Az Európa legforgalmasabb villamosának számító vonalpáros 21 megállójából 4 található itt. 

A Fiumei út – Orczy út által alkotott útvonalon közlekedő vonal összeköti a Keleti pályaudvart a Duna-part 

térségével 

A Hungária-gyűrűn lévő vonal közvetlen eljutást biztosít Budapest távolsági és helyközi autóbusz-

pályaudvarainak valamint HÉV-vonalainak többségéhez. 

A Népszínház utca – Salgótarjáni utca/Kőbányai út által alkotott vonal a X. kerület felé biztosít kapcsolatot. 

Villamosremíz található az Orczy térnél és a Sport utcánál. 

2.10.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

Kerékpáros közlekedés 

Józsefvárosban, továbbá a határoló közterületeken az önálló (vagy szervizúton vezetett) kerékpáros 

infrastruktúra teljes hossza 6,4 km, amely területarányosan meghaladja a fővárosi átlagot. 
 

30. táblázat Önálló kerékpáros infrastruktúrával rendelkező útvonalak 

Múzeum körút 

Kőbányai út 

Kerepesi út Baross tér – Dózsa György út közötti szakasza 

Könyves Kálmán körút – Hungária körút 

Üllői út Nagyvárad tér – Hungária körút közötti szakasza 
 

A lakóúthálózat a gépjárműforgalom biztonságosan elérhető sebességének figyelembevételével általában 

alkalmas a kerékpározásra.  

A főváros belső területein üzemelő MOL Bubi közbringarendszer (98 dokkolóállomáson 1150 kerékpárból álló 

járműpark) Józsefváros Nagykörúton belüli területein 11 átadóponttal, azon kívül további 3 dokkolóval 
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rendelkezik (II. János Pál pápa tér, Horváth Mihály tér, Corvin sétány), melyek a teljes rendszer 14,33%-át 

teszik ki. A 1401/2014 (11.26.) Főv. Kgy. határozat alapján további három  új állomás épülhet a kerületben: 

az Aréna Plázánál, a Klinikák metróállomásnál, valamint a Keleti pályaudvar déli bejáratánál.  

Gyalogos közlekedés 

Józsefváros gyalogos közlekedése sokrétű. Meghatározóak a gyalogos közlekedés útvonalai, amelyek nagy 

jelentőséggel bírnak a közlekedés más módjai szempontjából is. Különösen igaz ez az egyes útvonalak részét 

képező, a közösségi közlekedésről szóló fejezetben nevesített jelentős átszálló forgalommal rendelkező 

terekre vonatkozóan. 
 

31. táblázat: A gyalogos közlekedés meghatározó útvonalai 

Múzeum körút (mint a Kiskörút része) 

József körút (mint a Nagykörút része) 

Rákóczi út 

Üllői út (Kálvin tér – Nagyvárad tér közötti szakasza) 

Népszínház utca 

Baross utca 
 

Több, a parkok közé nem tartozó közterület kizárólagosan a gyalogos forgalmat szolgálja, amelyek összefüggő 

hálózatot azonban nem képeznek.  
 

32. táblázat: Önálló gyalogos utcák 

Baross utca Kálvin tér – Szabó Ervin tér közötti szakasza 

Corvin köz – Kisfaludy köz 

Gyulai Pál utca 

Corvin sétány Futó utca – Szigony utca közötti szakasza 
 

Az épített környezettel, illetve a megjelenő funkciókkal összhangban néhány közterület-szakasz gyalogos 

preferenciával rendelkezik az elmúlt évtizedek tervszerű átépítése következtében.  
 

33. táblázat: Gyalogos preferenciájú közterületek 

Múzeum utca – Ötpacsirta utca – Pollack Mihály tér – Bródy Sándor utca 

Futó utca (Horváth Mihály tér és Práter utca közötti szakasza) 

Reviczky utca – Mikszáth tér – Krúdy Gyula utca 

Gyulai Pál utca – Kőfaragó utca – Gutenberg tér – Mária utca (Lőrinc pap térig) 

Mátyás tér egy része a Bauer Sándor utca csatlakozó szakaszával és majd a Horváth Mihály térhez kapcsolódó Tavaszmező utcával 

Józsefvárosban jelentős a gyalogos műtárgyak, aluljárok száma, amelyek a metróvonalak megállóihoz 

kapcsolódnak, ezek közül mérete miatt kiemelkedik a Baross téri aluljáró rendszer.  
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2.10.5. Parkolás 
Józsefváros közigazgatási területén – városközponti elhelyezkedésével összhangban – P+R rendszerű parkoló 

nem található. Budapest közel 4 000 férőhelyes P+R parkoló kapacitásának legközelebbi elemei a XIV. kerületi 

Stadionok metróállomásnál lévő 300 férőhelyes garázs és a X. kerületi Népliget metróállomásnál lévő 109 

férőhelyes felszíni parkoló.  

A statisztikai adatok szerint Józsefváros 75 042 fős lakónépessége 44 300 lakásban él, és 17 185 

személygépjárművel rendelkezik. 1000 lakosra 229 személygépjármű jut, amely jelentősen elmarad Budapest 

326-os, és Magyarország 301-es átlagértékeitől.  

A Lóvásár utca – Fiumei út – Orczy út vonalától a városközpont felé eső területen a statisztikai adatok szerint 

a lakónépesség 64 336 fő, a lakások száma 37 790. Az itt elhelyezkedő, jellemzően zártsorúan beépített 

épületállományhoz azonban csak minimális telken belüli parkolási lehetőség tartozik. A parkolási igények és 

a rendelkezésre álló várakozóhelyek közötti jelentős eltérés miatt a közigazgatási terület e része – az elmúlt 

évek többszöri módosítását követően – ún. várakozási övezetbe tartozik. A várakozás rendjének egységes 

kialakítását a 30/2010 (VI.4.) Főv. Kgy. rendelet szabályozza. A közterületi fizető parkolók száma 6.559 

férőhely, a nem fizetőké 3.667 férőhely. 

A fentiek következtében a helyi tulajdonban lévő (és a lakosság által kedvezményesen igénybe vehető) 

korlátozott várakozási övezetbe tartozó közterületi parkolóhelyeknek igen fontos szerep jut. 

A zártsorú beépítéssel rendelkező területeken a közterületek a nappali és az éjjeli időszakban is telítettek (a 

várakozóhelyek több mint 90%-a foglalt). Józsefváros többi részén csak kismértékben kedvezőbb a parkolási 

helyzet. A várakozási övezetbe nem sorolt lakóterületeken, a Százados negyed és a Tisztviselőtelep 

városrészekben szintén jelentős a közterületi várakozás. 

Józsefvárosban jelentős számú klinika található, melyek forgalmi hatása a közterületi parkolásban is 

jelentkezik. A Losonci negyed lakásállományának 60%-át a telken belüli parkolás szempontjából problémát 

jelentő úszótelkes telekstruktúrájú lakótelep 2 773 lakása alkotja. A lakótelepek esetében épített parkolók 

száma jelentősen elmarad az 1 lakás/1 parkoló ellátottsági szinttől. 

Jelentős (100 férőhely körüli) koncentrált parkolási lehetőséget a Pollack Mihály téri 409 és a Rákóczi téri 98 

férőhelyes mélygarázs, valamint az Szabó Ervin téri 322 és a Futó utcai 408 férőhelyes parkolóház biztosít. 

Ezek a férőhelyek azonban jellemzően vállalkozások számára kerültek tartósan bérbeadásra, nem a lakossági 

igényeket szolgálják.  

A belvárosi területekre jellemző ún. foghíjtelkek Józsefvárosban is fizető parkoló területekként működnek, 

melyet ideiglenes hasznosításként a JÓKÉSZ lehetővé tesz, szabályoz. A számottevő ingatlan vagyont 

képviselő üres telkek azonban hosszú távon várhatóan beépülnek, ezáltal a közcélú parkolási funkciójukat 

elveszítik.  
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SWOT / KÖZLEKEDÉS   
  

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 Sűrű közösségi közlekedés; 

 Közterületeken a lakossági igényeket preferáló 
várakozási övezeti rendszer; 

 Belső területeken gyaloglási távolságban elérhető 
intézményrendszer. 

 Budapest városszerkezeti sajátosságaiból adódóan a 
belvárosi területeket terhelő jelentős forgalom, közúti 
átmenő forgalom; 

 Vasútvonal elválasztó hatása; 

 Közösségi közlekedés gyenge lefedettsége a kerület 
középső részein; 

 Lakosság telken belüli parkolási igényeinek 
megoldatlansága; 

 Közterületek parkolóként történő használata. 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 Város külsőbb kerületeiben tervezett közúthálózat 
fejlesztések tehermentesítő hatása; 

 Területileg differenciált fővárosi személyforgalmi 
behajtási díjrendszer (ún. dugódíj) bevezetése. 

 Személygépjármű-ellátottság további növekedése. 

FEJLESZTÉSI KIHÍVÁSOK  
 A közlekedést –a gyalogos közlekedés kivétel – a kerület határokat átszelő közúti, tömegközlekedési, kerékpárút-hálózat 

jellemzi. Ezért a közlekedés fejlesztése sok esetben csak több kerület közlekedésének vagy a fővárosi közlekedési rendszer 
egészének figyelembe vételével lehetséges. 

 A lakossági parkolás végleges rendezését – a belvárosi kerületek tekintetében egységes koncepciónak megfelelően – a 
parkolás gazdálkodás és parkolás szabályozás eszközével, valamint szükség esetén többlet férőhelyek biztosításával, 
differenciáltan kell kezelni. 

 A lakóterületek úthálózatának forgalomcsillapított kialakítása (tempó 30-as zóna). 

 Józsefváros területén a helyi közlekedési igényeknek megfelelő kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése. 
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2.11. KÖZMŰVESÍTÉS 

2.11.1. Vízi közművek 

Vízgazdálkodás és vízellátás 

A kerület vízellátása teljesen kiépített. A 

vízszolgáltatást több, 300 mm-nél nagyobb 

átmérőjű eternit, öntöttvas és gömbgrafitos 

öntöttvas (göv) anyagú vezeték biztosítja, 

melyekről kisebb (80–300 mm), a fogyasztók 

ellátását szolgáló vezetékek csatlakoznak le. 

Józsefváros vízellátása a Pesti alap- és a Kálvária 

nyomászónához tartozik. A Kálvária téri gépház a 

lakótelep magas épületeinek biztosítja a megfelelő 

nyomású vízszolgáltatást. 

A kerületben termálvízkút és gyógyfürdő nem 

üzemel. A Füvészkert területén található azonban 

egy természetes forrás. 

Az oltóvíz biztosítása is az ivóvízhálózatról történik. 

A kerület keleti határán, a Könyves Kálmán körúton, 

egy 800 mm-es, öntöttvas anyagú ipari vízvezeték 

található.  

94. ábra: Ivóvíz és ipari víz főnyomó vezetékek 

Szennyvízelvezetés 

A csatornahálózatra bekötött lakások aránya 95% 

volt 2004-ben, ami országos és budapesti 

viszonylatban is kimagaslónak tekinthető. 

A kerület szennyvize a Közép-pesti vízgyűjtőhöz 

tartozik, aminek a végátemelője a Ferencvárosi 

szivattyútelep. A szivattyútelep a Budapesti 

Központi Szennyvíztisztító Telepre dolgozik, aminek 

végső befogadója a Duna. A szennyvíztisztító telep 

2010-es üzemszerű működésének megkezdése 

előtt az összegyűjtött szenny- és csapadékvíz 

tisztítatlanul jutott a Dunába. 

Józsefvárosban egyesített rendszerű hálózat 

üzemel, azaz a csapadékvíz és szennyvíz közös 

csatornában van elvezetve. A területen három nagy 

átmérőjű főgyűjtő halad keresztül, amik közül a 

Nagykörúti főgyűjtő (József körút vonalán) és a 

Magasanfekvő főgyűjtő (Festetics Gy. utca – Fiumei 

út – Teleki L. tér – Karácsony S. utca – Kálvária tér – 

Illés utca – Korányi S. utca – Ludovika tér 

 

95. ábra: Csatorna főgyűjtő hálózat 
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nyomvonalon) közel 100 évvel ezelőtt épültek, míg 

a Kőbánya északi főgyűjtő (Kőbányai út vonalán) az 

ezredfordulón. 

A Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) beruházás keretén belül a kerületben két főgyűjtő 

csatorna épült meg, melyek a következők: Baross u. (Szigony u. – Mária u. között) – Mária utca – IX. Kinizsi 

utca (kb. 1,9 km); illetve Őr utca (József u. – Tavaszmező u., kb. 154 m). 

A kerületben négy db automata szennyvíz- és csapadékvíz-átemelő üzemel. 

Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

Mivel a kerületben egyesített rendszerű csatornahálózat üzemel, a csapadékvíz elvezetése megoldott. 

Az Orczy parkban, mely a kerület legnagyobb kiterjedésű parkja, található egy tó, mely elsősorban rekreációs 

funkciót tölt be. 

A kerületben élővízfolyás nem található, és nem árvízveszélyes, azonban egy része magas talajvízállású 

terület. 

2.11.2. Energiaellátás, energiagazdálkodás 

Villamosenergia-ellátás és közvilágítás 

Józsefváros energiaellátását a szomszédos 

kerületekben üzemelő Népliget alállomás, Csarnoktér 

alállomás és Erzsébetváros alállomás biztosítják. Az 

alállomások táplálják meg a közcélú 10/0,4 kV-os 

transzformátorokat, amelyek a fogyasztói igényeket 

elégítik ki.  

A kerület energiaellátását biztosító alállomások 2012. 

évi átlagos kiterheltsége, valamint a kiépült hálózatok 

alapján a kerület villamosenergia-hálózata jelentős 

tartalékkapacitásokkal bír, a területi lefedettség 

gyakorlatilag 100%-os.  

A kisfeszültségű hálózat a középfeszültséghez 

hasonlóan a kerületben jellemzően földkábeles 

kialakítású. A KSH adatai alapján 2013. évben a 

kerületi villamosenergia-fogyasztási helyek száma 

50 282 db, a szolgáltatott éves villamosenergia-

mennyiség 319,7 GWh nagyságrendű volt. A 

szolgáltatott mennyiség közel 26%-át háztartási 

fogyasztók vételezik. A kisfeszültségű elosztóhálózat 

hossza a kerületben 139 km. 

 

96. ábra: Villamosenergia-ellátás 

A háztartások részére szolgáltatott villamos energia egy lakosra jutó mennyisége a főváros többi kerületéhez 

képest átlagosnak mondható, ugyanakkor 2012. évben a korábbi évhez képest 6,5%-os növekedés figyelhető 

meg.  

A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. tájékoztatása szerint a kerületben várhatóan a 2020-ig amortizált 

lámpatestek cseréjére kerülhet legfeljebb sor, egyéb beruházást a Kft. nem terez.  
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A fővárosi tömegközlekedési útvonalakon egyébként rendelkezésre álló források esetén, a közvilágítás 

fejlesztése fővárosi feladat, nem tömegközlekedési útvonalakon a közvilágítás fejlesztése kerületi hatáskörbe 

tartozik. 

 
 

97. ábra: Éves villamosenergia-felhasználás megoszlása 
(forrás: ELMŰ, 2014) 

98. ábra: Villamosenergia-felhasználás  

szektoronként 2013. évben (forrás: ELMŰ, 2014) 

Gázellátás  

A kerület gázellátását a FŐGÁZ nagyközépnyomású 

gázvezetéke biztosítja, amely a betáplálást a kerület 

szomszédságában elhelyezkedő, Salgótarjáni utcai 

nagy/nagyközép/középnyomású gáznyomás-

szabályzó állomásból kapja.  

A kerületben nagyközép- és középnyomású hálózat 

is üzemel.  

A KSH 2013. évre vonatkozó adatai alapján a 

gázfogyasztási helyek száma 39 278 db volt, 

melynek 94%-a háztartási fogyasztót jelentett. A 

háztartási gázfogyasztók 75%-a használt 

gázszolgáltatást fűtésre. Az összes szolgáltatott 

vezetékes gáz mennyisége 2013. évben 86 813 200 

m3 volt. 

A kerületben a FŐGÁZ gázcsőhálózatának hossza 

111,4 km. 2012. évben a korábbi évhez képest a 100 

lakásra jutó háztartási gázfogyasztók száma – 

túllépve a fővárosi átlagot – 12%-kal nőtt.  

99. ábra: Gázellátás 

Távhőellátás 

Józsefvárosban a FŐTÁV Zrt. távhőhálózata üzemel, amely a Baross utca – Illés utca – Práter utca – Füvészkert 

utca – Tömő utca – Szigony utca – Práter utca – Leonardo da Vinci utca által határolt tömb és a Nagyvárad 

tér – Rezső tér közötti terület ellátását biztosítja. A hálózat hőközpontja a Kelenföldi Erőmű.  

A távfűtésbe és melegvízhálózatba bekapcsolt lakások száma 2013. évben 3442 db volt, amely az elmúlt 

éveket tekintve állandósultnak látszik. A lakossági távhőellátásra felhasznált hőmennyiség 109 549 GJ volt.  

A KSH adatai alapján a kerületi lakosság számára szolgáltatott melegvíz mennyisége csökkenő tendenciát 

mutat, 2013. évben 117 ezer m3 volt.  
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A Fővárosi Önkormányzat és a FŐTÁV Zrt. távlati tervei között szerepel a független távhőkörzetek 

összekapcsolására hivatott kooperációs gerinchálózat kiépítése, amely a kerületet egyrészt abból a 

szempontból érinti, hogy megvalósulásával a távhőhálózaton lévő megújuló energiaforrásokból termelt 

energia egyrészt eljut a kerületi fogyasztókhoz, másrészt a távhő versenyképessége javul.  

Az energiahatékonysági és klímavédelmi törekvések 

a távhőhálózat lefedettségének további bővítését 

teszik indokolttá.  

A gázhálózatok kiterjedtsége a távhőszolgáltatásra 

való igényt csökkentik, ugyanakkor a párhuzamos 

infrastruktúrák üzemeltetése költséges.  

A környezetbarát és megújuló energiaforrások 

energiaellátásba történő integrálásnak alapját adó 

távhőszolgáltatás versenyképességének javítása a 

hatályos jogi környezetben piacbővítéssel, valamint 

a független távhőkörzetek összekapcsolásával 

mozdítható elő. 

 

100. ábra Távhőellátás 

Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás 

lehetőségei 

Józsefvárosban megújuló energiaforrások számottevő hasznosítása nem valósul meg. Kedvező lehetőséget a 

napenergia és a geotermikus energia hasznosítása kínál. Józsefvárosban a városképi szempontok 

figyelembevételével a jól tájolt és statikailag megfelelő tetőfelületek adnak lehetőséget napelem 

elhelyezésére, a használati melegvíz napkollektorokkal biztosítható. Új beépítések esetében alacsony hőfokú 

fűtési rendszerek létesítésével hőszivattyús fűtés alakítható ki. 
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Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

Az elmúlt néhány évben megvalósult energiahatékonysági projekteket az alábbi táblázat tartalmazza. 

 ENERGIAHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSÁT CÉLZÓ PROJEKTEK 

Ssz. Projekt leírása  Állapot 

1. KEOP-5.3.0/A/09-2009-0015 Energiaracionalizálás Józsefváros 

önkormányzati fenntartású közintézményeiben. 

Elszámolható összköltség: 497 124 2074 Ft, 

Elnyert támogatás: 380 896 567 Ft  

Önerő: 116 227 640 Ft 

 

 Megvalósult 

2. KEOP-5.5.0/A/12-2013-0122 Energiaracionalizálás Józsefvárosban 

Elszámolható összköltség: 115 890 551 Ft 

Elnyert támogatás: 98 506 968 Ft 

Önerő: 17 383 583 Ft 

 Megvalósult  

 

Józsefváros 2010–2014-es gazdasági programja a stratégiai célként megfogalmazott „fenntartható 

lakókörnyezet” vonatkozásában a kerület hosszú távú felemelkedésének egyik legfontosabb biztosítékát a 

kerületi lakásállomány minőségének alapvető javításában határozza meg. A felújítások, korszerűsítések 

kapcsán megújuló energiaforrások hasznosítására kell törekedni, az épületállomány energiaigénye egy 

részének fedezésére. 

2.11.3. Elektronikus hírközlés 

Vezetékes elektronikus hírközlés  

A térség a Magyar Telekom Nyrt. (volt MATÁV Rt.) ellátási területéhez tartozik. A kerület nyugati részének 

kiszolgálását a Belváros AXE HOST központ végzi, emellett a kerületben kapott helyet a Nemzetközi 1 AXE 

HOST. A távbeszélő központok látják el az előfizetőket ún. kültéri nagyelosztós rendszerű, rézkábellel kiépített 

hálózaton keresztül. A kiépült hálózat a nagyvárosi beépítésre jellemzően földalatti kivitelű, alépítményben, 

helyenként közvetlenül földbefektetett kábeles rendszerű, és valamennyi ingatlan önálló csatlakozással 

rendelkezik. A hagyományos rézkábellel kiépült hálózat mellett számos optikai kábeles fejlesztés és kiépítés 

is történt. A kerületben jelen van a UPC Magyarország Kft. is, hálózatán mind televíziós, mind internet- és 

telefonszolgáltatás elérhető. A távközlési hálózatok jellemzően alépítményként létesültek.  

Vezeték nélküli elektronikus hírközlés     

Józsefváros területén mindhárom mobil szolgáltató hálózata a jelenlegi igényeknek megfelelően kiépült. 

Hálózataik fejlesztését a szolgáltatók mind vezetékes, mind vezeték nélküli elektronikus hírközlési 

szolgáltatások tekintetében az új igények megjelenésével és új szolgáltatások nyújtásának céljából, saját 

beruházásban végzik. 
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SWOT / KÖZMŰVESÍTÉS  
  

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 Az ivóvíz- és szennyvízhálózat kiépítése 100%-os. 

 A csapadékvíz elvezetése megoldott. 

 Energiaközművek kellőképpen kiépültek. 

 Fővárosi távhőrendszer a kerület egyes részein elérhető. 

 Elektronikus hírközlési hálózatok széleskörű szolgáltatást 
nyújtanak. 

 Koros, elavult anyagú ivóvíz- és csatornahálózat. 

 Minimális mértékű megújuló energiahasznosítás. 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 Távhőhálózat kooperációs vezetékszakaszának 
megépítésével a távhő versenyképesség javul. 

 Alternatív energiák térnyerése. 

 Lakossági érdeklődés az energia- és vízfelhasználás 
csökkentésére. 

 Elérhető és megfizethető korszerű energia hatékony 
technológiák megjelenése, elterjedése. 

 Jogszabályi környezet ellehetetleníti a megújuló 
energiaforrások terjedését. 

 Megfelelő támogatási rendszer nélkül az 
energiahatékonysági és klímavédelmi törekvések által 
generált projektek beruházás gazdaságosság miatt nem 
indulnak el. 

 

FEJLESZTÉSI KIHÍVÁSOK 
 A megújuló energiaforrások hasznosítására a távhőhálózat megfelelő alapot biztosít, új hőforrások bekapcsolásával 

energiahatékony és klímabarát távhőellátás megvalósítása a kívánatos. 

 Energiahatékonysági korszerűsítések és megújuló energiaforrások alkalmazása önkormányzati intézmények 
energiafelhasználásának fedezésére. 

 Lakossági energiahatékonysági és megújulós beruházások ösztönzése, támogatása, tanácsadás. 

 Közvilágítási hálózatok korszerűsítése, LED fényforrások alkalmazása, valamint intelligens vezérlések alkalmazása. 
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2.12. KÖRNYEZETVÉDELEM 

2.12.1. Talaj 
A térség talajainak általános helyzete és kondíciója mára tipikus városi jellegeket mutat. A térségben 

eredetinek mondható, bolygatatlan talajfelszín alig található. 

Az egykori gazdasági tevékenységek területein potenciális szennyezettséggel lehet számolni, illetve jellemző 

a talajfelszín roncsolása, pusztulása. A Kőbányai út mentén találhatók ilyen területek (Józsefvárosi 

pályaudvar, egykori Ganz-MÁVAG területe). 

A kerületben található jelentős kiterjedésű barnamezős területek kapcsán több tényfeltárás és műszaki 

beavatkozás volt szükséges az elmúlt évtizedekben a FAVI-KÁRINFO 2013-as adatbázisa szerint. Eredményes 

kármentesítést hajtottak végre nyolc helyen a kerületben. A barnamezős területek közül a Józsefvárosi 

pályaudvar területén alifás szénhidrogénnel (TPH) szennyezett talajvizet tártak fel, a szennyező anyag csóva 

összehúzódó fázisban van. Ganz-MÁVAG területén feltárt alifás szénhidrogénes (TPH) szennyezést 

felszámolták.   

2.12.2. Felszíni és a felszín alatti vizek 

A kerületben nem található felszíni vízfolyás. Nagyobb vízfelület az Orczy parkban lévő tó. 

A kerület felszínközeli földtani rétegződése homogénnek tekinthető, így a talajvíz gyakorlatilag egész 

területén viszonylag kis mélységben (2,5-5 m) fekszik, egyes részeken (József körút, Hungária körút 

térségében) 5-7 m közötti. A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések 

besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KVVM rendelet alapján Józsefváros érzékeny besorolású. A kerületet 

felszínalatti vízbázis és hidrogeológiai védőterület nem érinti. 

2.12.3. Levegőtisztaság és védelme 
A VIII. kerület a 4/2002. (X. 7.) KVVM rendelet alapján a „Budapest és környéke” légszennyezettségi 

agglomerációba sorolódik. 

A vizsgált terület levegőminőségének jellemzése csak tágabb keretek között lehetséges, ugyanis a 

levegőminőség alakulását összvárosi és regionális – esetenként határokon átnyúló – tényezők határozzák 

meg. A levegő tisztasága a különböző emissziók (szennyezőanyag kibocsátások) mellett nagyban függ a 

mindenkori meteorológiai viszonyoktól is. A kerületben a Teleki László téren található automata 

mérőállomás. A mért adatok alapján a légszennyezettségi index nitrogén-oxidok tekintetében megfelelő, 

szállópor tekintetében jó. A nagy forgalmú útvonalak mellett órás határérték túllépések előfordulnak. 

Általánosságban elmondható, hogy a kerületben (ahogyan az egész fővárosban) a mérési eredmények 

alapján az esetenként megnövekvő nitrogén-dioxid (NO2) és a szálló por (PM10) koncentráció jelent 

levegőminőségi problémát. A nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátásának gyakorlatilag egyik felét a közlekedés, 

míg másik felét a helyhez kötött források eredményezik: az ipari kibocsátás részaránya mintegy 25%, 

ugyanakkor a lakossági földgázfelhasználás is ezzel nagyságrendileg azonos mennyiségben termel nitrogén-

oxidokat. 

Az őszi-téli időszakban a fővárosi szállópor (PM10) szint mintegy harmada származhat a háztartási eredetű 

szilárd, leginkább fatüzelésből, míg a közlekedés hozzájárulása hozzávetőlegesen 40%-ért felelős. Az elmúlt 

évtizedekben – az országos és az európai trenddel összhangban – nagymértékben csökkent a korábban 

Budapesten is jelentős mennyiségben kibocsátott ipari eredetű légszennyező anyagok (kén-dioxid, szén-

monoxid, nitrogén-oxidok és szilárdanyag-részecskék) mennyisége.  
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A Levegőtisztaság-védelmi Információs Rendszer (LAIR) adatai alapján elmondható, hogy a kerületben 

budapesti viszonylatban jelentős helyhez kötött légszennyező forrás nem található. Mozgó forrásokat 

tekintve a gépjárművek szén-monoxid-, nitrogén-oxid- és szállópor-emisszióját kell megemlíteni. A kerület 

legforgalmasabb útjai a Hungária körút, az Orczy út – Fiumei út vonala, a Kerepesi út, a József körút és a 

Baross utca – Kőbányai út vonala. 

2.12.4. Zajterhelés 
A főváros egészének zajterhelésére vonatkozó legfrissebb adatokat a 2007 őszén elkészült Budapest és 

vonzáskörzete stratégiai zajtérkép szolgáltatja.  

Az adatok objektív értékeléséhez azonban fontos szem előtt tartani, hogy a zajtérkép kizárólag a stratégiai 

tervezés szempontjait meghatározó zajforrásokat vette figyelembe, nem a tényleges zajhelyzet átfogó 

bemutatását tűzte ki céljául.  

A zajterhelési határértékeket a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 

27/2008. (XII. 3.) KVVM-EÜM rendelet, a stratégiai 

küszöbértékeket a 280/2004 (X.20.) kormány-

rendelet tartalmazza. 

Józsefváros területén zajvédelmi szempontból a 

legnagyobb problémát a közlekedési eredetű 

zajterhelés jelenti.  

A zajtérkép alapján a kerületet érintő, jelentősnek 

mondható – egyértelműen küszöbérték feletti 

sávba eső – egész napi közúti zajterheléssel érintett 

a Hungária körút, az Orczy út – Fiumei út vonala, a 

Kerepesi út, a József körút és a Baross utca – 

Kőbányai út vonala. 

Jelentős zajterheléssel érintett vasútvonalak: 

Budapest  Hegyeshalom (1-es számú), Budapest  

Hatvan (80-as számú), Budapest  Szolnok  

Békéscsaba (120-as számú), Budapest  Kelebia 

(150-as számú) vonalak.  
101. ábra: Környezeti állapot 

2.12.5. Hulladékkezelés 
Budapesten a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezése, működtetése alapvetően fővárosi 

önkormányzati és nem kerületi feladat, így a VIII. kerületben is a Fővárosi Önkormányzat biztosítja a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, vagyis a települési hulladék rendszeres gyűjtését, elszállítását és 

kezelését, a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt-vel (a továbbiakban FKF) kötött közszolgáltatási 

szerződés útján. 
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A kerületben a szelektíven gyűjtött hulladékok aránya növekvő tendenciájú. A hulladékok minél nagyobb 

arányú újrahasznosítására a szelektív hulladékgyűjtés különböző módozatai teremtenek lehetőséget a 

kerületben: 

 a házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtő rendszer (papír-, műanyag- és fémhulladékok rendszeres gyűjtése) 

gyakorlatilag az egész főváros területén kiépült; 

 a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken a papír-, műanyag-, fém- és üveg-frakciók elkülönített gyűjtésére van 

lehetőség, jelenleg 9 db vegyes sziget ás 13 db kizárólag üveget befogadó sziget található a kerületben (FKF, 

2015. január); 

 a közszolgáltatás körébe tartozik évente egy alkalommal az ingyenes lomtalanítás is; 

 a lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok leadása a közszolgáltató részére a hulladékudvarokon, valamint 

a lomtalanítás keretében biztosított. 

SWOT / KÖRNYEZETVÉDELEM  
  

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 A légszennyező anyagok kibocsátása és a mért 
immissziók zömében csökkenő tendenciát mutatnak. A 
jelentős ipari szennyezők száma csökkent az elmúlt 
évtizedekben. 

 A kerületben a szelektív hulladékgyűjtés megoldott, a 
szelektíven gyűjtött hulladékok aránya növekvő 
tendenciájú. 

 A kerület forgalmasabb útvonalai mentén jelentős a 
gépjárműforgalomból eredő környezeti terhelés. 

 Barnamezős területek potenciális szennyezőforrások. 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 A hulladék újrahasznosítási arányának növelését az EU 
kiemelten támogatja. 

 A környezettudatosság erősödése. 

 Forráshiány miatt a barnamezős területek 
kármentesítése időben késlekedik (szennyező anyagok 
terjedése). 

FEJLESZTÉSI KIHÍVÁSOK 
 A zaj- és légszennyezés csökkentése komplex, összvárosi szintű stratégiák keretében.  

 A környezeti konfliktusok mérséklése a területhasználat optimalizálásával.  

 A barnamezős területek hasznosítását, rendezését és az esetleges szennyezettségek felszámolását ösztönző intézkedések. 
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2.13. KATASZTRÓFAVÉDELEM, TERÜLETFELHASZNÁLÁST 

KORLÁTOZÓ, BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

2.13.1. Építésföldtani korlátok 
A kerületet alábányászott, illetve jelentősebb alápincézett területek nem érintik, kedvezőtlen morfológiai 

adottságú, csúszásveszélyes terület nem található.  

A Magyar Állami Földtani Intézet Építésalkalmassági térképe alapján a kerület nagy része 4-5 szintig, de 

jelentős területek (Magdolna negyed, Orczy negyed, Tisztviselő-telep) 4-5 szint felett is alkalmasak 

beépítésre. A József körút menti területen többszintes beépítés kialakítása gazdaságtalan. 

 

 Beépítésre 4-5 szint felett is alkalmas 

 Beépítésre 4-5 szintig alkalmas 

 Többszintes beépítésre gazdaságtalan 

 Árterület 

 

Élővíz hatásterülete, kis teherbírású 

képződményekből felépült terület magas helyzetű 

/0-1,5m/ talajvízzel 

 

 

 

 

102. ábra: Építésalkalmassági térkép 
(Adatforrás: MÁFI) 

2.13.2. Tevékenységből adódó korlátozások 
Az Országos Katasztrófa-védelmi Főigazgatóság adatai alapján a kerületben egy veszélyes anyagokkal 

foglalkozó üzem működik (az Üllői út melletti METAL-ART Nemesfémipari Zrt.), amely azonban küszöbérték 

alatti besorolású. 

2.13.3. Vízrajzi veszélyeztetettség 
Józsefváros nem határos a Dunával így nem árvízveszélyes terület. A kerület egyes részei magas talajvízállású 

területek, illetve a 27/2004 (XII.25) KvVM rendelet alapján érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület.  

Közművek és elektronikus hírközlés korlátozásai 

A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 

rendelkezéseket, köztük a biztonsági övezet terjedelmét és a biztonsági övezetben végezhető 

tevékenységeket a 2/2013. (I.22.) NGM rendelet szabályozza. 

A földgáz elosztóvezetékek, az egyéb gáz és gáztermék vezetékek, valamint a bányászati létesítmények, 

célvezetékek és mindezek környezetének védelme, zavartalan üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, 

javítása és üzemzavar-elhárítás biztosítására biztonsági szabályzat szerinti méretű biztonsági övezet kerül 

megállapításra, melynek terjedelmét a bányafelügyelet határozza meg. A biztonsági övezeten belül építési 

tilalom van. 
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2.14. VÁROSI KLÍMA 

A VIII. kerület a főváros mezoklimatikus 

körzetrendszerében a mesterséges alapú, tömör 

beépítésű, erősen szennyezett klímatípusba tartozik.  

Éghajlati viszonyainak alakulásában egyértelműen 

megjelenik a globális klímaváltozás. 1901 és 2013 

között, mintegy 112 év alatt, 1 °C-os emelkedés 

mutatható ki az évi középhőmérsékletének 

alakulásában (budapesti adatok). Az általános 

felmelegedés mellett legalább annyira fontos a 

szélsőséges időjárási események gyakoriságának 

alakulása (pl. hőséghullámok sűrűbb előfordulása).  

A mezoklimatikus jelenségek közül kiemelendő a 

jelentős mértékű hősziget-hatás, ami a kerület 

belvárosi elhelyezkedése folytán még 

hangsúlyosabb, mivel a sűrűn beépített területek 

hőmérséklete több fokkal melegebb a jelentősebb 

zöldfelületekkel rendelkező külső területeken 

mérhető értéknél. A városi hősziget magja (a 

városkörnyéki átlaghőmérsékletet tavasszal 3-4 °C-

kal, míg nyáron 4-6 °C-kal meghaladó terület) a 

főváros pesti oldalán íves alakban helyezkedik el, 

lefedve a teljes VIII. kerületet. 

 

 

A felszínhőmérséklet és a városkörnyéki átlag-

hőmérséklet különbsége 

103. ábra Budapest felszínhőmérsékleti anomáliájának 
átlagos júniusi szerkezete délutáni időszakban 2013-ban 
(műholdfelvételek alapján) 

Forrás: Bartholy – Pongrácz – Baranka (Ökomet Kft.) 
 

SWOT / VÁROSI KLÍMA  
  

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 A Fiumei úti köztemető és az Orczy park magas 
zöldfelületi aránya kedvezően hat környezetük 
klimatikus viszonyaira. 

 Jellemzően alacsony zöldfelületi intenzitás, 
hőszigethatás. 

 A beépítések intenzifikálódásával romlik az átszellőzés, 
fokozódik a városi hőszigethatás. 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 Növekvő környezettudatosság. 

 Barnamezős területek rehabilitációja során a 
jelenleginél kedvezőbb kondicionáló hatással bíró 
felületek kialakítása. 

 A globális felmelegedés erősödése. 

 A szélsőséges időjárási események növekvő 
gyakorisága. 

 

FEJLESZTÉSI KIHÍVÁSOK 
 A környezettudatos szemlélet erősítése és a klímavédelem, a klímaadaptáció gyakorlati szempontjainak hatékonyabb 

érvényesítése a gazdasági visszaesés ellenére, az EU-s tematikus célok figyelembevételével. 
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3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

3.1. A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS 

3.1.1. A folyamatok értékelése 

Fejlesztési és rendezési környezet, illeszkedés 

Az országos és a fővárosi fejlesztési dokumentumok a közelmúltban készültek, keretet adva az új kerületi 

fejlesztési dokumentumok készítéséhez. Tág, a mai kor szellemét hordozó palettát biztosítanak a kerület által 

megfogalmazandó, elérendő céloknak, azaz Józsefváros fejlesztési elképzeléseinek.  

Józsefváros sok éves múlttal rendelkezik a városrehabilitációs tervek és tevékenységek tekintetében 

egyaránt. A közelmúltban véghezvitt városfejlesztések – Corvin Sétány Program, Magdolna Negyed Program 

eddigi ütemei – a 9/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelettel elfogadott Kerületfejlesztési koncepción 

alapulnak, és a 2008-ban készült kerületi IVS-sel összhangban valósultak meg. A kerület emellett több külön 

fejlesztési koncepcióval (pl. Józsefváros Zöldfelület Fenntartási és Környezetvédelmi Koncepciója; 

Palotanegyed Turizmusfejlesztési Koncepció stb.) is rendelkezik. 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 66/2007.(XII.12.) számú 

önkormányzati rendeletével fogadta el Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatát (JÓKÉSZ), mely részben 

integrálta a korábbi szabályzat elemeit, részben új alapokra helyezte a szabályozást.  

A főváros településrendezési eszközei a TSZT és az FRSZ, melyek 2015 márciusában léptek hatályba, jelenleg 

felülvizsgálatuk zajlik. Szándékaik szerint megfelelő területi tartalékot, fejlesztési potenciált adnak az új 

Kerületi Építési Szabályzat kidolgozásához, melyet 2018. december 31-ig kell megalkotnia a kerületnek. 

Társadalom 

A kerület társadalma a legtöbb alapvető mérőszám alapján nem tér el lényegesen a budapesti átlagtól, 

lényeges sajátossága azonban az érzékelhető etnikai sokszínűség, amely elsősorban a magát romának vallók 

magas arányából fakad. Míg a foglalkoztatottak aránya magasabb, mint Budapesten általában, más, hasonló 

mutatók alapján látható, hogy a VIII. kerületben jelentős probléma a szegénység: itt a legmagasabb a 

munkanélküliek aránya, valamint itt a legalacsonyabb az egy főre eső nettó jövedelem a főváros kerületei 

közül. Kedvezőtlen a lakosság egészségügyi helyzete is: egész Budapesten itt a legalacsonyabb a várható 

élettartam. 

Akárcsak a város más részein, Józsefvárosban is tapasztalható tendencia a lakásszám növekedése és a 

családszám csökkenése, míg a népességszám összességében hullámzó tendenciát mutat, de alapvetően 

csökken. A kerület kiemelkedő sajátossága a kis alapterületű, illetve az önkormányzati tulajdonú lakások 

magas aránya, noha utóbbi folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Ezt erősíti a lakásépítés erős helyi 

szerepe is: 2013-ban Józsefvárosban épült a legtöbb lakás Budapest kerületei közül. Ez elsősorban az évtized 

végéig várhatóan folytatódó Corvin Sétány Program nyomán valósul meg, melynek kezdeti bontásait jelentős 

szociálisbérlakás-építés kísérte. 

A kerületi identitás építése szempontjából jelentős lépés, hogy Józsefváros területét a kerület önkormányzata 

11 negyedre osztotta. Ezek egy része korábban is létezett önálló arculattal, egy részük az elnevezést követően 

gyökerezett meg, míg egy részük egyelőre nem kelt önálló életre. A kerület mint identitásképző elem számos 

negatív asszociációval terhelt, noha a 2000 óta számos szerencsés átalakulás – építkezések, egyetemi 

telephelyek nyílása, bővülése, közterületek megújítása – nyomán a VIII. kerület stigmatizáltsága oldódóban 
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van. A kerület értékei közé tartozik a helyi iparos tradíció, az etnikai sokszínűség és az erős felsőoktatási 

központi szerep – melyek mindegyikét aktívan támogatja a kerületi önkormányzat is. 

A KSH szegregátumlehatárolása a 2011-es adatok alapján három területet azonosított, melyek egyike sem 

egyezik a 2001-es népszámlálása alapján a kerület 2007-es Integrált Városfejlesztési Stratégiájában 

azonosítottakkal. Egy tömb azonban átfed a 2007-ben definiált „szegregátumnak nem minősíthető, de 

alacsony státuszú lakosságot jelentős arányban koncentráló városi területek” egyikével, a Mátyás tér nyugati 

oldalán. 

Humán infrastruktúra 

Józsefváros intézményei közül a bölcsődei ellátás, mint a fővárosban szinte mindenütt, kapacitásában 

jelentősen elmarad az igényektől. Az óvodai férőhelyek száma ugyan megfelelő, azonban minimális (3%-os) 

tartalékokkal rendelkezik csupán, így bármikor kapacitáshiányossá válhat. Míg a gyermekkori ellátó- és 

nevelőintézményeket a kapacitáshiány fenyegeti, az általános iskoláknál már negatív vándorlási mérleg 

jelentkezik: a kerületi lakosok inkább a körzetükön kívülre íratják be gyermekeiket. Jelentősek az 

intézményközi különbségek, szegregált imázsú, ténylegesen szegregációközeli, illetve régiós toborzási körű, 

híres általános iskola egyaránt található a kerületben. Kedvezőtlen adottság, hogy a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű diákok aránya, jelentős fölénnyel, Józsefvárosban a legmagasabb a 

budapesti kerületek közül. 

A középiskoláknál kevésbé érvényesül a helyi szerepkör, a diákok száma jelentősen meghaladja a kerületben 

élő középiskolás korúakét. Kerületi sajátosság, hogy a szakközépiskolai képzés diákszám szerint 

háromszorosan felülmúlja a gimnáziumit. A VIII. kerület egyben országos jelentőségű felsőoktatási központ 

is, Magyarország hallgatói létszámának több, mint 10%-a itt tanul – ezen felül a koncentráció folyamatosan 

fokozódik is: a Ludovika Campusban épül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem több képzőhelye. 

A kerületi szociális ellátás legtöbb eleme egy integrált intézményben, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 

Gyermekjóléti Központban összpontosul, illetve 2011 és 2015 között kiegészült számos alkalmi, projektszerű 

– zömében alacsony küszöbű – szolgáltatással is, melyek a Magdolna Negyed Program III. részeként 

valósultak meg. Utóbbiak 2015 utáni továbbműködése egyelőre egyeztetés tárgyát képezi. A szociális 

juttatások terén szinte általános jelenség, hogy az egyes segélyformákat a kerületben a népesség jelentősen 

nagyobb hányada veszi igénybe, mint a budapesti átlag. A kerület sajátos adottsága a hajléktalanellátó 

intézmények magas, esetenként slumosodással fenyegető sűrűsödése: az budapesti éjszakai melegedők 

helyeinek például több mint harmada üzemel Józsefvárosban. 

A kerület egészségügyi ellátórendszerének alapszintjét az ötvenegy háziorvos és a tíz házi gyermekorvos 

jelenti. 2015-re kettő híján az összes háziorvosi rendelőt felújította a kerület, a fennmaradókra ez évben kerül 

a tervek szerint sor. 2015-ben valósul meg az Auróra utcai rendelőintézet felújítása-korszerűsítése is. A 

kórházi ellátásokat illetően nem feltétlenül releváns a lakosság számára az intézmények sűrűsége, 

mindazonáltal a kerület e téren is jelentős központnak számít: a budapesti kórházi betegellátások közel 

negyedére valamelyik józsefvárosi kórházban vagy klinikán kerül sor. 2015 a Semmelweis Egyetem új 

Központi Betegellátó Épületének átadási éve is, amely szintén a kerületben épül meg. 

Gazdaság 

Józsefváros gazdaságában jelentős súlyt képviselnek a kereskedelemmel foglalkozó kft-k, közülük is 

elsősorban a ruházati cikkekkel foglalkozóké, köszönhetően elsősorban a Kőbányai út mentén, a volt 

Józsefvárosi pályaudvar területén a Négy Tigris piac 2014-es kiürítése óta elsősorban a Ganz-MÁVAG 

területén működő vállalkozásoknak. E környék tekinthető számos egyéb téren is a kerület gazdasági 

súlypontjának: a zömében felhagyott gyártelep egyes részein változatlanul ipari termelés folyik. Hasonló 



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM 

HBHE – BFVT – HÉTFA – PESTTERV – Pro Régió – Városkutatás 

Budapest VIII. kerület Józsefváros  

Józsefváros ITS – Helyzetfeltáró, helyzetelemző munkarész  
 

 166 

aktivitás figyelhető még meg az Asztalos Sándor út mentén, máskülönben a kerület gazdasági szereplőinek 

zöme a kereskedelem és szolgáltatás területein folytatja tevékenységét, a kerület minden részén elosztva. A 

fentiekben már említett Corvin Sétány Programon, Ludovika Campuson és Központi Betegellátó Épületen 

kívül a 2010-es évek második felében megvalósuló további, önkormányzaton kívüli fejlesztés a Bionikai 

Innovációs Központ építése a Balassa utcában. 

A kerület turizmusa alapvetően a Nagykörúton belüli területekre összpontosul, noha a külsőbb részekben is 

több, gyakran nemzeti jelentőségű látnivaló található. Ezek jobb kihasználását vetíti elő, hogy mind a 

vendégek, mind a vendégéjszakák száma dinamikusan, jóval az összfővárosi ütem felett növekszik a 

kerületben, elsősorban 2009 óta. 

Jelentős szereppel bír a kerület gazdasági életében a lakásépítés is: 2013-ban egész Budapesten itt épült a 

legtöbb lakás. A fejlesztések fő hajtóereje a Corvin Sétány Program, de a kerület más részein is számos új 

társasház épült a 2000-es és 2010-es években, magánerős fejlesztésként és önkormányzati bérlakásokként 

egyaránt – utóbbiak elsősorban a szanálások során megszüntetett lakáskapacitás részletes pótlására. A 

kerület legmagasabb árú környéke a Corvin negyed és a Százados negyed (egyaránt jelentős 

ingatlanfejlesztésekkel), míg a legolcsóbb lakások a Magdolna és az Orczy negyedekben fekszenek. A kerület 

ingatlanpiaci pozícióját erősíti, hogy – különösen az M4-es metróvonal 2014-es átadása óta – itt található a 

legtöbb metróállomás a főváros kerületei közül. A kerület több részén – elsősorban a Corvin sétány és a 

Hungária/Könyves Kálmán körút mentén – jelentős az irodafejlesztések súlya is. 

Épített környezet 

A kerület városszerkezeti szempontból három meghatározó részre tagolható (Belső-, Középső-, Külső-

Józsefváros). Városszerkezete jórészt történelmileg kialakult, ugyanakkor az átmeneti zóna területén a 

rendszerváltozás után megszűnt vagy tevékenységet váltott gazdasági, vasúti területek átstrukturálódásra 

várnak (pl. Ganz-MÁVAG, volt Józsefvárosi pu.). Meghatározó szerkezeti elemként jelentkeznek a sugár- és 

körirányú utak, melyek tagolják a kerületrészeket, míg a vasúti hálózat jelentős elválasztó hatást fejt ki az 

egyes városrészek között és a kerületközi kapcsolatokban.  

A beépítésre szánt területeken belül a jelenlegi, tényleges területfelhasználásra összességében a lakófunkció 

és a vegyes területhasználat a jellemző, melyek a belső zóna területén dominánsak, míg az átmeneti zóna 

területén emellett jelentős arányt képviselnek a gazdasági és a különleges területek is. 

A közelmúltban az épített környezet fejlesztése területén elsősorban a lakó- és vegyes funkciójú beruházások 

említhetőek. Jelentős városszerkezeti beavatkozásnak számít a Corvin sétány, de a közelmúltban megkezdett 

Orczy parkbeli beruházások is jelentős léptéket képviselnek. Az elmúlt években kiemelt hangsúlyt kapott a 

Palotanegyed közterületi fejlesztése, és jelentős rehabilitációs tevékenység folyik a Magdolna negyed 

területén is.  

Az alulhasznosított területek vonatkozásában elsősorban az egykor virágzó, de jelenleg gyakran 

kihasználatlan, leromlott, üres gazdasági területeket, valamint a vasúti területeket lehet kiemelni. A Kőbányai 

út túloldalán lévő volt Ganz-MÁVAG gyártelep a rendszerváltozás után fokozatosan átalakult, ma a Hungária 

körgyűrűn belül a legnagyobb egybefüggő gazdasági, jellemzően kereskedelmet, raktározást – termelést már 

csak kevésbé – szolgáló terület. Ennél kisebb, tömbméretű, helyzeti potenciáljukhoz képest alulhasznosított 

területek találhatók a Könyves Kálmán krt. és a Kerepesi út mentén is. A belső városrészben elsősorban a 

Corvin és Losonci negyed területén találhatók alulhasznosított tömbök, de elszórt foghíjak jellemzik a teljes 

középső Józsefvárost is. Szintén jelentős potenciált hordoznak a vasúti területek (volt Józsefvárosi pu. és 

Keleti pu.). 

A lakóterületek tekintetében a 2011-es népszámlálás indikátorai alapján lehatárolt veszélyeztetett területek 

térképén (lásd. 1.9.5. fejezet) sok VIII. kerületi tömb szerepel. A területek kiterjedését vizsgálva a kerület a 
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budapesti átlagnál rosszabb helyzetben van. E tömbök társadalma sok esetben kitermel, egy, az együttélési 

normákat kevésbé követő réteget, amely alapjaiban határozza meg a lakókörnyezetét. A jellemzően közepes 

és gyenge anyagi lehetőségekkel rendelkező lakosság helyzete komoly városszociológiai probléma, mely 

jelentősen kihat az épített környezetre is. A helyzet megoldása önkormányzati, állami és EU-s beavatkozást 

igényel. 

A kerület jelentős építészeti örökséggel rendelkezik, mely elsősorban a Palotanegyed területén összpontosul, 

de sok értékes épület található Józsefváros középső területein is. A karakteres Tisztviselőtelep műemléki 

jelentőségű területnek számít, míg a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben jelentős számú műemlék sírhely található.  

Közlekedés 

Józsefváros XIX. századi kiépülésekor a XXI. századi közlekedési igények nem voltak prognosztizálhatóak, 

ennek ellenére az akkor létrehozott közterületi rendszer nagyobbrészt be tudja fogadni a mai feladatok 

ellátásához szükséges infrastruktúrát.  

Az életszínvonal emelkedése folytán a gépjárműves utazási igények folyamatosan növekednek, a 

főúthálózaton jelentkező forgalmi torlódások okát a más kerületek területén lévő közúthálózati 

hiányosságok, a mellékúthálózaton jelentkező helyhiányt pedig Józsefvárosban a telken belül megoldatlan 

parkolás okozza. 

Józsefváros közösségi közlekedési ellátottsága Budapesti viszonylatban már hosszú évtizedek óta kiválónak 

számít, mind a hálózat sűrűsége, mind a szolgáltatás színvonala tekintetében.  A belső kerületekhez 

viszonyítottan ugyanakkor a közösségi közlekedés lefedettsége szempontjából a kerület egyes részein 

hiányosságok érzékelhetők. 

A gyalogos és kerékpáros közlekedés a város rehabilitációjával összefüggésben lassan, de folyamatosan 

fejlődik.  

A legösszetettebb problémát a parkolás jelenti, amely a rendelkezésre álló közterületek korlátozott volta 

miatt befolyásolja a többi közlekedési módot, illetve azok fejleszthetőségét is. 

Közművesítés 

Az ivóvízhálózat kiépítettsége teljes, azonban több vezeték koros, elavult anyagú, így a lerakódások és 

meghibásodások veszélye nagyobb. 

A kerületben a csatornával ellátott lakások aránya teljes körűnek tekinthető. Azonban a nagy átmérőjű 

egyesített csatornahálózat koros, beton és tégla anyagú, aminek a vízzárósága nem megfelelő, így a szennyvíz 

egy része beszivárog a talajba. A terület szennyvizei előbb a Ferencvárosi átemelőtelepre, majd a Budapest 

Központi Szennyvíztisztító Telepre jutnak. 

Mivel a kerületben egyesített rendszerű csatornahálózat üzemel, így a csapadékvíz elvezetése megoldott. 

Józsefvárosban élővízfolyás nem található, és nem árvíz-, illetve belvízveszélyes terület. 

A kerületben az energiahálózatok a jelenlegi energiaigényeket teljes mértékben kielégítik, és rendelkeznek 

szabad kapacitásokkal. Az energiahálózatok rekonstrukciója ütemezetten történik. Távhő esetében a kerület 

lehetőségekkel rendelkezik a megújuló energiaforrások végfelhasználásban megjelenő részarányának 

növelésére. A fővárosi távhőhálózat független távhőkörzeteinek összekapcsolásával, az ellátásba vont 

területek növekedésével hosszabb távon a távhő versenyképessége javul.  
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Zöldfelületek, környezetvédelem 

Táji-természeti adottságok, zöldfelületi rendszer 

Józsefváros nagyobb része tájtípusát tekintve települési (urbánus) táj, ennélfogva az emberi beavatkozás és 

az épített elemek vannak túlsúlyban. Nagyobb összefüggő jelentős zöldfelületű beépítetlen térség a Nemzeti 

Sírkert területe, amely értékes, gazdag növényállományú. A kerület legfontosabb természeti értéke az 

országos jelentőségű védett természeti területként nyilvántartott Füvészkert. A közparkként látogatható kert 

növényállománya különleges. 

Mivel a kerületben az alacsony zöldfelületi intenzitású területek dominanciája jellemző, táji értéket 

képviselnek még a jelentős zöldfelülettel bíró lakóterületek, mint a Százados úti Művésztelep, vagy a 

Tisztviselőtelep. 

A zöldfelületi rendszer legjelentősebb elemei a területarányosan elhelyezkedő közkertek, közparkok, jelentős 

zöldfelülettel rendelkező intézménykertek. 

Az egy főre jutó zöldfelület 3 m2, amely alacsonyabb a budapesti átlagnál, de belvárosi viszonylatban kedvező. 

Környezetvédelem, településüzemeltetés 

A talaj általános helyzete és kondíciója tipikus városi jellegeket mutat, a térségben eredetinek mondható, 

bolygatatlan talajfelszín alig található. Az egykori gazdasági tevékenységek területein potenciális 

szennyezettséggel lehet számolni, több helyen eredményes kármentesítést hajtottak végre. Ugyanakkor a 

talajvizet és földtani közeget érintő, beavatkozást igénylő szennyezettség található a Józsefvárosi pályaudvar 

területén. Alifás szénhidrogénnel (TPH) szennyezett talajvizet tártak fel, a szennyező anyag csóva 

összehúzódó fázisban van.  

Zaj- és légszennyezés szempontjából a kerület terheltnek tekintethető. A Teleki László téren található 

automata mérőállomás adatai alapján ugyan a légszennyezettségi index nitrogén-oxidok tekintetében 

megfelelő, szállópor tekintetében jó, a nagy forgalmú útvonalak mellett órás határérték-túllépések 

előfordulnak. A kerület zajviszonyait az áthaladó utak és vasutak forgalmából adódó terhelés határozza meg. 

Legjelentősebb zajkonfliktus a Hungária körút, Orczy út – Fiumei út vonala, a Kerepesi út, a József körút és a 

Baross utca – Kőbányai út vonala. Jelentős zajterheléssel érintett vasútvonalak a Budapest  Hegyeshalom 

(1-es számú), a Budapest  Hatvan (80-as számú), a Budapest  Szolnok  Békéscsaba (120-as számú), a 

Budapest  Kelebia (150-as számú) vonalak. 

A kerületben a rendszeres hulladékgyűjtés a fővárosi közszolgáltató által megoldott. 
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3.1.2. Józsefváros összefoglaló SWOT analízise 
A SWOT elemzéseknek számos módszertana létezik, jelen esetben az Európai Unió által alkalmazott 

módszertant vettük figyelembe, amely a SWOT elemeit belső és külső tényezőkre osztja fel az alábbiak 

szerint:  

A helyzetelemzés összefoglalásnak módszertana 

Erősségek – Belső tényezők 
Pozitív állítások egy helyzetről, vagy tevékenységről, ami jól működik, és lehet rá befolyása 
Józsefvárosnak. 

Gyengeségek – Belső tényezők 
Olyan folyamatok, adottságok, amik nem jól működnek, de lehet rá befolyásunk, hogy 
Józsefváros megváltoztassa. 

Lehetőségek – Külső tényezők 
Olyan adottságok, amelyeket nem tud a kerület egyértelműen befolyásolni, de rájuk építve 
kihasználhatja az erősségeit. 

Veszélyek – Külső tényezők Olyan korlátok, amelyeket nem tud Józsefváros befolyásolni, és kockázatot jelentenek. 

 

ÖSSZEFOGLALÓ SWOT ANALÍZIS 
  

ERŐSSÉGEK 

Az épülő lakások fővárosi szinten is jelentős száma. 

Jelentős felhalmozott tudás a szociális városrehabilitáció 
terén. 

A fővárosi átlagot meghaladó mértékben bővülő turizmus. 

A városon belül jó pozíciójú közterületek (pl. Népszínház 
utca). 

Kutatói és tudományos kapacitások növekedése (pl. Bionikai 
Innovációs Központ). 

Sűrű közösségi közlekedés. 

Közterületeken a lakossági igényeket preferáló várakozási 
övezeti rendszer. 

Fővárosi távhőrendszer a kerület egyes részein elérhető. 

Történelmi múlttal rendelkező zöldterületek és jelentős 
zöldfelületű intézmények. 

Területarányosan elhelyezkedő közkertek, közparkok. 

A légszennyező anyagok kibocsátása és a mért immissziók 
zömében csökkenő tendenciát mutatnak. 

GYENGESÉGEK 

Kerületen belüli területi szociális egyenlőtlenségek. 

Kedvezőtlen lakhatási körülmények: alacsony komfortfokozat, kis 
lakásméret. 

Üres, nem hasznosítható bérlakások nagy száma. 

Kimagaslóan rossz egészségi állapot. 

Városrészenként jelentősen eltérő ingatlanpiaci mozgások. 

Jelentős közúti átmenő forgalom. 

Lakosság telken belüli parkolási igényeinek megoldatlansága 

Koros, elavult anyagú ivóvíz- és csatornahálózat. 

Minimális mértékű megújuló energiahasznosítás. 

Jellemzően alacsony zöldfelületi intenzitás, hőszigethatás. 

Az egy főre jutó zöldterületi arány alacsony. 

A kerület forgalmasabb útvonalai mentén jelentős a 
gépjárműforgalomból eredő környezeti terhelés. 

Barnamezős területek potenciális szennyezőforrások. 

LEHETŐSÉGEK 

Tudásközponti szerepkör kialakulása a jelen lévő egyetemek, 
kutatóhelyek sűrűsödése révén. 

A város külsőbb kerületeiben tervezett közúthálózat 
fejlesztések tehermentesítő hatása (Körvasút menti körút). 

Alternatív energiák térnyerése. 

Barnamezős területek rehabilitációja során új zöldfelületek 
kialakítása a magánszektor bevonásával. 

Az Orczy park állami beruházásként megvalósuló 
megújításával a környék zöldfelületi ellátottságának 
növekedése, a színvonalas, magas rekreációs értékkel bíró 
közhasználatú zöldfelületek tekintetében. 

VESZÉLYEK 

Városrehabilitációs források elzáródása. 

Erősödő társadalmi szegregáció. 

Szociális problémák kiéleződése. 

A kerület a fővárosi turizmus passzív hátországává válik. 

A kiskereskedelem egysíkúvá válik a kínai piacra épülő 
tevékenységek dominanciájával. 

Személygépjármű-ellátottság további növekedése. 

Megfelelő támogatási rendszer nélkül az energiahatékonysági és 
klímavédelmi törekvések által generált projektek nem indulnak el. 

Forráshiány miatt a barnamezős területek kármentesítése időben 
késlekedik (szennyező anyagok terjedése). 
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3.1.3. Tematikus céloknak való megfelelés 
Fontos szempont minden fejlesztési dokumentum esetében, hogy a tervezett célok megvalósításához milyen 

– elsősorban – pénzügyi eszközök állnak rendelkezésre. A 2014–2020-as időszakban várhatóan az uniós 

kohéziós források is fontosak lehetnek a kerület fejlesztése szempontjából, ezért a helyzetelemzés 

eredményei az európai elvárások szem előtt tartásával kerülnek értékelésre. 

Az Európa 2020 – José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnökének megfogalmazása szerint – a következő 

évtizedre szóló európai uniós növekedési stratégia: 

„Célunk, hogy változó világunkban az EU gazdasága intelligens, fenntartható és inkluzív legyen. E három, 

egymást kölcsönösen erősítő prioritás azt hivatott elősegíteni, hogy az Unióban és a tagállamokban magas 

legyen a foglalkoztatottság és a termelékenység, és erősödjön a társadalmi kohézió. Az EU öt nagyszabású 

célt tűzött ki maga elé a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmi befogadás és az 

éghajlat/energiapolitika területén, melyeket 2020-ig kíván megvalósítani. Mindegyik tagállam saját nemzeti 

célokat fogadott el az említett területeken. A stratégia megvalósítását konkrét uniós és tagállami 

intézkedések segítik.” 

Az EU 2014-2020 közötti időszak 11 tematikus célterülete: 

1. A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése, 

2. Az információs és kommunikációs technológiákhoz (IKT) való hozzáférés elősegítése és e 

technológiák használatának és minőségének fokozása, 

3. A KKV-k versenyképességének fokozása, 

4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban, 

5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és kezelésének 

elősegítése, 

6. Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése, 

7. A fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti akadályok 

elhárítása, 

8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése, 

9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem, 

10. Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba, 

11. Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fokozása. 
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EU tematikus cél 

sorszáma 
Kapcsolódó folyamat a VIII. kerületben 

1. Kutatói és tudományos kapacitások növekedése (pl. Bionikai Innovációs Központ) 

2. Kutatói és tudományos kapacitások növekedése (pl. Bionikai Innovációs Központ) 

3. 
A fővárosi átlagot meghaladó mértékben bővülő turizmus 

Tematikus utcák kialakításának szándéka (Népszínház utca) 

4. 
Sűrű közösségi közlekedés 

Fővárosi távhőrendszer a kerület egyes részein elérhető 

5. 
Történelmi múlttal rendelkező zöldterületek és jelentős zöldfelületű intézmények 

Területarányosan elhelyezkedő közkertek, közparkok léte, fenntartása, kezelése 

6. Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés mindenhol elérhető 

7. 
Sűrű közösségi közlekedés 

Közterületeken a lakossági igényeket preferáló várakozási övezeti rendszer 

8. Szociális programok, álláskeresési tréningek, közfoglalkoztatási programban való részvétel 

9. Jelentős felhalmozott tudás a szociális városrehabilitáció terén 

10. 
Kutatói és tudományos kapacitások növekedése (pl. Bionikai Innovációs Központ) 

Az oktatás teljes spektruma megtalálható, a szakképzés és a felsőfokú oktatás kiemelten hangsúlyos 

11. A kerületben minden szolgáltatás, közigazgatási és kormányhivatal megtalálható 
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3.2. PROBLÉMA- ÉS ÉRTÉKTÉRKÉP 

 
104. ábra: Problématérkép 
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Épített környezet 

A területfelhasználás konfliktusai 

A kerületben található területfelhasználási konfliktusok alapvetően kettéválaszthatók a zonális rendszer 

szerint. Más típusú problémák adódnak a belső és mások az átmeneti zóna területén.  

A belső zónában, a Palotanegyed és a József körút menti városközponti területfelhasználású területen, a 

környéken véghezvitt közterületi rehabilitációk egyre élhetőbb környezetet teremtettek, itt inkább csak 

pontszerűen jelentkeznek problémák. A belső városrészekre jellemző alacsony zöldfelületi ellátottság 

természetesen itt is jellemző probléma, melyet hosszabb távon a tömbbelsők esetleges lazításával, a közterek 

(pl. Blaha Lujza tér) és utcák humanizálásával, illetve a belső udvarok zöldítésével lehet orvosolni.  

A Corvin negyedben az elmúlt években történt városrekonstrukciós folyamatok által jelentős arculatváltás 

következett be. Sok esetben a környezeténél magasabb beépítés jött létre, miközben még mindig nagy 

számban találhatók üresen álló, vagy alacsony szintszámú épületek. A Corvin sétány befejezéséig ezek 

nyilvánvaló problémaként fognak jelentkezni a negyedben.  

A Népszínház, Csarnok, Magdolna és Szigony negyed területén jellemző a nagyszámú üres, használaton kívüli 

vagy alulhasznosított, valamint a környezetéhez képest alacsony beépítésű terület. Ez egyfelől probléma, 

másrészt lehetőség is a kerület számára, hiszen jól megközelíthető helyszínen, viszonylag nagy számban 

található pontszerű beavatkozásokra alkalmas terület, ami a terület fejlődésének záloga. A Fiumei út menti 

területsáv a két zóna határán átmenetet képez a hagyományos vegyes és lakóterületek, valamint az átmeneti 

zóna városüzemeltetési, egykori vasúti és a gazdasági területei között. Az itt lévő intézménysáv így némi 

pufferként szolgál a belső területek számára. Az Orczy térnél azonban mára funkcionálisan is idegen remíz 

már ebbe a vegyes városias területbe ékelődik be, ezzel elvágva az intézményi és zöldterületek láncolatát. 

Az Orczy negyedben a korábbi üzemi-gazdasági funkciók megszűnésével a zöldbe ágyazott intézményi 

funkciók irányába változik a területfelhasználás, mely kifejezetten pozitív fejleményként könyvelhető el. A 

városrész Orczy parktól északra lévő területe az előzőekhez hasonló helyzetű, a pontszerű üres területek a 

megújulás lehetőségét hordozzák magukban. 

Az átmeneti zónában a legnagyobb problémagóc egyértelműen a Kőbányai út mentén található. A volt 

Józsefvárosi pályaudvar területe a megújulás küszöbén áll, részben el is kezdődött az átalakulás. A 

Józsefvárosi piac megszüntetésével a kereskedelmi tevékenység részben áttevődött az út túloldalára, 

azonban a volt Ganz-MÁVAG terület átstrukturálása még várat magára. A zóna más részein lévő gazdasági 

területek kevésbé problémásak, méretüknél fogva várhatóan előbb alakulnak át intézményi irányba, vagy 

váltanak korszerűbb gazdasági tevékenységek felé. Területfelhasználás szempontjából a gazdasági területek 

és a Százados negyed lakóterületeinek szomszédsági viszonya okoz és okozhat problémát. 

A Keleti pályaudvar térségének alapvetően vasúti területhasználata funkcionálisan hosszabb távon is 

megmarad, de annak szűkülésével, többszintes területfelhasználással lehet számolni. 

Épületállomány, örökségi értékek 

A rossz minőségű épületállomány elsősorban a rossz szociális helyzetű területeken található. 

A kerület területén lévő jelentős számú építészeti örökség pusztulóban van. Sok esetben csak a külső 

épülethomlokzat megújítása történik meg, a belső udvarokat, helyiségeket, gépészetet és 

épületszerkezeteket nem érinti a felújítás. A társasházi pályázatok azonban az utóbbiakra is lehetőséget 

nyújtanak. 
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Közlekedés 

Józsefvárosban a kiváló helyzet ellenére a közösségi közlekedési ellátottság egyes kisebb területeken 

kedvezőtlen, nagy a gyaloglási távolság. 

Nagy az átmenő forgalom, mert a külsőbb kerületek közúthálózati kapcsolatai hiányosak.  

A zártsorú nagyvárosias beépítés és a lakótelep esetében problémát jelent a parkolóhelyek hiánya. 

A kerületet érintő vasútvonalak jelentős elválasztó hatást fejtenek ki a kerületrészek között. 

Közművesítés 

Koros, elavult anyagú az ivóvíz- és a csatornahálózat 

Zöldfelületek, környezetvédelem 

Zöldfelületi problémák, konfliktusok: 

Zöldterülettel ellátatlan lakóterület szempontjából: a kerület egyes részei (Százados úti lakótelep) 

közhasználatú zöldfelületekben szűkölködnek. A Százados úti lakótelep környezetében a zöldterületek és a 

lakótelkek távolsága nagyobb, mint 500 méter. (A lakótelep azonban jelentős saját belső közös zöldfelülettel 

rendelkezik.) 

Környezeti problémák, konfliktusok 

A zajkonfliktussal érintett területek tekintetében feltüntetésre kerültek a stratégiai zajtérkép alapján 

jelentősnek mondható, küszöbérték feletti zajszinttel érintett útszakaszok (jellemzően közösségi 

közlekedéssel érintettek): az Üllői út, a Hungária gyűrű, Orczy út – Fiumei út vonala, a Kerepesi út, a József 

körút és a Baross utca – Kőbányai út vonala.  

A korábbi gazdasági tevékenységek területein potenciális talajszennyezettséggel lehet számolni. Ezek a 

területek a kerület külső részein, a Kőbányai út mentén (Józsefvárosi pályaudvar, egykori Ganz-MÁVAG 

területe), illetve a Kerepesi út mentén találhatók. 

Társadalom 

A kerületben a KSH 2011-es népszámlálási adatai alapján három szegregátum is található, összesen négy 

tömbben. Ezekben a legfeljebb általános iskolai végzettségű, rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkező lakónépesség aránya eléri a 20%-ot. A négy tömbből kettő a Csarnok negyedben, egy a Magdolna 

negyedben, egy az Orczy negyedben fekszik. A szegregációval veszélyeztetett területek (ahol a fenti mutató 

aránya 15 és 20% közti) tekintetében ugyanakkor már egyértelmű a Magdolna és az Orczy negyed kiemelt 

súlya. 
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105. ábra: Értéktérkép 
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Az épített környezet 

Az épített környezet értékei 

 Nagy kiterjedésű, fejlesztésre alkalmas területek állnak rendelkezésre 

 Jelentős számú műemlék jelenléte, különösen a Palotanegyedben 

 Műemléki jelentőségű terület a Tisztviselőtelep 

 Meghatározó történeti helyszínek, pl. Múzeumkert, Corvin köz mint nemzeti, illetve történeti emlékhely 

 Fővárosi rendeletben védett épületek, épületegyüttesek jelentős számban találhatók a kerületben 

 Helyi védett épületek, épületegyüttesek jelenléte 

 Nyilvántartott régészeti lelőhelyek és régészeti érdekű területek 

 Palotanegyed megújuló területe 

 Közelmúltban jelentős ingatlanfejlesztés is megvalósult, vagy megindult (Corvin Sétány Program) 

 Közelmúltban megvalósult vagy megindult jelentős közterület megújítások (MNP III, Európa Belvárosa Program 

2) 

 Megújult és megújuló közterek (MNP III, Európa Belvárosa Program 2) 

Közlekedés 

 Józsefváros számos metrómegállóval rendelkezik, mindhárom metróvonal érinti a területét. 

 Józsefvárost – több más vonal mellett – Budapest három legfontosabb villamosvonala közül kettő is érinti 

(Nagykörúti 4-es 6-os és a Hungária körgyűrűn közlekedő 1-es villamosvonalak).  

 A Hungária gyűrű (a belvárosi Duna-hidakhoz irányuló jelentős átmenő forgalom kivételével) biztosítja 

Józsefváros elkerülését az átmenő forgalom számára. 

Közművesítés 

 Józsefváros általános közműkiépítettséggel ellátott terület, helyenként a távhő is jelen van. 

Zöldfelületek, környezetvédelem 

Természeti, zöldfelületi értékek 

A kerületben a fasori állomány csak egyes városrészekben jellemző (pl. Tisztviselőtelep) és mivel fasor nagyon 

kevés van, ezért szerkezeti jelentőségűek, településképi szempontból megtartásra és fejlesztésre érdemesek 

az egy- vagy kétoldali fasorok, amelyek a települési zöldhálózat szerves részeként értékelhetők. 

A kerületben a városszerkezet és a beépítési struktúra következtében alacsony zöldfelületi intenzitású 

területek dominanciája jellemző. Mindemellett magas zöldfelületi arányú lakóterületeket is találunk, mint a 

Százados úti Művésztelep, vagy a Tisztviselőtelep egyes részei. Ezek a területek nagyban ökológiai, 

városklimatológiai szempontból kiemelkedő értékűek. 

Nagyobb összefüggő, magas zöldfelületi arányú beépítetlen térség a Fiumei úti temető. Mivel a kerület 

jellemzően alacsony zöldfelületi aránnyal rendelkezik, nagy jelentőséggel bír valamennyi meglévő közkert, 

közpark, jelentős zöldfelületű intézménykert. Legfontosabb ilyen zöldterületek és intézménykertek a II. János 

Pál pápa tér, a Ludovika tér, a Golgota tér, a Rezső tér, a Teleki László tér, a Kálvária tér, az Orczy park és a 

Füvészkert. 
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Gazdaság 

Jelentős fejlesztések folynak a kerületben: 2015-ben egyaránt megvalósítás alatt áll a Corvin Sétány Program 

részeként több jelentős lakóház- és irodaépítkezés, a Semmelweis Egyetem Központi Betegellátó Épülete a 

külső klinikai tömbben, a Bionikai Innovációs Központ a Balassa utcában, valamint a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetemhez köthető Ludovika Campus. 
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3.3. ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

3.3.1. A városrészek bemutatása 

Változatos városrészek 

 
106. ábra: A VIII. kerület egyes negyedei. 

(Forrás: saját szerkesztés) 

A kerület több, egymástól karakterében jelentősen elváló területből áll. Városrészei között éppúgy jelen 

vannak a budapesti szintű városközponti jellemzők, mint a legjelentősebb barnamezős területek, vagy a Pest 

város számára a korábban biztosított jelentős zöldfelülettel átszőtt temető, ami mára Nemzeti Sírkertté vált. 

Maga a kerület is Budapest zónarendszerének két zónájában található, a zónahatár a Fiumei út és az Orczy 

út. Városnegyedei a következők: 

 
Józsefváros városrészei 

Palotanegyed – Múzeum körút és József körút között Orczy negyed – Losonci negyed és az Orczy út között 

Népszínház negyed – Rákóczi út és Népszínház u. között Kerepesdűlő – a Kerepesi temető és környéke a Keleti 
pályaudvarral 

Csarnok negyed – Rákóczi téri csarnok környezete  Százados negyed – vasút és a Hungária krt. között   

Magdolna negyed – Csarnok negyed és a Fiumei út között Ganz negyed – volt Ganz-MÁVAG, illetve Józsefvárosi 
pályaudvar barnamezős területe 

Corvin negyed – Baross utcától délre a Szigony utcáig Tisztviselőtelep – Orczy úttól a Hungária körútig 

Losonci negyed – Corvin negyed és az Illés u. – Korányi u között  
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Palotanegyed 

Városrész bemutatása 

A kerület legbelsőbb városrésze, határát a József körút képezi, annak 

ellenére, hogy a József körút külső oldalán lévő tömbök jellemzői még 

hasonlóak.  Közvetlen szomszédja a belvárosi V. kerület, illetve a IX. és a 

VII. kerület. A körút jelentős elválasztó hatása azonban még a történeti 

kialakulás időszakára nyúlik vissza. 

Ez a terület Budapest városközponti részéhez is tartozik, számos országos 

intézmény – egyetem, kórház, múzeum – található területén. Kialakulása 

során meghatározó volt, hogy a XIX. században itt kezdtek maguknak 

palotákat építeni a gazdagabb nemesek. Ezzel vette kezdetét a terület beépítése, amit később már bérházak 

követtek, de még arányos utcaszerkezet és megfelelő belső térarányú épületek jellemzik.  

Itt található a Nemzeti Múzeum, mögötte a Magyar Rádió épületegyüttese, nem messze az ELTE 

épületcsoportjai, melyek a főváros meghatározó intézményeit jelentik. Építészeti értékei miatt a kerület 

műemlékeinek zöme is itt található. Területileg zömében a városközponti jellemzők mellett a lakófunkció 

uralja. Zártsorú beépítésű területének jellemzője – különösen a Rákóczi úton és a József körúton – a 

földszintek üzletekkel való kapcsolódása a széles járdákhoz. Kiemelt kereskedelmi jellemzőiből mára sokat 

veszített, de korábban országos célként volt meghatározó a Corvin áruház. A szomszédságában épült 

Europeum foglal magába nagyobb kereskedelmi egységet. Megközelíthetősége kiváló, szélein öt 

metrómegállóval, két gyűrűirányú villamosvonallal rendelkező negyed. 

Fentiek miatt az utóbbi időben a kerület e belső részén megindult a gyalogosrendszer fejlesztése, illetve a 

forgalomcsillapítással kapcsolatos utcaátépítés, mely több kis teret kapcsol össze. Jelentősebb zöldfelülete a 

negyednek a Múzeumkert, meghatározó fásított közterei a Gutenberg tér, a Mikszáth tér, a Gyulai Pál utca 

menti közkert. A Kálvin tér felől induló Baross utca gyalogos szakasza a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár előtti 

fásított teresedéssel, a Szabó Ervin térrel gazdagítja ezt a sort. A Blaha Lujza tér kiemelt, részben gyalogos 

tér, de még mindig a parkoló gépkocsik uralják. A kerület e ponton kapcsolódik a legjobban a fővárosi 

vérkeringésbe, hiszen a Rákóczi út és József körút csomópontja meghatározó nagyhálózati elemek (metró, 

villamosvonal, buszok) találkozását jelenti.  

Az épületállomány jellemző kereskedelmi és vendéglátási sávjai, pontjai éppen a gyalogosrendszer és 

térrendszer fejlesztésének köszönhetően sokat fejlődtek az elmúlt időszakban, az üzletek és a vendéglátás 

profilja egyaránt változott. A Rákóczi út és a Nagykörút mentén a változás iránya inkább fordított, már a 

Palotanegyed oldalán is a külsőbb negyedek választéka és ellátási minősége a meghatározó. 

A Palotanegyeden jól érezhető a belvárosi minőség terjeszkedése, az itt jelen lévő, jelentősebb létszámú 

diákság nyomán inkább a kissé alacsonyabb árkategóriájú, de relatív színvonalas egységek telepednek meg. 

Általánosan elmondható, hogy a Palotanegyed magasabb minőségű környezeti elemekkel (közterület, 

lakásállomány) rendelkezik, mint a többi kerületrész, a turizmusnak egyre erősebb célterületévé válik, 

felsőoktatási intézményei miatt jelentős diáklétszám jellemzi és itt található az ún. belső klinikai tömb is. A 

kerület egyik legkedvezőbb helyzetű városnegyede. A legegységesebb és legértékesebb épületállománnyal is 

rendelkező városnegyed mindezek ellenére ingatlanpiaci szempontból még mindig a belső városrészek 

legolcsóbb negyede. 

Szemben a kerület legtöbb részével, a Palotanegyed önálló identitással, ezzel szorosan összekapcsolódóan 

részönkormányzattal, illetve erős helyi civil szervezettel is rendelkezik. 
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Statisztikai alapú értékelés 

A területen az épületállomány megújulása, mind időben, mind térben szakaszosnak mondható. A negyedben 

a népesség kisebb fogyása tapasztalható a többi területhez viszonyítva, a lakásszámban viszont alacsony a 

változás (±5% alatti), 5-10% közötti még mindig az alacsony komfortfokozatú lakások aránya hasonlóan a 

kerület többi részéhez, de csak 20-30% közötti az egyszobás lakásoké. Ugyanakkor az elöregedés itt a 

legjelentősebb a kerületen belül. Kedvező a munkanélküliségi arány, különösen a többi negyedhez képest, és 

társadalmi szegregátumról sem beszélhetünk. Kedvezőtlennek tekinthető ugyanakkor a negyed 

korösszetétele, az 59 felettiek és a 15 alattiak aránya közti szorzó az egész kerületben itt a legmagasabb, 3,71-

szeres. 

Lokális fejlesztési kihívások 

 Városi funkcióval vegyes lakódominancia megőrzése, a Ráday utca vendéglátó és a VII. kerületi „bulinegyed” 

közötti szerep megtalálása 

 Galérianegyed irányába való elmozdulás 

 Blaha Lujza tér mint kiemelt nagykörúti helyszín központi szerepének erősítése, komplex megújítása, a 

tulajdonos Fővárosi Önkormányzattal együttműködve 

 Határoló főutak és terek, a nagy kapacitású közlekedési folyosókból adódó gazdasági lehetőségek kiaknázása, 

különös tekintettel a Rákóczi útra 

 Megújult közterületek multiplikátorhatásainak kiaknázása 

 Kiegyensúlyozott, „soft” turizmus meghonosítása 

 Körúton belüli belváros szerves részévé válás 

 Palotanegyed „brand” megerősítése 

 Nagy létszámú diákság területen tartása 

 Értékes épületállomány komplex örökségalapú megújítása 

 Nagykörút színvonalának minőségi emelése (nagykörúti portálprogramhoz való csatlakozás) 

 Földszinti vendéglátó, szolgáltató funkciók erősítése 

 Komplex közterületi megújítások folytatása, külső kapcsolatok megteremtése 

 Az Európa Belvárosa-program folytatása 

 Magyar Rádió épületének funkcióváltása 

 Corvin Áruház rehabilitációja 

 Komplex épületenergetikai felújítások 

 Gyalogos preferenciájú területek kiterjesztése 

 Kerékpáros hálózat bővítése (József körút, Üllői út, belső utcák kétirányúsítása) 

 Közterületi zöldfelületek, fasorok bővítése 

 Meglévő zöldfelületek elérhetőségének növelése (intézménykertek lakosság számára való megnyitása) 

 Udvarbelsőkben lévő „zsebkertek” megteremtése 

  



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM 

HBHE – BFVT – HÉTFA – PESTTERV – Pro Régió – Városkutatás 

Budapest VIII. kerület Józsefváros  

Józsefváros ITS – Helyzetfeltáró, helyzetelemző munkarész  
 

 181 

Népszínház negyed 

Városrész bemutatása 

A József körút külső oldalán elhelyezkedő negyed közvetlenül határos a VII. 

kerülettel, attól a Rákóczi út határolja el, keletről a Fiumei út a határ, délről 

a Népszínház utca. A József körútnak csak egy tömbnyi kis szakasza tartozik 

ide. A területet a nagyvárosias zártsorú, elsősorban lakóházakkal való 

beépítettség jellemzi, a kerület egyik legsűrűbb területi egysége annak 

ellenére, hogy ide tartozik a II. János Pál pápa tér jelentős zöldterülettel. 

Mindemellett jelentős intézmények is találhatók a városrészben. Az 

épületek földszintje a Rákóczi úton és a Népszínház utca mentén is 

hagyományosan kereskedelmi rendeltetésű, mindkettő meghatározó városszerkezeti jelentőséggel bír.  

Az épületek többsége még itt is hordja magán az eklektikus értékeket, több műemlék és néhány fővárosi 

szinten védett épület is található. 

Közösségi közlekedése jó, két metróvonal is érinti a városrészt. A körúti, a Népszínház utcai és a Fiumei úti 

villamosvonalak is meghatározó közlekedési elemek.  

Ez a negyed is rendelkezik országos ellátási körzetű egészségügyi létesítménnyel, mint a Péterfy Sándor Utcai 

Kórház, Rendelőintézet és Baleseti Központ részeként működő baleseti intézet a Fiumei úton, de 

meghatározó a felújított Erkel Színház is a kultúra terén, míg az igazgatás terén a Nyugdíjbiztosítási 

Főigazgatóság emelhető ki. 

Statisztikai alapú értékelés 

A népesség változásában jelentős csökkenés volt tapasztalható 2001-11 között, a lakásállomány sem nőtt 5%-

kal nagyobb mértékben. A komfort szempontjából a terület a legjobbak közé tartozik, és az egyszobás lakások 

aránya sem a legrosszabb. A korösszetétel tekintetében majdnem a legkedvezőtlenebb az elöregedés 

szempontjából, és a munkanélküliség mértékében is a kerületi középmezőnyhöz tartozik, ennek felelnek meg 

a szegregációs mutatói is. Ennek ellenére szegregációval fenyegetett rész található a Népszínház utca 

mentén, mintegy a szomszédos déli negyed hatásaként értékelhetően. 

 Lokális fejlesztési kihívások 

 Lakódomináns, vegyes városias területek fejlesztése 

 II. János Pál pápa tér központi kulturális, rekreációs szerepének erősítése 

 A Rákóczi út, a Blaha Lujza tér, a Népszínház utca és a Fiumei út forgalmából adódó gazdasági lehetőségek 

kiaknázása 

 A megújult II. János Pál pápa tér és Teleki László tér, valamint a 4-es metró multiplikátorhatásainak kiaknázása 

 Rákóczi út revitalizálása 

 Kiskereskedelmi és kisiparos hagyományok újjáélesztése, megerősítése 

 Népszínház utca tematikus revitalizációja, kisiparos-kézműves utcaként, önálló brandként 

 A volt MSZMP-székház hasznosítása 

 Magdolna negyedhez közeli tömbök szegregációval való fenyegetettségének preventív kezelése 

 Értékes épületállomány komplex örökségalapú megújítása az avult épületállomány magas minőségű, 

mértéktartó megújítása mellett 

 Nagykörút színvonalának minőségi emelése (Nagykörúti portál programhoz  való csatlakozás) 

 Belső területek földszinti funkcióinak kiaknázása 
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 Komplex közterület- és épületrehabilitáció a Népszínház utca tengelyében  

 Komplex épületenergetikai felújítások 

 Villamoshálózat bővítésében való közreműködés (Rákóczi út, Blaha Lujza tér - Népszínház u.) 

 Kerékpáros hálózat bővítése (József körút, Népszínház utca, Fiumei út, észak-déli átjárhatóság fejlesztése) 

 Közterületi zöldfelületek, fasorok bővítése 

 Udvarbelsőkben lévő „zsebkertek” megteremtése 

Csarnok negyed 

Városrész bemutatása 

A negyed a Rákóczi téri vásárcsarnokról kapta nevét, központját ugyanis ez 

a létesítmény és az előtte lévő tér adja.  A Csarnok negyed Középső-

Józsefváros körút menti, középső területén helyezkedik el. A József körút – 

Népszínház utca – Nagy Fuvaros utca és délről a Baross utca határolja. 

Jellemzően lakóterület, mely sokkal változatosabb kiépítettséggel 

rendelkezik a korábban bemutatott negyedeknél, több a foghíj, az 

alacsonyabb szintszámú épület. Ugyanakkor kevesebb intézmény jellemzi, 

elsősorban a kerület alap- és középfokú ellátásának építményei jelennek 

csak meg, mint pl. a rendőrkapitányság vagy a szakorvosi rendelőintézet, de itt található az Óbudai Egyetem 

Keleti Károly Gazdasági Kara, valamint – részben – Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara is. A József körút 

mentén meghatározó még mindig a földszinti kereskedelem, de színvonala elmarad a belső kerületekhez 

képest. Egyetlen közterületi zöldterülete a Rákóczi tér.  

Karakterében a zártsorú zártudvaros beépítés a jellemző a területen. Épületállományában kevesebb a 

védelemre érdemes épület, azok is elsősorban a Horváth Mihály tér térségére összpontosulnak. A sűrűsége 

kicsit enyhébb a belső városrészeknél, aminek oka a több foghíj, és az alacsonyabb szintszámú épületek 

jelenléte.  

Statisztikai alapú értékelés 

Ebben a negyedben a népesség szinte stagnálónak mondható, lakásállományában ugyanakkor 15%-os 

növekedés volt tapasztalható 2001-11 között, ami a kerületben az egyik legerősebb. Meglévő állomány 

komfortfokozatában a kerületi átlaghoz húz, az egyszobás lakások aránya közel a lakásállomány egyharmada. 

Korösszetételben a kerületi átlagnál kicsit jobb a helyzet, a munkanélküliség tekintetében középmezőnyben 

van a terület. A negyed szegregációs mutatója (legfeljebb nyolc általános végzettségű, rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korúak aránya) megegyezik a kerületi átlaggal, ugyanakkor két 

tömbje is szegregátumnak minősül (a fenti mutató értéke meghaladja a 20%-ot), ami jól jelzi a népesség 

státusz szerinti megoszlásának negyeden belüli egyenetlenségét.   

Lokális fejlesztési kihívások 

 Rákóczi tér kereskedelmi, és kulturális szerepének erősítése 

 Lakódomináns, vegyes városias területek fejlesztése 

 Nagykörút és Rákóczi tér forgalmából adódó gazdasági lehetőségek kiaknázása 

 A megújult Rákóczi tér és a 4-es metró multiplikátorhatásainak kiaknázása, erősítése a negyed belsőbb 

tömbjeiben 

 Csarnok negyed „brand” kialakítása 

 Szegregált és szegregációval veszélyeztetett tömbök felzárkóztatása, fenyegetettségük preventív kezelése 
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 Értékes épületállomány komplex örökségalapú megújítása az avult épületállomány magas minőségű, 

mértéktartó, megújítása mellett 

 Nagykörút színvonalának minőségi emelése (nagykörúti portálprogramhoz való csatlakozás) 

 Belső területek földszinti funkcióinak kiaknázása 

 Foghíj- és alulépített, alulhasznosított telkek fejlesztési potenciáljának kihasználása 

 Üres telkek és épületek megfelelő átmeneti hasznosításának megtalálása 

 A volt József Telefonközpont épületének hasznosítása, amely magántulajdonként 2015-ben várhatóan 

megkezdődik 

 Komplex épületenergetikai felújítások 

 Kerékpáros hálózat bővítése (József körút, Baross u., észak-déli átjárhatóság fejlesztése) 

 Közterületi zöldfelületek, fasorok bővítése 

 Udvarbelsőkben lévő „zsebkertek” megteremtése 

Magdolna negyed 

Városrész bemutatása 

Középső-Józsefváros keleti részének meghatározó negyede, ami 

elsősorban a 2005 óta zajló, 2015-ben harmadik ütemét záró szociális 

városrehabilitációjáról vált ismertté. Jellemzően zártsorú, zártudvaros 

beépítésű terület, de még számos foghíj és alacsony szintszámú épület 

uralja, sűrűsége elmarad a belsőbb városrészekétől.  

Védett épület csak kettő van a területen, a történeti fejlődés során nem 

jutott el abba a fázisba, ami a korabeli meghatározó értékes épületekkel 

való beépítést eredményezte volna. 

A területen alapvetően a lakófunkció dominál, intézményei az alapfokú ellátást biztosítják elsősorban, de itt 

működik a Wesley János Lelkészképző Főiskola. A megújult Teleki László téri piac nagy előrelépést jelent a 

negyed életében, ami a szomszédos Népszínház negyedre is kihat. Tekintettel a terület társadalmi helyzetére 

itt sűrűsödnek leginkább a szociális ellátó intézmények. 

Statisztikai alapú értékelés 

Népességében a legdrasztikusabban csökkenő negyedek közé tartozik, lakásállományában 5-10% közötti a 

gyarapodás az elmúlt 2001-11 közötti időszakban. Nagy az alacsony komfortfokozatú lakások és 

kiemelkedően magas az egyszobás lakások aránya, mely meghaladja az 50%-ot. A munkanélküliség kerületi 

szinten itt a legmagasabb, 16,5%.  A negyed szegregációja kiemelkedő, a szegregációs mutató 16,4 %-os 

értéket mutat, ami már magasabb, mint a veszélyeztetettségi küszöbérték. Jól mutatja a tömbszintű 

szegregációs térkép is (ld.I.1.9.5.), hogy a szegregált és ezzel fenyegetett területek jelentős hányada itt 

található. 

Lokális fejlesztési kihívások 

 Lakódominancia megőrzése, színvonalának emelése 

 Mátyás tér és Teleki László tér központi kulturális, rekreációs szerepének erősítése 

 Népszínház u., Baross u. és Fiumei út forgalmából adódó gazdasági lehetőségek kiaknázása 

 A megújult Mátyás tér, a Kesztyűgyár és a Teleki László tér multiplikátorhatásainak kiaknázása 

 Magántőke területre csábítása 

 Magdolna Negyed Program eredményeinek, szolgáltatásainak fenntartása 
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 Szegregáció csökkentése 

 Értékes épületállomány komplex örökségalapú megújítása az avult épületállomány magas minőségű, 

mértéktartó megújítása mellett 

 Belső területek földszinti funkcióinak kiaknázása 

 Alacsony beépítettségből adódó fejlesztési lehetőség kiaknázása 

 Baross kocsiszín funkcióváltása 

 Zsibárusház turisztikai fejlesztése 

 Üres telkek és épületek megfelelő átmeneti hasznosításának megtalálása 

 Komplex épületenergetikai felújítások 

 Kerékpáros hálózat bővítése (Baross u., észak-déli átjárhatóság fejlesztése) 

 Közterületi zöldfelületek, fasorok bővítése 

 Udvarbelsőkben lévő „zsebkertek” és új beépítések során tömbbelsők zöldfelületeinek megteremtése 

Corvin negyed 

Városrész bemutatása 

A Corvin negyed Középső-Józsefváros területének legerőteljesebben 

átalakuló negyede, a József körút – Baross utca – Horváth Mihály tér északi 

oldala – Baross utca – Leonardo da Vinci utca – Práter utca – Szigony utca 

– Üllői út vonala határolja. A korábbi városmegújító elképzelésektől eltérő, 

meghatározó léptékváltás felgyorsította a folyamatokat és a gazdasági 

válság előtt megindult fejlesztés, ha az előzetes elképzeléseknél lassabban 

is, de belátható időn belül be tud fejeződni. 

A terület jellemzően lakóterület, de a Corvin Sétány Program részeként 

ugyanakkor jelentős kereskedelmi és irodai terület is létesült. A Corvin sétány teljes egészében még nem 

készült el. A terület a városközponthoz kapcsolódó nagykörúti helyszínek egyike, mozi, konferenciaközpont, 

szálloda egyaránt található itt. Bár felsőfokú oktatási intézménnyel nem rendelkezik, itt található a híres 

Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium. A jövőben még további fejlesztési lehetőséget is rejt magában, 

több tudományos központ is tervezett itt, mint pl. a Corvin Tudáspark. A területen az építészeti minőség a 

korábbihoz képest egyértelműen változást hozott a terület imázsában és hírnevében egyaránt    

Közösségi közlekedése hiányos, a határoló útvonalakon közlekedő metró-, villamos-, busz- és 

trolibuszvonalak a negyed jelentős hányadáról csak 300 métert meghaladó gyaloglással éretőek el. 

Statisztikai alapú értékelés 

A jelentős átépítések, az átadott lakások nyomán a népszámlálás óta a statisztikai adatok mára jelentősebben 

változhattak. A 2011-es adatok azt mutatták, hogy a népesség csökkenése nem túl jelentős, 10% alatti, míg a 

lakásszám 12%-ot növekedett. Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya mára bizonyosan javult a 

korábbihoz képest, de vélhetően az egyszobás lakások aránya – a nagyszámú garzonlakás-építés miatt – nem 

csökkent. Korösszetétele, munkanélkülisége nem tér el jelentősen a kerület átlagától. Szegregációs mutatója 

némileg kedvezőbb annál, és az elmúlt évek változásai nyomán vélhetően tovább javult.  

Lokális fejlesztési kihívások 

 Lakódomináns, erőteljes városias funkciókkal való fejlesztése 

 Corvin Sétány Program folytatása, befejezése 

 Nagykörút, Üllői út és Baross u. forgalmából adódó gazdasági lehetőségek kiaknázása 
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 A Corvin Sétány Program beruházása multiplikátorhatásainak kiaknázása 

 Corvin negyed „brand” megerősítése – a metróállomás is a nevét viseli 

 A nem fejlesztett, Corvin sétány menti területek relatív hátrányos helyzetének kezelése 

 Értékes épületállomány komplex örökségalapú megújítása az avult épületállomány magas minőségű, 

mértéktartó megújítása mellett 

 Nagykörút színvonalának minőségi emelése (nagykörúti portálprogramhoz való csatlakozás) 

 Üres telkek és épületek megfelelő átmeneti hasznosításának megtalálása, a megkezdett és tervezett épületek 

befejezése 

 Nagy Templom utcai bölcsőde bővítése 

 Komplex épületenergetikai felújítások 

 Kerékpáros hálózat bővítése (József körút, Baross u., Üllői út, észak-déli és kelet-nyugati átjárhatóság 

fejlesztése) 

 Közterületi zöldfelületek, fasorok bővítése 

 Udvarbelsőkben lévő „zsebkertek” megteremtése 

Losonci negyed 

Városrész bemutatása 

A tér elnevezését a lakótelep közepén lévő Losonci térről kapta. Határait a 

Baross utca – Leonardo da Vinci utca – Práter utca – Szigony utca – Üllői út 

- Korányi Sándor utca – Illés utca – Kálvária tér nyugati oldala képezi. A 

tervezett józsefvárosi lakótelep egy része készült el az 1970-es, ’80-as évek 

során, ennek lehatárolása mellett ide tartozik még egy-két környező tömb, 

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai 

Kara, valamint délen a Füvészkert és a Semmelweis Egyetem külső klinikai 

tömbje. Itt jön létre a Bionikai Innovációs Központ is, így fontos, az 

egészségügyhöz kapcsolódó K+F létesítménnyel bővül a negyed.  

Beépítése a fent leírt jellemzőiből adódóan rendkívül vegyes. A Baross utca mentén meghatározó városképi 

elemként jelenik meg a lakótelep nagyvárosias területe, melynek zöldfelületi aránya a belső városrészekhez 

képest kedvező. Fővárosi, de országos viszonylatban is fontos a klinikai tömb szabadonálló, XIX. sz. végi, 

értékes épületállománya, és meghatározó történeti és zöldfelületi tényező a Füvészkert. Ez a heterogén 

terület közepes sűrűséget eredményez.   

A terület közösségi közlekedési lefedettsége részben megfelelő képet mutat, a Baross utca jó feltárást biztosít 

a városrész északi részének, ugyanakkor az Üllői út felől csak metrókapcsolattal rendelkezik a terület, belső 

utcáin közösségi közlekedés nincs, innen a rágyaloglási távolságok nagyok.  

Statisztikai alapú értékelés 

A terület népességét jórészt a lakótelep adja, ebből is fakad, hogy nagy a népességcsökkenés, ugyanakkor a 

lakásszám szinte stagnál. A lakótelepi jellemzőkből adódik szintén, hogy elhanyagolható az alacsony 

komfortfokozatú lakások aránya, illetve az egyszobás lakások aránya a legalacsonyabbak közé tartozik 

kerületi szinten. A lakosság korösszetétele átlagosnak mondható, mint ahogy a munkanélküliségi ráta is a 

középmezőnyben tartja a negyedet. Szegregációs mutatója az átlagosnál kedvezőbb, ugyanakkor az Orczy 

negyeddel szomszédos tömbök némelyike szegregációval veszélyeztetett területnek minősül.  
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Lokális fejlesztési kihívások 

 Egyetemi és egészségügyi területeket integráló vegyes városias területek megteremtése 

 Klinikák és Füvészkert mint kiemelt intézménykertek rekreációs szerepének erősítése  

 Üllői út és Baross u. forgalmából adódó gazdasági lehetőségek kiaknázása 

 Tervbe vett beruházások multiplikátorhatásainak kiaknázása 

 Oktatási intézményekkel való aktív kapcsolat létesítése 

 Bionikai klaszter katalizálása 

 Szegregációval veszélyeztetett közeli tömbök fenyegetettségének preventív kezelése 

 Értékes épületállomány komplex örökségalapú megújítása az avult épületállomány magas minőségű, 

mértéktartó megújítása mellett 

 A lakótelepi területek földszinti funkcióinak kiaknázása 

 Üres telkek és épületek megfelelő átmeneti hasznosításának megtalálása 

 Komplex épületenergetikai felújítások 

 Kerékpáros hálózat bővítése (Baross u., Üllői út) 

 Közösségi közlekedéssel alacsony szinten ellátott lakóterületek hálózatba való integrálása 

 Közterületi zöldfelületek, fasorok bővítése 

 Meglévő zöldfelületek elérhetőségének növelése (Intézménykertek lakosság számára való megnyitása) 

 Udvarbelsőkben lévő „zsebkertek” megteremtése 

Orczy negyed 

Városrész bemutatása 

A városrész elnevezését az Orczy útról és térről, illetve az Orczy parkról 

kapta. Határait a Kálvária tér déli és keleti oldala – Baross utca – Orczy tér 

északi és keleti oldala – Orczy út – Üllői út – Korányi Sándor utca – Illés utca 

alkotja. A terület magában foglalja a kiemelt beruházásként létrejött 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új campusát és az ettől északra fekvő 

átalakuló lakóterületeket. A közösségi közlekedés a 3-as metróval csak a 

lakóterületektől távol érinti a negyedet, ugyanakkor a Baross utcán, a 

negyed több északkeleti mellékutcájában, illetve az Orczy úton is érhető el 

közösségi közlekedés. A Füvészkert, az Illés utca lefedettsége hiányos. Bűnügyi fertőzöttsége jelentős, a 

Diószegi Sámuel utca a kerület legneuralgikusabb pontjainak egyike. 

A terület értékes épületállományát képezi a volt Ludovika, ami mára az egyetem területe, és egy-két további 

épület a területen belül. Az elmúlt időszakban az északi rész korszerűtlen lakásállományát fokozatosan váltják 

fel korszerű, bár helyenként túlzsúfolt új lakóépület-együttesek.  

Intézményekben a már említetteken túl nem bővelkedik a terület.  

Statisztikai alapú értékelés 

Népességében éppen az elmúlt évtizedben következett be radikális változás, az általános csökkenés helyett 

növekedést jelez a statisztika, ami egybevág a 15% feletti lakásszám-növekedéssel. Ennek ellenére még nagy 

az alacsony komfortfokozatú lakások aránya, a még meglévő, jelentős számú lakással rendelkező korszerűtlen 

épületek miatt. Részben ez, részben pedig az elmúlt évtized garzonlakás-építési trendje is növelte az 

egyszobás lakások arányát, ami 2011-ben 50% volt.  Jelentős az önkormányzati tulajdonú lakások aránya a 

területen, jellemzően a rosszabb állapotú ingatlanokban. A munkanélküliségi arány magas. Szegregáció 
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szempontjából igen hátrányos helyzetű a terület, jelentős a szegregált vagy azzal fenyegetett tömbök száma, 

melyek párhuzamosan léteznek együtt a már említett, újabb építésű társasházakkal. 

Az Orczy negyed tehát ma igen változékony képet mutat, arculata mozaikos, melyet nem tud elég gyorsan 

ellensúlyozni a megakadt lakásépítési folyamat. Ugyanakkor nagy előrelépés, hogy a kerület e részén új 

felsőoktatási létesítménnyel gazdagodott, ami környezetére is pozitív hatással lehet. 

Lokális fejlesztési kihívások 

 Egyetemi területeket integráló vegyes városias területek megteremtése 

 A Ludovika Campus (és annak részeként az Orczy park) fejlesztésének folytatása 

 Orczy tér helyi központi szerepkörének kialakítása 

 Üllői út, Baross u. és Orczy út forgalmából adódó gazdasági lehetőségek kiaknázása 

 Állami beruházások (pl. NKE) multiplikátorhatásainak kiaknázása 

 Oktatási intézményekkel való aktív kapcsolat létesítése 

 Komplex szociális városrehabilitációs program (Orczy Negyed Program) elindítása 

 Értékes épületállomány komplex örökségalapú megújítása az avult épületállomány magas minőségű, 

mértéktartó, megújítása mellett 

 Belső területek földszinti funkcióinak kiaknázása 

 Üres telkek és épületek megfelelő átmeneti hasznosításának megtalálása 

 Komplex épületenergetikai felújítások 

 Kerékpáros hálózat bővítése (Baross u., Üllői út, Orczy út) 

 Közösségi közlekedéssel alacsony szinten ellátott lakóterületek hálózatba való integrálása 

 Közterületi zöldfelületek, fasorok bővítése 

 Meglévő zöldfelületek elérhetőségének növelése (Intézménykertek lakosság számára való megnyitása) 

 Udvarbelsőkben lévő „zsebkertek” és új beépítések során tömbbelsők zöldfelületeinek megteremtése 

 A Szeszgyár utca megnyitása a Visi Imre utca és a Kőris utca között 

Kerepesdűlő 

Városrész bemutatása 

A városrész magába foglalja a Keleti pályaudvart a Baross térrel együtt, a 

Fiumei úti Nemzeti Sírkertet, az Aréna Pláza bevásárlóközpontot, a 

Michelin gumigyár által dominált vasút melletti iparterületet és a Mosonyi 

utca menti beépítést.  Lehatárolása: Fiumei út – Baross tér – Thököly út – 

Verseny utca – Dózsa György út – Kerepesi út – Asztalos Sándor út – 

Salgótarjáni utca.  

A negyed építészetileg nehezen meghatározható karakterű, mivel jelentős 

eltérés van az egyes területhasználatok között. A Keleti pályaudvar 

alapvetően elválasztja a VII. kerülettől és az egyébként közel lévő Olimpiai Központtól.  

A jelentős zöldfelülettel bíró Nemzeti Sírkert ellensúlyozza a még működő vagy már funkciót váltott 

iparterületi sűrűséget és burkoltságot. 
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Statisztikai alapú értékelés 

A területi kiterjedéshez képest lakóterületei nem meghatározóak, a 839 lakos és az 559 lakás (2011) 

bemutatása nem adna jellemző képet a területről. Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy épp e negyedben 

csökkent a legjelentősebb mértékben, 23,55%-kal a népesség 2001 és 2011 között. 

Lokális fejlesztési kihívások 

 A kerület tüdejét adó jelentős zöldfelülettel rendelkező temető megőrzése. 

 Keleti pályaudvar belföldi és nemzetközi fogadópontként szolgáló szerepének erősítése 

 Kerepesi út forgalmából adódó gazdasági lehetőségek kiaknázása 

 A megújult Baross tér és a 4-es metró multiplikátorhatásainak kiaknázása 

 Vasút gazdasági szerepéből származó előnyeinek kihasználása 

 Értékes épületállomány komplex, örökségalapú megújítása 

 Üres és alulhasznosított barnamezős területek funkcióval való megtöltése 

 A bezáró Michelin gumigyár területének hasznosítása 

 Közterületi zöldfelületek, fasorok bővítése 

 Potenciális talajszennyezéssel érintett területek kármentesítése 

Százados negyed 

Városrész bemutatása 

A Százados negyed a kerület legkeletibb részén terül el, jellemzően ipari 

területeken. Lehatárolása szerint az Asztalos Sándor út – Kerepesi út – 

Hungária körút – MÁV vonala határolja. A vasút melletti tömbsor a régi 

iparterületek megmaradt egységeit foglalja magába, ettől a Hungária körút 

irányába jellemzően lakóterületek találhatóak, régi telepek és új 

lakótelepek, délre sportlétesítmények. A Salgótarjáni út – Könyves Kálmán 

körút – Vasút által elszigetelve található az egykori MÁV kolónia 

telepszerűen beépült családi házas területe. Itt található továbbá a 

Százados úti Művésztelep, ami a főváros első művésztelepeként épült, egyben Európa legrégibb 

folyamatosan működő művésztelepe. A kulturális intézmények között említésre méltó a Honvéd 

Kamaraszínház a Kerepesi úton. 

A területet beépítési és építészeti vegyesség jellemzi, meghatározó karaktere csak egy-egy egységesen 

beépített területének van. A kisvárosias lépték az irányadó, de részben nagyvárosias jelleg is megjelenik az 

utóbbi évtized lakásépítése eredményeként.  A terület közösségi közlekedési feltárását északról a 2-es metró, 

trolibusz és buszvonalak, keletről a Hungária körúti villamos biztosítja. A városrész nyugati oldalán ellátottsági 

hiányok tapasztalhatók. 

A területen értékes építményt nem regisztrálnak, jelentősebb intézmény nem található itt.  

Statisztikai alapú értékelés 

A 2001-11 közötti időszakban jelentősebb népességszám változás volt tapasztalható, egyedül ebben a 

negyedben érte el a 20% feletti értéket, ami érthető, mivel a lakásállomány 52,7%-kal növekedett. Kevés az 

alacsony komfortfokozatú és az egyszobás lakások aránya is. Korösszetétel tekintetében szintén kedvező, 

egyebekben itt a legmagasabb a felsőfokú végzettségűek és legalacsonyabb a munkanélküliek aránya is. 

Szegregációs veszély nem mutatható ki, csupán a Kerepesi út melletti beékelődött lakóépületek miatt jelzi 

ezt a statisztika. 
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Lokális fejlesztési kihívások 

 Különböző korokból származó kolóniaszerű lakóterületek egységének megtartása, minőségi fejlesztése 

 Stadionok központi tematikus szerepköréhez való igazodás 

 Kerepesi út, Hungária körút és a Stadionok forgalmából adódó gazdasági lehetőségek kiaknázása 

 Az MTK-stadionnál tervbe vett megújítások multiplikátorhatásainak kiaknázása 

 Szociális problémák oldása a Művésztelepen és a MÁV-telep tömbjeiben 

 Karakteres, egyedi beépítések megőrzése, megújítása 

 Üres és alulhasznosított barnamezős területek funkcióval való megtöltése 

 Komplex épületenergetikai felújítások 

 Közösségi közlekedéssel alacsony szinten ellátott gazdasági és lakóterületek hálózatba való integrálása 

 Meglévő közterületi és tömbökön belüli zöldfelület megőrzése 

 Potenciális talajszennyezéssel érintett területek kármentesítése 

 Az Asztalos Sándor úti iparterület tagolása, átjárhatóságának közúton történő biztosítása 

Ganz negyed 

Városrész bemutatása 

A negyed nevét a korábbi Ganz-gépgyár adja, területéhez tartozik a Vajda 

Péter utca – Orczy út – Orczy tér keleti és északi oldala – Fiumei út – 

Salgótarjáni utca – MÁV vonala – Hungária körút – Könyves Kálmán körút 

által határoltan a volt Ganz-MÁVAG, a Golgota tér és a volt Józsefvárosi 

pályaudvar. 

A területen található a valamikori MÁVAG által építtetett MÁVAG-kolónia, 

ami fővárosi védettséget élvező karakteres, keretes beépítésű lakóterület. 

Maga a gyárterület rendkívül sűrűn beépített, átjárhatatlan, zártsorúan 

kialakított térfallal rendelkezik, melyek mögött rendkívül sűrű beépítés található, melyen mára ipari gyártás, 

kereskedelem, szolgáltatás számára nyújt terepet.  

A Kőbányai út északi oldalán a Józsefvárosi pályaudvar utasforgalma 2005-ben szűnt meg, a területe egy 

részén működő kínai piac felszámolására 2014-ben került sor. A jelentős részben hosszabb ideje használaton 

kívüli területen különböző intézményi és rekreációs fejlesztések várhatók, melyek közül a Sorsok Háza – 

Európai Oktatási Központ kivitelezése 2014-ben megkezdődött. 

Statisztikai alapú értékelés 

A kolónia népessége és lakásszáma 2001-11 között egyaránt csökkenést mutat. A sajátos beépítésből 

következően itt a legmagasabb a kerületben az alacsony komfortfokozatú, illetve az egyszobás lakások aránya 

– utóbbi értéke 72,8%. Jellemző még az alacsony komfort és az egyszobás lakások nagy aránya. A 

munkanélküliek és a tartós munkanélküliek aránya meghaladja a kerületi átlagot. 

Lokális fejlesztési kihívások 

 A belső kerületek között erős, megújulni tudó gazdasági szerepkör megőrzése 

 Volt Józsefvárosi pályaudvar központi szerepkörének kialakítása 

 Sport- és rendezvényközpont kialakítása a Józsefvárosi pályaudvar területén 

 Hungária körút és Kőbányai út forgalmából adódó gazdasági lehetőségek kiaknázása 

 Volt pályaudvaron megvalósuló fejlesztések multiplikátorhatásainak kiaknázása 
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 A Ganz-MÁVAG területén lévő kereskedelmi és szolgáltatási szektor minőségi megújulása 

 Gazdasági struktúraváltás – zöld gazdaság, ipar irányába való elmozdulás 

 Aktív gazdasági élet kifehérítése 

 A Ganz-MÁVAG területének átstrukturálása, átjárásainak megteremtése 

 Volt Józsefvárosi pályaudvar üres területeinek hasznosítása 

 A Ganz-MÁVAG területének komplex energetikai struktúraváltása (megújuló energiára való átállás) 

 Feltáróút kialakítása az Asztalos Sándor út vonalában 

 Zöldfelületek kialakítása az átstrukturálás során 

 Potenciális talajszennyezéssel érintett területek kármentesítése 

Tisztviselőtelep 

Városrész bemutatása 

A Tisztviselőtelep mindig fenntartott bizonyos különállást Józsefvárostól, 

különösen 1950-ig, amíg a X. kerület részét képezte. A XIX. század végén a 

főváros úgy határozott, hogy kedvezményekkel támogatja az építkezni 

vágyókat, a tisztviselők számára nem megfizethető bérlakásárak 

időszakában lehetővé teszi családi ház építését. Az Orczy út – Vajda Péter 

utca – Könyves Kálmán körút – Üllői út által határol terület nagy részét ez 

a kellemes kisvárosias terület tölti ki. A Hungária körút mentén már más 

funkciók, intézmények, irodaházak is találhatóak, a negyed Üllői út felőli 

oldalán a Semmelweis Egyetem és a Heim Pál Gyermekkórház egészségügyi területei, illetve volt ipari 

területek találhatóak. Utóbbi az Orczy út felől is megjelenik (a volt Május 1. Ruhagyár). 

A terület belső, lakóterületi része kisvárosias karakterű, műemléki jelentőségű terület, jelentős belső 

zöldfelületekkel. A Hungária körutat kísérő tömbjei sűrűbbek és magasabbak, köztük már megjelent a mai 

kor irodaházi karaktere is. Az Orczy út sarkán lévő Nagyvárad téri Elméleti Tömb (Semmelweis Egyetem) 

Budapest legmagasabb épülete. A terület kevés fejlesztési lehetőséggel rendelkezik, a Hungária körút – Üllői 

úti sarok, a volt Pénzverde épülete nyújthat jelentősebb fejlesztésre alkalmat. 

Statisztikai alapú értékelés 

Lakossága a lakóterület kedvező környezete ellenére több mint 10%-kal csökkent 2001 és 2011 között, 

ugyanakkor jelentősebb lakásszámváltozás nem volt tapasztalható. A városrészben kevés az alacsony 

komfortú lakás, és az egyszobás lakások aránya is érdemben kedvezőbb a kerületi átlagnál. A munkanélküliek 

aránya alacsony, a gazdaságilag nem aktívaké ellenben magas. A negyed szegregációval nem veszélyeztetett. 

Lokális fejlesztési kihívások 

 A belső városrészekben egyedülálló, értékes miliő megőrzése 

 Erős egészségügyi központi szerepkör megőrzése, erősítése 

 Könyves Kálmán körút és Üllői út forgalmából adódó gazdasági lehetőségek kiaknázása 

 Megvalósult és tervbe vett állami beruházások (pl. NKE, Groupama Aréna, Népliget) multiplikátorhatásainak 

kiaknázása – utóbbi kettő a IX., illetve X. kerületben helyezkedik el ugyan, de erősen hatnak a VIII. kerület 

szomszédos területeire is 

 Szomszédos területek negatív társadalmi hatásaival szembeni ellenállóképesség erősítése 

 Karakteres beépítés megőrzése, megújítása 

 Könyves Kálmán körút menti területek városias beépítésének elősegítése 
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 Komplex épületenergetikai felújítások 

 Kerékpáros hálózat bővítése (Üllői út, Orczy út, Könyves Kálmán körút – rendezés) 

 Meglévő közterületi és tömbökön belüli zöldfelület megőrzése 

 Népligettel való aktív kapcsolat megteremtése 
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3.3.2. Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek 

lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése  
A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 10. melléklete meghatározza a település szegregált és szegregációval 

veszélyeztetett területeinek lehatárolásához és térképi ábrázolásához szükséges adatokat.  

A területek lehatárolása a szegregációs mutató alapján történik, ez pedig a legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) 

belül. A mutató úgy kerül kiszámításra, hogy a település területén belül olyan területileg egybefüggő tömbök 

kerülnek kiválasztásra, amelyekre egyenként jellemző, hogy a szegregációs mutató határértékének 

megfelelnek. A tömb népszámlálási célra létrehozott, általában közterületek és/vagy természetes és 

mesterséges tereptárgyak (pl. vasútvonal, autópálya nyomvonala, vízfolyás partja), valamint rácshálós 

térinformatikai megoldás eredményeképpen kialakított, településen belüli kisterületi egység. 

Mivel Budapest VIII. kerülete a kormányrendelet szerint a „Fővárosi kerület I. csoport”-ba tartozik, a 

következő szegregációs mutatók érvényesek rá: 

Szegregált terület, amelynél a szegregációs 

mutató értéke: 

Szegregációval veszélyeztetett terület, amelynél 

a szegregációs mutató értéke: 

nagyobb egyenlő, mint 20% nagyobb egyenlő, mint 15%, de kisebb, mint 20% 

Szegregátumnak, illetve szegregációval veszélyeztetett területnek továbbá azok az egybefüggő területek 

tekintendők, melyek megfelelnek a fenti mutatók egyikének, és a terület lakónépességének száma eléri az 

50 főt. 

A 2011. évi népszámlálási adatai alapján Budapest VIII. kerületében három városszövetbe ágyazott 

szegregátum (bekarikázott sötétzöld), ezek körül bővebb, szegregációval veszélyeztetett kapcsolódó 

területek (bekarikázott sötétlila), illetve négy további szegregációval veszélyeztetett terület (szintén 

bekarikázott sötétlila) található. 

 
107. ábra: A 2011-es népszámlálási adatok alapján előállított szegregációs mutató által lehatárolt szegregátumok és 

veszélyeztetett területek.  
Forrás: KSH. 
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Az alábbi elemzések a 2011-es népszámlálás adataiból indulnak ki, melyek aktualizálásra kerültek a helyi 

intézményrendszer szakembereivel folytatott interjúk és az általuk szolgáltatott adatok alapján.  

Mutató megnevezése VIII. 

kerület 

összesen 

1. sz.  2. sz.  3. sz.  

Mátyás tér Kőris utca Tolnai Lajos 

utca 

Lakónépesség száma 76250 1591 728 211 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 9,7 12,5 15,4 12,8 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 69,2 69,5 71,3 64,5 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 21,1 18,0 13,3 22,7 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-
59 évesek) belül 

13,7 35,2 29,9 30,1 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és 
idősebb népesség arányában 

30,1 11,2 16,7 24,0 

Rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-
59 évesek) belül 

37,5 58,6 47,8 46,3 

Szegregációs mutató 8,3 25,0 21,6 21,3 

Lakásállomány (db) 44417 660 436 117 

Alacsony komfortfokozatú lakások aránya 9,1 21,1 26,6 15,4 

Egyszobás lakások aránya a lakott 
lakásokon belül 

36,0 55,2 63,5 37,1 

34. táblázat Az egyes szegregátumok társadalmi mutatói és lakásminőséggel kapcsolatos jellemzői 
(Forrás: KSH) 
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1. sz. szegregátum 

József utca – Mátyás tér – Dankó utca – Magdolna utca – Koszorú utca – Tavaszmező utca – Lovassy László 

utca által lehatárolt két tömb. A terület a Csarnok negyed és a Magdolna negyed határán fekszik (a 

negyedhatár kettéosztja a szegregátum két tömbjét), a kerület középső, Nagykörút és Fiumei út közti része 

északi felének központjaként funkcionáló Mátyás tér két oldalán. Szegregációs indexe 2011-ben 25,0% volt. 

 
108. ábra: Mátyás téri szegregátum kartogramja 

(Forrás: KSH, saját szerkesztés.) 

A területen 2011-ben 1591 fő lakott. A területen ugyan valamivel magasabb a 0-14 évesek, és alacsonyabb a 

60 év felettiek aránya, mint a kerület egészében, az eltérés azonban nem jelentős, mindkét csoport esetében 

három százalékpont körüli. A szegregátumban található 660 lakás több, mint fele, 55,2%-a egyszobás, 22,1%-

a alacsony komfortfokozatú – mindkét érték jelentősen magasabb a kerület átlagánál. 

Igen magas, 35,2% a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező aktív korúak aránya, ami 

Józsefváros egészében közel harmadekkora csak. Ezzel összhangban a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 

aránya 11,2%, a VIII. kerületi átlag harmada. A két tömb aktív korú népességének több, mint fele, 58,6%-a 

nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel – ez, akárcsak a szegregációs mutató 25,0%-os értéke, a 

kerület három szegregátuma közül a legkedvezőtlenebb érték. 

A szegregátumot alkotó két tömb érdemben eltérő karakterű, egymással igen rövid szakaszon határos. Míg 

mindkettő dominánsan lakófunkciójú, a Mátyás teret délről határoló – a Magdolna utcáig tartó – tömb 

beépítése vegyesebb: a kelet-nyugati irányú utcák többemeletes, többudvaros társasházai mellett az észak-

déli irányú utcákból inkább földszintes és egyemeletes, hosszúkás telkekre épített, „U” alakú épületek állnak. 

A tömbben található a Wesley János Lelkészképző Főiskola, valamint több ahhoz kapcsolható 

hajléktalanellátó intézmény, illetve a Mátyás téren egy idősotthon. A másik, a Mátyás teret nyugatról 
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határoló tömb jóval homogénebb beépítésű, területén zömében többszintes bérházak sorakoznak, illetve itt 

található az Óbudai Egyetem új, 2006-os építésű oktatási épülete. A tömbben már a 2011-es népszámlálási 

adatfelvételt megelőzően történtek a dzsentrifikációt, studentifikációt segítő fejlesztések: az egyetembővítés 

mellett 2010-ben a Tavaszmező utca Koszorú utca és Lovassy László utca közti szakaszán sétálóutca is létesült. 

Mindkét tömbben egy-egy újabb építésű lakóház áll, ezek azonban önmagukban csak mérsékelten 

alkalmasak a népesség szegregációjának oldására, ugyanis mind a Koszorú utca 8-10., mind a József utca 47. 

alatti épületek szociális bérlakásként való hasznosításra, a Corvin Sétány Programhoz kapcsolódóan épültek, 

2006 és 2008 között. 

Jelenlegi állapot  

A szegregátum tömbjeivel kapcsolatos jelentősebb, fent olvasható beavatkozások mind 2011 előtt zajlottak 

le, érdemi változás a népszámlálás felvétele és 2015 között csupán a humán szolgáltatások területén történt. 

A Koszorú utca 4. alatt nyílt meg 2012-ben a LÉLEK Ház, a kerületi LÉLEK Program központja, ahol a kerületben 

hajléktalanná vált személyek újbóli társadalmi integrációja zajlik komplex módon, munkaerő-piaci és képessé 

tevő programokkal, illetve lakhatás biztosításával. Megemlíthető továbbá, hogy a szegregátum közvetlen 

közelében, a Mátyás tér északi oldalán 2008 óta üzemel a Kesztyűgyár Közösségi Ház, amely folyamatosan 

biztosít képzéseket, foglalkozásokat a kerület rászorulóinak. 

2. sz. szegregátum 

A Kőris utca – Diószegi Sámuel utca – Dugonics utca – Kálvária utca által határolt tömb a kerületet kelet-

nyugati irányban kettéválasztó Baross utcától délre, az Orczy negyedben található, amely a kerület második 

legrosszabb szociális helyzetű negyede, területén azonban – szemben a legrosszabb helyzetű Magdolna 

negyeddel – mindeddig nem került sor semmilyen komplex beavatkozásra. 

 
109. ábra: Kőris utcai szegregátum kartogramja 

(Forrás: KSH, saját szerkesztés.) 
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A tömb lakónépessége a 2011-es népszámlálás adatai szerint 728 fő volt, korösszetételében feltűnő a fiatalok 

jelentős felül-, és az idősek szintén jelentős alulreprezentációja: a 14 éven aluliak aránya magasabb, mint a 

60 év felettieké (15,4, illetve 13,3%). Ez jelentősen eltér a kerület egészének értékeitől, ahol utóbbi csoport 

2,18-szor népesebb, mint az előbbi. A szegregátum képzettségi adatai is kedvezőtlenebbek az 

összjózsefvárosi adatoknál, a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező aktív korúak aránya több, 

mint kétszer magasabb, míg a diplomások aránya nem sokkal magasabb, mint a VIII. kerületi érték fele (29,9, 

illetve 16,7%). A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktívak aránya tíz százalékponttal 

magasabb, mint összesen a kerületben (47,8, illetve 37,5%). A tömb 436 lakása jelentősen rosszabb 

mutatókkal bír, mint a józsefvárosi átlagos színvonal: 26,6%-uk alacsony komfortfokozatú és 63,5%-uk 

egyszobás. 

A tömb beépítése vegyes, a domináns földszintes lakóházak mellett néhány terjedelmesebb társasház, illetve 

felhagyott műhelyek is megtalálhatóak. A terület igen nagy hányadát alkotják foghíjtelkek. A Kőris utcában 

református templom, a Dugonics utca 12. és a Diószegi Sámuel utca 15. alatt egy-egy újabb, 2002-es, illetve 

2006-os építésű társasház is áll. 

Jelenlegi állapot 

A 2011-es népszámlálás óta jelentősebb beavatkozás nem történt a területen, társadalmi összetétele 

várhatóan 2015-ben is megfelel a szegregációs lehatároláskor megállapítottnak. 
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3. sz. szegregátum 

A Déri Miksa utca – Tolnai Lajos utca – József utca – Víg utca tömb által alkotott szegregátum a Csarnok 

negyedben, a Nagykörúttól három tömbnyi távolságban, a Rákóczi téri vásárcsarnok közvetlen közelében 

helyezkedik el. Jelentős beavatkozásokra a tömb területén nem került sor.  

 
110. ábra: Tolnai Lajos utcai szegregátum kartogramja 

(Forrás: KSH, saját szerkesztés) 

A szegregátum lakónépessége relatív alacsony, mindössze 211 fő volt 2011-ben. A lakosság kor szerinti 

megoszlása nem különbözik jelentősen a kerületi átlagtól, elsősorban a 14 éven aluliak 12,8%-os aránya (VIII. 

kerület: 9,7%) érdemel említést. Igen magas a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező aktívak 

aránya (30,1%, VIII. kerület: 13,7%), ugyanakkor a diplomások aránya a józsefvárosi érték négyötöde, az 

eltérés itt nem jelentős. Valamivel kedvezőtlenebb a kerület átlagánál a rendszeres munkajövedelemmel 

nem rendelkező aktív korúak aránya is (46,3%, VIII. kerület: 37,5%). A lakásállomány 2011-ben 117 darabot 

számlált, ezek 15,4%-a volt alacsony komfortfokozatú, ami a kerület átlagának valamivel több, mint 

másfélszerese. Az egyszobás lakások aránya érdemben nem különbözik a Józsefváros egészében 

tapasztalhatótól. 

A tömb sűrűn beépített, két foghíjtelkének egyike zárt parkoló, másika raktár. A beépítést egy-, két- és 

háromemeletes épületek uralják, melyeknek jelentős része azonban intézményi használatban áll: itt található 

a kerületi rendőrkapitányság, de foglal területet a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Pesti Központi 

Kerületi Bíróság is. Ez a használati sajátosság magyarázza a sűrűn beépített tömb alacsony lakószámát. A 

Rákóczi téri csarnok felőli sarkon vendéglátó-ipari egységek is működnek. 
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Jelenlegi állapot 

A tömbben érdemi változás nem történt 2011 óta, társadalmi összetétele várhatóan 2015-ben is megfelel a 

szegregációs lehatároláskor megállapítottnak. 

Szegregációval veszélyeztetett területek 

A kerület szegregációval veszélyeztetett területei két csoportból tevődnek össze: három terület a szegregált 

területekből és azok bővebb környékéből áll elő, míg négy tömb szegregált mag nélkül, csupán 

veszélyeztetett területként jelenik meg. 

Mutató megnevezése 

VIII. 

kerület 

összesen 

1. sz.  2. sz.  3. sz.  4. sz. 5. sz. 6. sz. 7. sz. 

Magdolna 

utca 

Kálvária 

utca 
József utca 

Bókay 

János utca 

Nagy Templom 

utca 

Homok 

utca 

Fecske 

utca 

Lakónépesség száma 76250 5788 4317 484 273 217 461 224 

Lakónépességen belül 0-
14 évesek aránya 

9,7 13,4 14,7 11,2 14,3 13,8 15,0 7,1 

Lakónépességen belül 15-
59 évesek aránya 

69,2 69,1 71,0 67,6 67,8 64,1 65,9 71,9 

Lakónépességen belül 60-
X évesek aránya 

21,1 17,5 14,3 21,3 17,9 22,1 19,1 21,0 

Legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya az 
aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

13,7 28,5 28,4 25,7 25,9 23,7 29,9 21,1 

Felsőfokú végzettségűek 
a 25 éves és idősebb 
népesség arányában 

30,1 13,8 15,7 27,9 9,5 15,9 16,9 25,5 

Rendszeres 
munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az 
aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

37,5 49,5 44,0 44,0 48,1 42,4 44,7 45,3 

Szegregációs mutató 8,3 19,5 18,6 18,0 15,7 15,1 19,7 15,5 

Lakásállomány (db) 44417 3013 2367 252 144 116 277 118 

Alacsony 
komfortfokozatú lakások 
aránya 

9,1 18,2 23,3 11,5 22,9 12,9 11,9 17,8 

Egyszobás lakások aránya 
a lakott lakásokon belül 

36,0 55,2 66,4 41,1 57,6 62,1 46,7 31,8 

35. táblázat Az egyes szegregációval veszélyeztetett területek társadalmi mutatói és lakásminőséggel kapcsolatos 
jellemzői 

(Forrás: KSH) 

 

1. sz. szegregációval veszélyeztetett terület 

A József utca – Mátyás tér – Szerdahelyi utca – Teleki László tér - Dobozi utca – Magdolna utca – Lujza utca – 

Kálvária tér – Dankó utca – Magdolna utca – Szűz utca – Tavaszmező utca – Lovassy László utca határvonalú, 

nyolc tömböt magában foglaló veszélyeztetett terület az 1. sz. szegregátumot is magában foglalja. A nyolc 

tömbből hat a Magdolna negyedhez tartozik (annak közel felét teszi ki), míg a két legnyugatabbi tömb a 
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Csarnok negyed része. A terület nagyban érintett a Magdolna Negyed Program keretein belül megvalósított 

komplex beavatkozások által. 

 
111. ábra: Magdolna utcai veszélyeztetett terület kartogramja 

(Forrás: KSH, saját szerkesztés) 

A meglehetősen nagy kiterjedésű, lakásszámú és népességű terület lakossága koreloszlását tekintve kisebb 

mértékben, néhány százalékponttal különbözik a kerületi átlagtól: a 0-14 évesek aránya magasabb, a 60 év 

felettieké alacsonyabb annál. Magas a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező aktívak (28,5%, 

VIII. kerület: 13,7%) és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korúak (49,5%, VIII. kerület: 

37,5%) aránya, míg a felsőfokú végzettséggel rendelkezőké kevesebb, mint fele a kerületi átlagnak. Az 

alacsony komfortfokozatú lakások aránya a Józsefváros egészére vonatkozó adat duplája, és az egyszobás 

lakásoké is több, mint másfélszerese. 

A terület, méretéből és pozíciójából egyaránt fakadóan, meglehetősen heterogén. Beépítése vegyes, de 

összességében a lakófunkció elsöprő dominanciája jellemzi, melyet műhelyek, közoktatási és szociális 

intézmények egyaránt színeznek, de itt található az Óbudai Egyetem több épülete is. A 2005 óta tartó 

Magdolna Negyed Program részeként a terület számos bér- és társasháza újult meg, több közterület 

rehabilitációjára sor került, illetve igen sok társadalmi és gazdasági felzárkóztató program zajlott le. 

Jelenlegi állapot 

2011-től kezdődően került sor a Magdolna Negyed Program III. ütemére, amely ugyan várhatóan nem 

eredményezett fundamentális változásokat a népszámlálásban rögzített társadalmi helyzethez képest, 

mindazonáltal számos elemével járult hozzá ahhoz, hogy javuljon a terület megítélése, oldódjanak a népesség 

szegregációs tendenciái. A továbbfolytatódó képzési, oktatási, szociális programokon felül 16 épület 

megújítására, a Teleki László és a Kálvária tér rehabilitácójára, valamint a Magdolna utca kockaköves, keleti 
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szakaszának burkolatcseréjére is sor került időközben. A terület azonban ma is a kerület egyik problémagóca, 

további fejlesztése, szegregációval veszélyeztetett területként való számon tartása változatlanul szükséges. 

2. sz. szegregációval veszélyeztetett terület 

A Kálvária tér – Diószegi Sámuel utca – Kőris utca – Orczy út – Sárkány utca – Diószegi Sámuel utca – Dugonics 

utca – Kálvária utca – Illés köz – Illés utca – Tömő utca – Füvészkert utca – Práter utca – Kőris utca – Kálvária 

utca határvonal által közrefogott terület a 2. számú szegregátumot is magában foglalja, annak egy tömbjén 

felül azonban további négyre is kiterjed. Területe – a legnyugatabbi, Losonci negyedbeli egy tömb kivételével 

– teljes egészében az Orczy negyedben fekszik, amely a kerület egyik fő problémagócának számít. Érdemi 

fejlesztésekre korábban a területen nem került sor, csupán elszórt társasházépítéseknek volt helyszíne a 

2000-es években. 

 
112. ábra: Kálvária utcai veszélyeztetett terület kartogramja 

(Forrás: KSH, saját szerkesztés) 

A meglehetősen nagy kiterjedésű, lakásszámú és népességű terület lakossága koreloszlását tekintve nem 

jelentős, de érezhető mértékben eltér a kerületi átlagtól: a 0-14 évesek aránya öt százalékponttal magasabb, 

a 60 év felettieké közel héttel alacsonyabb annál. Magas a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkező aktív korúak (28,4%, VIII. kerület: 13,7%) és bár nem kiemelkedően, de szintén magas a 

rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korúak (44,0%, VIII. kerület: 37,5%) aránya, míg a 

felsőfokú végzettséggel rendelkezőké alig több, mint fele a kerületi átlagnak. Az alacsony komfortfokozatú 

lakások aránya a Józsefváros egészére vonatkozó adat több, mint duplája, és az egyszobás lakásoké is közel 

kétszerese. 

A veszélyeztetett terület igen heterogén, beépítésében a lakófunkció dominanciája mellett megjelenik az 

ipari-kereskedelmi hasznosítás is, illetve igen magas a foghíjtelkek, üres területek aránya. A területet sajátos 
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kettősség jellemzi: míg egyes részein (Kőris utca keleti része, Kálvária utca, Sárkány utca) meghatározó az új 

beépítések jelentősége, addig a Diószegi Sámuel utca és a Korányi Sándor utca kereszteződésénél álló házak 

egész Józsefváros legsúlyosabb bűnügyi gócpontjainak számítanak. Tanulságos módon azonban éppen az 

ebben érintett Diószegi – Sárkány – Orczy – Kőris tömb számít szegregátumnak a területből, lévén, a nagy 

kiterjedésű tömb számos újabb építésű társasházának népessége sikerrel emeli meg a máskülönben 

kedvezőtlen társadalmi mutatókat. 

Jelenlegi állapot 

A területen érdemi beavatkozásra 2011 óta nem került sor, az új beépítések folytatódásának elmaradása 

nyomán továbbra is szegregációval veszélyeztetett, egyes problémái nyomán sürgető beavatkozást igénylő 

területnek tekinthető. 

3. sz. szegregációval veszélyeztetett terület 

A Déri Miksa utca – Tolnai Lajos utca – József utca – Őr utca – Horváth Mihály tér – Német utca – József utca 

– Víg utca határvonalú, két tömböt magában foglaló veszélyeztetett terület a 3. számú szegregátumot is 

magában foglalja, azt egy további, azzal dél felől határos tömbbel egészíti ki. Mindkét tömb a Csarnok negyed 

része, érdemi beavatkozásra területükön a 2000-es években és azt követően sem került sor. 

 
113. ábra: József utcai veszélyeztetett terület kartogramja 

(Forrás: KSH, saját szerkesztés) 

A terület lakossága koreloszlását tekintve érdemben nem különbözik a kerületi átlagtól. Magas azonban a 

legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező aktívak (25,7%, VIII. kerület: 13,7%) és bár nem 

kiemelkedően, de szintén magas a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korúak (44,0%, VIII. 

kerület: 37,5%) aránya, ugyanakkor a felsőfokú végzettséggel rendelkezőké alig valamivel alacsonyabb a 



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM 

HBHE – BFVT – HÉTFA – PESTTERV – Pro Régió – Városkutatás 

Budapest VIII. kerület Józsefváros  

Józsefváros ITS – Helyzetfeltáró, helyzetelemző munkarész  
 

 202 

kerületi átlagnál. Az alacsony komfortfokozatú mindössze 2,4 százalékponttal magasabb a Józsefváros 

egészére vonatkozó adatnál, míg az egyszobás lakásoké öttel. 

A két tömb közös vonása a lakófunkció alacsony súlya: míg az északi tömbben a rendőrségi és bírósági 

funkciók, addig a déliben üres telkek, illetve az üresen álló, további hasznosításra váró József telefonközpont 

nagy kiterjedésű épületegyüttesének súlya jelentős. Jellemző adat, hogy a két, sűrű beépítésű területen fekvő 

tömbben együttesen mindössze 252 lakás található, 484 lakossal. 

Jelenlegi állapot 

A területen érdemi beavatkozásra, változásra 2011 óta nem került sor, szociodemográfiai helyzete várhatóan 

2015-ben sem különbözik jelentősen a népszámláláson rögzített értékektől. 

4. sz. szegregációval veszélyeztetett terület 

(Az adatok felülvizsgálata alapján a veszélyeztetettség megszűnt) 

A Práter utca – Szigony utca – Tömő utca – Bókay János utca háztömb nem kapcsolódik szegregátumhoz. A 

Corvin negyedhez tartozik, nagyban érintett a Corvin Sétány Program későbbi szakaszainak 

megvalósulásában, 2015-ben vette kezdetét rajta a Corvin Irodák IV. ütemének építése. 

 
114. ábra: Bókay János utcai veszélyeztetett terület kartogramja 

(Forrás: KSH, saját szerkesztés) 

A tömb 273 lakójának koreloszlása valamelyest eltér a kerület egészére jellemzőtől, 14 éven aluliból 4,6 

százalékponttal több, 60 év felettiből 3,2 százalékponttal kevesebb ember él itt. A legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkező aktív korúak aránya közel kétszerese a józsefvárosi átlagnak, a rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korúaké 10,6 százalékponttal magasabb (37,5, illetve 48,1%). 

Felsőfokú végzettséggel kiemelkedően kevés ember, mindössze a népesség 9,5%-a rendelkezik, ami a kerületi 
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érték kevesebb, mint harmada. A terület 144 darab lakása közül 22,9% alacsony komfortfokozatú és 57,6% 

egyszobás, ami jelentősen magasabb a kerületi átlagértékeknél (9,1, illetve 36,0%). 

A tömb nagy részét hosszabb ideje foghíjtelkek foglalják el, ezen felül a 2010-es években újabb épületek 

kerültek bontásra a Corvin Sétány Program előkészületei részeként. Területén elsősorban csak a többszintes, 

megtartásra alkalmas állagú társasházak maradtak meg, zömét a Corvin sétány irodafejlesztései fogják 

igénybe venni. A lakóházakon kívül itt található a 2013-ban megnyílt Gólya Közösségi Központ és Szövetkezeti 

Presszó is, egy, korábban több évtizeden át vendéglátó-ipari funkciót betöltő épületben. A tömb Tömő utca 

felőli oldalán álló két használaton kívüli, egyszintes épület bontására 2015-ig nem került sor. 

Jelenlegi állapot 

A tömböt alapvetően érintették a Corvin Sétány Programhoz kapcsolódó beavatkozások, azonban a lakóház-

bontások a 2011-es népszámlálás idejére lezárultak a területén, így a szegregációs adatok továbbra is 

helytállónak tekinthetőek. A 2011 óta bekövetkezett változások elsősorban a jövőre tekintve 

eredményezhetik a tömb arculatának átalakulását: 2014-ban ideiglenes sétány nyílt a Corvin sétány 

vonalában a tömb közepén, majd 2015-ben megkezdődött a Corvin Irodák IV. ütemének kivitelezése. Bár 

lakófunkció a tömbben a tervek szerint e projekt részeként nem létesül, a jelentősen megváltozó környezet 

okán várható a kerület szegregációs veszélyeztetettségének oldódása. 
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5. sz. szegregációval veszélyeztetett terület 

(Az adatok felülvizsgálata alapján a veszélyeztetettség megszűnt) 

A Práter utca – Leonardo da Vinci utca – Tömő utca – Nagy Templom utca határvonalú háztömb nem 

kapcsolódik szegregátumhoz. A Corvin negyed területén helyezkedik el, területét aktívan érinti a Corvin 

Sétány Program lakóépület-fejlesztése. 

 
115. ábra: Nagy Templom utcai veszélyeztetett terület kartogramja 

(Forrás: KSH, saját szerkesztés) 

A tömb 217 fős lakossága valamelyest eltérő koreloszlású, mint a kerület általában: míg a 60 felettiek aránya 

közel azonos azzal, a 14 alattiaké 4,6 százalékponttal magasabb, míg a 15-59 éveseké 5,1-el alacsonyabb. A 

legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező aktív korúak aránya meglehetősen magas (23,7%, VIII. 

kerület: 13,7%), ugyanakkor a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korúak aránya csupán 

öt százalékkal magasabb a teljes Józsefvárosra vonatkozó értéknél (42,4, illetve 37,5%). A felsőfokú 

végzettségűek aránya valamivel több, mint fele a kerületi átlagnak. A terület 116 lakásának 12,9%-a alacsony 

komfortfokozatú, ami harmadával több a VIII. kerület átlagánál, ugyanakkor az egyszobás lakások 62,1%-os 

aránya már jelentősen meghaladja az összkerületi 36,0%-os arányt. 

A tömbön mindössze öt lakóház áll, a terület nagy része a Corvin Sétány Programhoz kapcsolódóan bontásra 

került. A Tömő utca felől helyezkedik el a Grund komplexuma, benne hostellel, kocsmával, illetve mellette 

egy tematikus gyermekjátszótérrel. 

Jelenlegi állapot 

2011-re befejeződött a bontásra szánt lakóházak nagy részének szanálása, ezt követően 2015-ig a 

tulajdonképpeni Corvin sétány e tömbre eső közterületi fejlesztései, valamint a sétány északi felében fekvő, 

284 lakásos Cordia Sun Resort társasháza valósult meg (egyaránt 2013-ban átadva). 2015-ben várható a 
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sétány déli oldalán helyet foglaló Cordia Park Residence társasház I. üteme 227 lakásának átadása, majd 

2017-ben a II. ütemé, további 247 lakással. Mivel az eddig megvalósult, illetve kivitelezés alatt álló 

lakásépítések sokszorosára emelik a tömb népességét, biztosra vehető, hogy annak szegregációval való 

veszélyeztetettsége már a Sun Resort átadásával aktualitását vesztette. 

6. sz. szegregációval veszélyeztetett terület 

A Kis Fuvaros utca – Homok utca – Bauer Sándor utca – Mátyás tér – Nagy Fuvaros utca tömb közvetlenül 

határos azonosított szegregátummal, azonban igen közel fekszik a Mátyás tér két másik oldalával is határos 

1. számú szegregátumhoz. A Magdolna negyed részét alkotja, így érintett a legtöbb olyan fejlesztésben, 

amelyek az 1. számú – Magdolna utcai – szegregációval veszélyeztetett területnél említésre kerültek. 

 
116. ábra: Homok utcai veszélyeztetett terület kartogramja 

(Forrás: KSH, saját szerkesztés) 

A terület 461 lakójának relatív magas hányada, 15,0%-a 14 év alatti, míg a 15-59 évesek aránya 3,2, a 60 

felettieké két százalékkal alacsonyabb a kerület átlagánál. A legfeljebb általános iskolát végzett aktív korúak 

aránya több, mint kétszerese a kerületinek (29,9, illetve 13,7%), ugyanakkor a rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkező aktívak aránya csupán mérsékelten, hét százalékponttal haladja meg 

azt (44,7, illetve 37,5%). A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya alig több, mint fele a Józsefváros 

egészére mért értéknek (16,9, illetve 30,1%). A tömb 277 lakásának 11,9%-a alacsony komfortfokozatú és 

46,7%-a egyszobás – mindkét érték kedvezőtlenebb a kerületi átlagnál, az előbbi kis mértékben, utóbbi 

harmadával magasabb annál. 

A tömb alapvetően többszintes – és néhány alacsonyabb – bérházból áll, valamint az intézményi funkció is 

jelentős: itt nyílt meg a Kesztyűgyár Közösségi Ház, itt áll a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános 

Művelődési Központ iskolája, továbbá a Homok utcai sportudvar. A 2005 óta tartó Magdolna Negyed 

Program részeként a terület számos bér- és társasháza újult meg, több közterület rehabilitációjára sor került, 

illetve igen sok társadalmi és gazdasági felzárkóztató program zajlott le. 
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Jelenlegi állapot 

2011-től kezdődően került sor a Magdolna Negyed Program III. ütemére, amely ugyan várhatóan nem 

eredményezett fundamentális változásokat a népszámlálásban rögzített társadalmi helyzethez képest, 

mindazonáltal számos elemével járult hozzá ahhoz, hogy javuljon a terület megítélése, oldódjanak a népesség 

szegregációs tendenciái. A továbbfolytatódó képzési, oktatási, szociális programokon felül számos épület 

megújítására, a Mátyás tér és a Bauer Sándor utca részleges közterületi rehabilitációjára és 

forgalomcsillapítására is sor került időközben. További fejlesztése, szegregációval veszélyeztetett területként 

való számon tartása ugyanakkor változatlanul szükségesnek mutatkozik. 

7. sz. szegregációval veszélyeztetett terület 

A Népszínház utca – Fecske utca – Bérkocsis utca – Tolnai Lajos utca tömb a Csarnok negyedben fekszik, nem 

kapcsolódik azonosított szegregátumhoz. Területén érdemi fejlesztésre, beavatkozásra a 2000-es és 2010-es 

években nem került sor. 

 
117. ábra: Fecske utcai veszélyeztetett terület kartogramja 

(Forrás: KSH, saját szerkesztés) 

A terület népessége 224 fő, kor szerinti megoszlásuk közelítően megegyezik a kerületi átlaggal, noha – 

szemben a kerület többi szegregált, illetve veszélyeztetett területével – itt az átlagnál alacsonyabb a 14 év 

alattiak aránya (7,1% a kerület 9,7%-ával szemben). A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező 

aktív korúak aránya valamelyest magasabb, mint Józsefvárosban összesen (21,1, illetve 13,7%), akárcsak a 

rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező 15-59 éveseké (45,3, illetve 37,5%). A diplomások aránya 

ugyanakkor csupán 4,6 százalékponttal alacsonyabb a kerületi átlagnál (25,5, illetve 30,1%). A 118 elemű 

lakásállomány 17,8%-a alacsony komfortfokozatú (ez a VIII. kerületi átlagos érték közel duplája), ugyanakkor 

az egyszobás lakások aránya 4,2%-kal alacsonyabb a kerületi átlagnál. 
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A tömböt alapvetően változó magasságú társasházak alkotják, ugyanakkor területének jelentős hányadát 

foglalja el a Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola Tolnai Lajos utcai telephelye. A Fecske utcában ipari-

kereskedelmi tevékenység, illetve foghíjtelkek is jelen vannak. A kiskereskedelem a Népszínház utca felőli 

oldalra korlátozódik. 

Jelenlegi állapot 

A területen 2011 óta érdemi beavatkozás nem történt, társadalmi helyzete vélhetően megegyezik a 

népszámlálási adatok által kirajzolttal. 

 

Lakhatási, segélyezési, iskolai és óvodai adatok 

Az alábbi tábla az egyes szegregátumokban az önkormányzati lakások számát, azokban az üres lakások és a 

jogcímnélküli bérlők számát, illetve a megjelölt szegregátum területén 2008 óta történt és folyamatban lévő 

bontásokat és építéseket mutatja be. Az önkormányzati lakások száma és aránya, mindegyik területen relatív 

magas, ugyanakkor tapasztalhatóak különbségek az egyes szegregátumok között: a nagyobb összefüggő 

leromlott területeken következetesen magasabb az önkormányzati lakástulajdon súlya is. Hasonló 

tendenciákat mutat a jogcím nélküli bérlők száma és aránya: minél nagyobb egy szegregátum, annál 

erősebben koncentrálja a szociális problémákat, ezzel összhangban a jogcím nélküli lakáshasználat aránya is 

annál magasabb. A lakásállományban 2008 és 2015 között nem következett be változás, az 1. és 2. számú 

szegregátumokban regisztrált újabb lakásépítések mind néhány évvel a vizsgált időszak előtt valósultak meg.  
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Sz 1 Mátyás 

tér 

660 372 56,36% 49 76 23,53% 0 0 

Sz 2 Kőris 

utca 

436 187 42,89% 39 33 22,30% 0 0 

Sz 3 Tolnai 

Lajos utca 

117 45 38,46% 3 7 16,67% 0 0 

36. táblázat: Szegregátumok lakásainak adatai. 
(Forrás: KSH [lakásszám], önkormányzati adatszolgáltatás) 

A segélyezési adatokat bemutató táblából látható, e téren már nem figyelhető meg az imént bemutatottak 

mintáján kapcsolat a szegregátumok mérete, illetve a szociális ellátások intenzitása között, a nagyobb 

szegregátumokban nem magasabb az egyes segélyfajták penetrációja. Noha nem mindegyik juttatásnál 

állnak rendelkezésre az összkerületi adatok, a rendszeres szociális segély és a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény esetében egyaránt látható, hogy mindhárom szegregátum lakossága a kerületi átlagot 

meghaladó mértékben részesül azokból. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény nyújtásának gyakorisága 

ugyanakkor a 0-14 éves lakosság arányával sem korrelál: míg e korcsoport aránya a Kőris utcai 

szegregátumban a legnagyobb a három közül, addig az igénybe vétel aránya már a Tolnai Lajos utcaiban a 

legmagasabb, ahol máskülönben a gyermekek aránya nagyságrendileg megegyezik a Mátyás téri 

szegregátuméval. Utóbbiban mégis kevesebb, mint feleakkora az egy háztartásra eső rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmények aránya. Hasonló módon nem korrelál a – csak önkormányzati bérlakások 
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esetében értelmezhető – szociális lakbérben részesülők aránya sem az önkormányzati bérlakások arányával: 

míg előbbi a Tolnai Lajos utcai szegregátumban a legmagasabb, utóbbi, mint az előző táblázatban látható, 

épp ott a legalacsonyabb a három szegregátum közül. 

Az azonosított 
szegregátumok 

neve 

Lakások 
száma 

LFT* 
száma 

RSZS 
száma 

Szociális 
lakbérben 
részesülők 

száma 

RGYK 
száma 

LFT* 
aránya 

RSZS 
aránya 

Szociális 
lakbérben 
részesülők 

aránya 

RGYK 
aránya 

Sz 1 Mátyás tér 660 38 112 41 43 5,76% 16,97% 6,21% 6,52% 

Sz 2 Kőris utca 436 58 31 18 43 13,30% 7,11% 4,13% 9,86% 

Sz 3 Tolnai Lajos 

utca 
117 13 14 13 16 11,11% 11,97% 11,11% 13,68% 

Kerület 44417 n.a. 1985 n.a. 2167 n.a. 4,47% n.a. 4,88% 

37. táblázat: Segélyezettek száma és aránya a lakott lakásokra vetítve, 2014 (lakásszámadat: 2011). 
(Forrás: KSH [lakások száma], önkormányzati adatszolgáltatás) 

LFT*: csak a normatív lakásfenntartási támogatást tartalmazza. 

Rövidítések: LFT – lakásfenntartási támogatás, RSZS – rendszeres szociális segély, RGYK – rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény.  

A kerület óvodái közül a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek aránya jelentősen magasabb 

azokban az intézményekben, amelyek a három szegregátum területének körzetét is ellátják: míg az összes 

intézményre számított átlag 4,62%, addig az öt, szegregátumok által érintett óvodáé 8,25%. Kiemelkedően 

magas a Magdolna negyedbeli körzettel is rendelkező Koszorú utcai óvoda érintettsége, itt a gyermekek 

14,93%-a HHH-s. A további négy szegregátumóvoda közül kettőben, a szintén Magdolna negyedbeli, Dankó 

utcai Napsugárban, valamint az Orczy negyedbeli, Csobánc utcai Várunk Rádban kiemelkedő a HHH-s 

gyermekek aránya. A kerület többi óvodája közül a Szigony utcai, Losonci negyedbeli Szivárvány óvoda 

érintett jelentősen e téren. Az önkormányzati fenntartású óvodák közül kettő, a tisztviselőtelepi Kincskereső, 

illetve a palotanegyedbeli TÁ-TI-KA gyermekei között 0% a HHH-penetráció – összhangban azzal, hogy ez a 

kerület két legkedvezőbb társadalmi mutatókkal rendelkező negyede. A nem-önkormányzati fenntartású 

óvodákban sem HHH-s, sem speciális nevelési igényű (SNI) gyermekek nincsenek, noha két intézmény – a 

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, valamint a Wesley János 

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium – esetében a pontos értékek nagy része ismeretlen, mivel 

azok csak az intézmények egészére állnak csupán rendelkezésre. 

A speciális nevelési igényű gyermekek aránya, noha a szegregátumokban érintett óvodák esetében átlagos 

arányuk magasabb, nem látszik érdemben korrelálni az adott óvoda által kiszolgált terület társadalmi 

státuszával. Arányuk a tisztviselőtelepi Katica óvodában a legmagasabb (5,56%), a szegregátumokat 

kiszolgáló öt intézmény a középmezőnyben helyezkedik el. Az óvodai SNI-arány a kerület egészében 1,68%. 

Szegregátumok 
körzetes óvodái 

 Beírt létszám HHH (fő) HHH (%) SNI (fő) SNI (%) 

Koszorú 1086 Budapest, Koszorú u. 14-16. 67 10 14,93% 1 1,49% 

Napraforgó  1084 Budapest, Tolnai L. u. 7-9. 98 6 6,12% 2 2,04% 

Napsugár  1086 Budapest, Dankó u. 31. 82 8 9,76% 1 1,22% 

Százszorszép  1086 Budapest, Szűz u. 2.  136 5 3,68% 3 2,21% 

Várunk Rád  1086 Budapest, Csobánc u. 5. 90 10 11,11% 2 2,22% 

Összesen:  473 39 8,25% 9 1,90% 

38. táblázat: Halmozottan hátrányos helyzetű és speciális nevelési igényű gyermekek száma, aránya a VIII. kerület 
szegregátumainak óvodáiban, 2014. 

(Forrás: oktatas.hu) 
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Egyéb óvodák  Beírt létszám HHH (fő) HHH (%) SNI (fő) SNI (%) 

Gyerek-Virág  1082 Budapest, Baross u. 111/B. 136 7 5,15% 1 0,74% 

Hétszínvirág  1081 Budapest, Kun u. 3. 89 5 5,62% 1 1,12% 

Katica 1089 Budapest, Vajda P. u. 35-39. 144 5 3,47% 8 5,56% 

Kincskereső  1089 Budapest, Bláthy O. u. 35. 88 0 0,00% 3 3,41% 

Mesepalota  1085 Budapest, Somogyi B. u. 9-
15. 

119 2 1,68% 0 0,00% 

Pitypang  1087 Budapest, Százados u. 14. 113 1 0,88% 0 0,00% 

Szivárvány  1083 Budapest, Szigony u. 18. 149 15 10,07% 5 3,36% 

TÁ-TI-KA  1088 Budapest, Rákóczi út 15. 122 0 0,00% 0 0,00% 

Bárczi Gusztáv* 1082 Budapest, Üllői út 76. 22 n.a. n.a. 0 0,00% 

Semmelweis Egyetem* 1089 Budapest, Elnök u. 4. 54 0 0,00% 0 0,00% 

Wesley János* 1086 Budapest, Dankó u. 11.  40 n.a. n.a. n.a. n.a. 

English Garden* 1089 Budapest, Villám u. 25.  54 0 0,00% 0 0,00% 

Összesen:  1130 35 3,10% 18 1,59% 

Kerület mindösszesen:  1607 74 4,62% 27 1,68% 

39. táblázat: Halmozottan hátrányos helyzetű és speciális nevelési igényű gyermekek száma, aránya a VIII. kerület 
egyéb óvodáiban, illetve összes óvodájában, 2014. 

(Forrás: oktatas.hu) 

(*: nem önkormányzati fenntartású intézmény) 

Józsefváros különleges helyzetben van abból a szempontból, hogy a területén üzemelő hat, körzettel 

rendelkező általános iskola közül négy is érintett az egyes szegregátumok ellátásában. Valószínűleg ebből 

következik, hogy – egy kivétellel – nem mutatkoznak jelentős eltérések a kerületi átlagtól az egyes körzetes 

iskolákban oktatott halmozottan hátrányos helyzetű, illetve integráltan oktatott speciális nevelési igényű 

gyermekek arányát illetően. A fő kivétel a Német utcai Németh László Általános Iskola, amely 34,76%-os HHH- 

és 12,57%-os SNI-arányával egyértelműen az oktatási szegregáció által leginkább veszélyetetett iskolának 

tűnhet a kerületben. A köztudatban gettóiskolaként számon tartott, kedvezőtlen megítélésű, Mátyás tér 

melletti Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ mutatói ugyanakkor közelítően egy 

szinten mozognak a jóval kedvezőbb helyzetű Tisztviselőtelepet (illetve az Orczy negyed néhány szegregált, 

illetve veszélyeztetett tömbjét is) kiszolgáló Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskoláéival. 

A nem körzetes általános iskolák közül speciális funkciót lát el a tankerület két gyógypedagógiai profilú 

intézménye, a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, valamint a 

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola. Feltűnő lehet ugyanakkor, 

hogy a két intézmény közül az előbbiben 1,25, míg az utóbbiban 31,25% a HHH-s diákok aránya (míg az 

integrált oktatás ezen intézmények esetében nem értelmezhető). Szintén nem körzetes iskola a Fazekas 

Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, amelynek kvázi kerületen kívüli szerepkörét 

illusztrálja, hogy Józsefváros többi általános iskolájával szemben itt sem halmozottan hátrányos helyzetű, 

sem speciális nevelési igényű gyermekek nem tanultak az adatszolgáltatás idején, noha 457 fős tanulói 

létszámával a tankerület nagy iskolái közé tartozik. 
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Szegregátumok körzetes általános 
iskolái 

tanulók 
száma (fő) 

HHH (fő) HHH (%) SNI (fő) SNI (%) 

Lakatos Menyhért Józsefvárosi 
Általános Művelődési Központ 

229 36 15,72% 5 2,18% 

Németh László Általános Iskola 374 130 34,76% 47 12,57% 

Losonci Téri Általános Iskola 582 149 25,60% 15 2,58% 

Vajda Péter Ének-zenei Általános és 
Sportiskola 

493 65 13,18% 17 3,45% 

Összesen: 1678 380 22,65% 84 5,01% 

40. táblázat: Halmozottan hátrányos helyzetű és speciális nevelési igényű gyermekek száma, aránya a VIII. kerület 
szegregátumainak általános iskoláiban, 2012. 

(Forrás: Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv, Budapest 2013-2018, Oktatási Hivatal) 

Egyéb általános iskolák tanulók 
száma (fő) 

HHH (fő) HHH (%) SNI (fő) SNI (%) 

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános 
Iskola és Készségfejlesztő Speciális 
Szakiskola 

80 1 1,25% 0 0,00% 

Deák Diák Általános Iskola 387 62 16,02% 30 7,75% 

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló 
Általános Iskola és Gimnázium 

457 0 0,00% 0 0,00% 

Józsefvárosi Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani 
Központ és Általános Iskola 

80 25 31,25% 0 0,00% 

Molnár Ferenc Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

479 129 26,93% 21 4,38% 

Összesen: 1483 217 14,63% 51 3,44% 

Kerület mindösszesen: 3161 597 18,89% 135 4,27% 

41. táblázat: Halmozottan hátrányos helyzetű és speciális nevelési igényű gyermekek száma, aránya a VIII. kerület 
egyéb általános iskoláiban, illetve összes általános iskolájában, 2012. 

(Forrás: Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv, Budapest 2013-2018, Oktatási Hivatal.) 
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3.3.3. Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek 
Józsefváros önkormányzata öt helyen tervez komplex területi beavatkozásokat folytatni 2015-től. Ezek közül 

két helyszín korábbi, már a 2007-ben íródott Integrált Városfejlesztési Stratégiában is nevesítésre került, egy 

helyszín már folyamatban lévő, évtizedes múltra visszatekintő fejlesztésnek ad keretet, kettő pedig új, 

korábban koordinált fejlesztésekkel érdemben nem érintett területeket céloz meg. 

Magdolna negyed 

A Magdolna negyed 2005 óta helyszíne komplex szociális városrehabilitációs 

programoknak, amelyek sorozata – Budapesten e méretben egyedülálló 

módon – a helyben lévő lakosság megtartására, fejlesztésére alapozva, 

infrastrukturális beruházásokkal kiegészítve szolgálta a környék 

felzárkóztatását. A program 2005 és 2015 között megvalósult három üteme 

során számos lakóépület és közterület megújult, új funkciókat kínáló 

intézmények létesültek (pl. Kesztyűgyár Közösségi Ház, FiDo sportcentrum, 

Köz(össégi) Hely és Mosoda), illetve igen sok képzési, képessé tevő és alacsony küszöbű ellátás valósult meg. 

A 2015-öt követő időszak során a fő cél az eddig elért eredmények fenntartása és továbbvitele. A program 

területe továbbra is a teljes Magdolna negyed, melynek lehatárolása és helyzetelemzése a 2.3.1. alfejezetben 

olvasható. 

Európa Belvárosa 

A Palotanegyedben 2010-ben elindult Európa Belvárosa Program, akárcsak a 

Magdolna Negyed Program, a kerület egy komplett negyedére fókuszál. A 

2012-ig megvalósult I. ütemben városképi, örökségvédelmi, 

közlekedésszervezési és infrastrukturális, helyi gazdaságfejlesztési, valamint 

promóciós beavatkozásokra került sor. Az elért eredmények megtartása és 

erősítése érdekében az önkormányzat 2011-ben elfogadta a 2010-2014-es 

négyéves gazdasági programját, melyben nevesíti a program II. ütemként való 

folytatását. Ennek gyakorlati megkezdésére 2014-ben került sor, a tervezett 

elemek között közterület-megújítás, társasházak homlokzati és belsőudvaros felújítása, tájépítészeti 

beavatkozások és kulturális programok egyaránt szerepelnek. A program területe változatlanul a teljes 

Palotanegyed, melynek lehatárolása és helyzetelemzése a 2.3.1. alfejezetben olvasható.  

Orczy negyed 

Az eddigiektől eltérően új, strukturált előzményekkel nem rendelkező 

beavatkozáscsomagként jelenne meg az Orczy negyed megújítása, amely 

bizonyos mutatók szerint a kerület legrosszabb, más mutatók szerint a második 

legrosszabb szociális helyzetű része, a legtöbb esetben a Magdolna negyeddel 

állva versenyben. Minthogy a Magdolna negyed szociális városrehabilitációs 

programja 2015-ben már tíz éve tart, összegyűlt annyi tapasztalat, helyi tudás, 

amelyek átültetése célszerűnek látszik a szomszédos, hasonló problémákkal 

szembesülő Orczy negyedre. A negyedet különösen alkalmassá teszi komplex szociális városrehabilitációs 

beavatkozásokra, hogy területén fekszik egy – 2011-es adatok alapján – 728 főt és 436 lakást számláló 

szegregátum, illetve egy tömböt leszámítva a területére esik egy nagyobb, öt tömbre kiterjedő, 4317 főt és 

2367 lakást érintő szegregációval veszélyeztetett terület is, mely utóbbinak az előbbi részét képezi. A 

program tervezett területe a teljes Orczy negyed, melynek lehatárolása és helyzetelemzése a 2.3.1. 

alfejezetben olvasható. 
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Corvin sétány 

Hosszú ideje tartó, ugyanakkor konkrét 

kerületnegyeddel teljes fedésben nem álló 

programot jelent a Corvin sétánnyal kapcsolatos 

nagy ívű fejlesztéscsomag folytatása, illetve 

befejezése. A 2003-ban elkezdett, majd nagyobb 

lendületet a 2000-es évek második felén vett 

program részeként először számos lakóház 

bontására került sor a József körút – Üllői út – 

Szigony utca – Apáthy István utca – Balassa utca 

– Tömő utca – Szigony utca – Práter utca által 

határolt területen. Ezt a későbbiekben fokozatos 

fejlesztések követték, 2008-ban készült el az első 

irodaház, 2009-ben az első lakóépület, majd 

2010-ben a Corvin Bevásárlóközpont. A Kisfaludy utca és a Futó utca között a bevásárlóközpont részét képezi 

a Corvin köz folytatását jelentő új gyalogos tengely, mely onnantól a Szigony utcáig hagyományos 

közterületként folytatódik. Ennek kivitelezése 2013-ban érte el a Leonardo da Vinci utcát, 2015-ben 

aktuálisnak tekinthető végpontját. A fejlesztés 2015 után további iroda- és lakóházépítésekben 

manifesztálódik a tervek szerint, melyhez aktívan kapcsolódik a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, illetve a 

Semmelweis Egyetem közös projektjeként megvalósuló Bionikai Innovációs Központ a Szigony utca – Apáthy 

István utca – Balassa utca – Tömő utca tömbben. 

A program akcióterülete az előző bekezdésben leírt 14 (a majdani teljes Corvin sétányt önálló tömbhatároló 

egységként figyelembe véve 18) tömböt fedi le. E tömbökre ugyan csak közelítő értékek állnak rendelkezésre, 

de a Szigony utcától keletre fekvő egy tömböt nem számolva népességük 2011-ben 4009 fő volt, míg a 

lakásállomány 2442 darabot tett ki. E népesség, illetve lakásállomány a legtöbb rendelkezésre álló mutató 

alapján némiképp kedvezőbb helyzetű volt a kerület egészénél: a szegregációs mutató értéke 5,8% volt, 

szemben a kerületi 8,3-mal, a munkanélküliek aránya 12,7% (VIII. kerület: 14,9%), a gazdaságilag nem aktív 

népesség aránya 42,8% (VIII. kerület: 46,3%). Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 7,0%, míg az 

egyszobásaké 33,1% volt, szemben a kerületi szintű 9,1, illetve 36,0%-os értékekkel. A terület két tömbje volt 

a 2011-es adatok szerint szegregációval veszélyeztetett: az egyik a Nagy Templom utca – Tömő utca – 

Leonardo da Vinci utca – Práter utca, a másik a Bókay János utca – Tömő utca – Szigony utca – Práter utca. 

Előbbiben már 2015-re számos új lakás készült el, bizonyosan megszüntetve a kedvezőtlen statisztikai 

állapotot, míg utóbbiban ugyanezen évben kezdődött el egy nagyobb ívű irodafejlesztés, melyhez 

kapcsolódóan szintén várható a szegregációval veszélyeztetett helyzet megszűnése. 

A negyedet 2015-ben az épp folyó átalakulás jellemzi: míg a Nagykörút felől a Corvin mozi és a két szomszédos 

háztömb még a belvárosias, intenzív, eklektikus beépítést képviseli (modernebb toldásokkal), a Kisfaludy 

utcától a Szigony utcáig, leszámítva az Üllői út menti, a nagykörútival nagyrészt egyező beépítést, igen 

hiányos a lakófunkció. A terület korábbi társasházi állományának nagy része – néhány nagyobb, értékesebb 

épületet leszámítva – bontásra került, helyükön a fent már említett bevásárlóközpont, illetve a már elkészült 

irodák és lakóházak helyezkednek el. A terület átalakulásának befejezése a 2010-es évek végére várható. 

Külön megemlítendő még a Tömő utca és az Üllői út között elhelyezkedő öt, a program területére eső tömb, 

melyekben a lakófunkció jellemzően az Üllői útra korlátozódik, a maradék területen elsősorban egészségügyi 

intézmények helyezkednek el, szoros kapcsolatban a Szigony utca keleti oldalán elterülő külső klinikai 

tömbbel. 
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Népszínház utca 

A Népszínház utca, illetve tágabban értelmezve 

egész Józsefváros kisiparosi hagyományainak 

felélesztésére, komplex hasznosítására épül a 

Népszínház utca Tematikus Program terve. A 

program a Népszínház utca teljes terjedelmét, a 

vele szorosan és közelítően határos tömbök 

területét érintik, melyek összesen három 

negyedhez tartoznak, meglehetősen heterogén 

sokaságot alkotva. Ebből fakadóan nem állnak 

rendelkezésre akcióterületi bontású statisztikai 

mutatók, csupán annyi ismert, hogy a kijelölt, 

József körút – Rákóczi út – Csokonai utca – 

Bezerédi utca – Kiss József utca – Szilágyi utca – II. 

János Pál pápa tér nyugati és déli oldala – Kun utca – Alföldi utca – Fiumei út – Magdolna utca – Lujza utca – 

Teleki László tér déli oldala – Szerdahelyi utca – Mátyás tér keleti oldala – Bauer Sándor utca – Homok utca – 

Kis Fuvaros utca – Nagy Fuvaros utca – Déri Miksa utca – Auróra utca – Bérkocsis utca vonala által határolt 

19 tömb olyan negyedek közt oszlik meg (Népszínház, Csarnok, Magdolna), melyek a legtöbb elérhető 

társadalmi és lakhatási mutatószám szerint eltérnek egymástól. A Népszínház és a Csarnok negyed inkább 

hasonló karakterű – leszámítva, hogy utóbbi lakónépessége nem csökkent 2001 és 2011 között –, míg a 

Magdolna negyedben összességében magasabb a munkanélküliség, a szegregációs együttható és a 

kedvezőtlen adottságú lakások aránya egyaránt. Az érintett területen ugyan nem található szegregátum, 

szegregációval veszélyeztetett terület azonban kettő is: egy a Dobozi utca és Lujza utca, egy pedig a Tolnai 

Lajos utca és a Fecske utca között. 

Beépítését, karakterét tekintve a kijelölt terület hasonlóan heterogén: míg a Nagykörút és a Rákóczi út 

mentén sokszintes eklektikus lakóházak határolják, bennük számos kereskedelmi és szolgáltató funkcióval, 

addig a mellékutcák jellemzően mentesek ez utóbbiaktól, és a beépítést is inkább alacsonyabb, 

korszerűtlenebb épületek határozzák meg, gyakran ipari funkciókkal, illetve azok nyomaival vegyesen. A 

belső, alacsonyabb rendű főútvonalak – Népszínház utca, Karácsony Sándor utca – jellemzően átmenetet 

képeznek a fenti két típus között. Különösen kiemelendő a terület szervező erejét jelentő Népszínház utca, 

melyben máig hangsúlyosan jelen vannak azok a hagyományos kisipari szolgáltatók, melyek korábban a 

tágabb környezetet is jelentős mértékben meghatározták, és amelyek erősítése a terület kijelölésének fő 

célja. A területre esik a Teleki László tér, amely a Magdolna Negyed Program részeként 2014-re teljesen 

megújult, északi oldalán park létesült, déli oldalán pedig a piac újult meg, egy szupermarkettel kiegészülve. 

Szintén a határokon belül található a hasonló keretek között, szintén 2014-re megújult FiDo tér szabadidős 

létesítménye is. 
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Asztalos Sándor út – Kőbányai út menti barnamezős területek 

A kerület északkeleti részében elhelyezkedő, 

három negyed területét is érintő Asztalos Sándor 

úti – Kőbányai úti akcióterület az egyedüli, 

amelyik nem érint lakóterületeket, nem foglal 

magában közvetlen lakossági relevanciájú 

programpontokat. Célja ezzel együtt éppúgy a 

kerület lakossága helyzetének javítása, 

elsősorban a jelentős kiterjedésű barnamezős, 

alulhasznosított területek integrált kezelésével, 

ezzel munkahelyek teremtése, vállalkozások 

támogatása, sőt, a Ganz-MÁVAG területének 

rendezése révén közbiztonsági problémák 

kezelése is. 

Az akcióterület volt és jelenlegi ipari területekből 

(Ganz-MÁVAG és utódai, Michelin gumigyár, 

Asztalos Sándor úti ipartelep), közlekedési 

területekből (volt Józsefvárosi pályaudvar, Baross 

kocsiszín, Hungária kocsiszín), valamint kisebb 

részt sportpályákból áll össze (a Salgótarjáni 

utcában, az izraelita temető mellett). Egy részén 

jelenleg is aktív ipari termelés folyik, azonban jelentős területek funkció nélküliek (elsősorban a volt 

Józsefvárosi pályaudvar területén), míg más részeit nehezen ellenőrizhető, bonyolult tulajdoni struktúrájú 

kiskereskedelmi tevékenység foglalja el (a Ganz-MÁVAG területének északi és középső részei). A Kerepesi 

úton üzemelő Michelin gumigyár jelenleg aktív, azonban bezárása a közeli jövőben várható. 

Az akcióterület problémái közé tartozik – a fent vázolt alulhasznosítottsági problémák mellett – a rossz 

közlekedési ellátottság, ami elsősorban az Asztalos Sándor út vonalában érvényesül; ahol kívánatos lenne a 

Kőbányai út irányából való megközelíthetőség megteremtése. További probléma a városon belüli pozíciónak 

nem megfelelő funkciók jelenléte, amely elsősorban a belvároshoz közeli, jó megközelíthetőségű, 

lakóterülettel szomszédos Baross kocsiszín, illetve az ahhoz közeli volt Józsefvárosi pályaudvar esetén merül 

fel. E két terület esetében a funkcióváltás, funkcióbővítés kívánatos, ami a volt pályaudvar esetében meg is 

kezdődött: a Négy Tigris piac felszámolásával párhuzamosan 2014-ben megkezdődött a Sorsok Háza 

holokauszt-emlékközpont építése, a pályaudvar belső területein sport- és konferenciaközpont létesítése 

tervezett. 

A negyed indikatív területe a volt Ganz-MÁVAG-ból és Józsefvárosi pályaudvarból, a Baross kocsiszínből, a 

Michelin gumigyárból és az attól délre található sporttelepekből, valamint az Asztalos Sándor út teljes 

hosszának keleti oldalából áll. 
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Budapest Főváros Településszerkezeti Terve (2015), Budapest Főváros Rendezési Szabályzata (2015) 

 

Kerületfejlesztési Koncepció - 9/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelet Józsefváros fejlesztéséről 

Józsefváros Integrált Városfejlesztési Stratégia (2008; 2012) 

Józsefváros Zöldfelület Fenntartási és Környezetvédelmi Koncepciója 

Palotanegyed Turizmusfejlesztési Koncepció 

66/2007. (XII.12.) önkormányzati rendelettel elfogadott Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata (JÓKÉSZ) 

52/2011. (IX.19.) önkormányzati rendelet az építészeti örökség védelméről 

 

Budapesti Egészségterv 2012 

KSH Statinfo 

Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv, Budapest, 2013-2018 

Budapest statisztikai évkönyve 2012 

Budapest statisztikai évkönyve 2013 

TEIR 

Oktatási Hivatal – oktatas.hu 

KSH Helységnévtár 

Menhely Alapítvány: A fővárosi hajléktalanellátó intézmények – Alap információs kiadvány; menhely.hu 

Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat adatközlése 

Helyi Esélyegyenlőségi Program, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, 2013. július 

3/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 
2015. évi megosztásáról 

Józsefváros turisztikai és városmarketing-koncepciója, 2010 

ingatlannet.hu 

otthonterkep.hu 

Állami Számvevőszék – Jelentés az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről. Budapest Főváros 
VIII. kerület Józsefváros, 2015. március 

16/2010. (III.08.) Önk. rendelet 

rev8.hu  

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 20.) rendelete a 2015-ös 
költségvetésről, illetve az egyes gazdasági társaságok 2013-as eredménykimutatása 

2011. CLXXXIX. törvény 

 

BCE, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, Landsat TM5 műholdfelvétel 

 

Arcanum adatbázis 

Forster Központ nyilvántartása 

2001. évi LXIV. törvény 

37/2013. (V.10.) Főv. Kgy. rendelet 

52/2011. (IX.19.) önkormányzati rendelet 
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Budapest Főváros stratégiai zajtérképére épülő Intézkedési Terv 2008. 

Budapest Környezeti Állapotértékelése 2013. 

Budapesti Komplex Integrált Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program 

Bartholy – Pongrácz – Baranka (Ökomet Kft.) 
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4.4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK 

Belső Palotanegyed 

 

 
forrás: www.google.hu/maps 

Településkarakter 

beépítési mód zártsorú, zártudvaros 

intenzitás magas beépítési intenzitás 

magasság jellemzően 3-5 szint 

zöld helyenként zöld tömbbelsők, fasorok 

építészeti megjelenés homogén nívós építészeti minőség 

fekvés sík terület 

  

Helyi sajátosságok 

Városszövet kialakult városszövet 

 földszinti üzlethelyiségek 

 palotaépítészet 

Jellegzetes épülettípusok 

tetőforma magastetős 

építési technológia hagyományos 

funkció lakódomináns vegyes városias 

udvar nagyobb belső udvarok 

földszinti kialakítás nagy földszinti belmagasság 

 

Körút – Rákóczi út menti terület 

 

 
forrás: www.google.hu/maps 

Településkarakter 

beépítési mód zártsorú, zártudvaros 

intenzitás magas beépítési intenzitás 

magasság jellemzően 4-6 szint 

zöld körút menti fasorok 

építészeti megjelenés homogén nívós építészeti minőség 

fekvés sík terület 

  

Helyi sajátosságok 

Városszövet kialakult városszövet 

 földszinti üzlethelyiségek nagy számban 

  

Jellegzetes épülettípusok 

tetőforma magastetős 

építési technológia hagyományos 

funkció vegyes városias 

udvar szűk és nagyobb belső udvarok vegyesen 



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM 

HBHE – BFVT – HÉTFA – PESTTERV – Pro Régió – Városkutatás 

Budapest VIII. kerület Józsefváros  

Józsefváros ITS – Helyzetfeltáró, helyzetelemző munkarész  
 

 223 

földszinti kialakítás esetenként mezzanin szint 

 

 

Népszínház utca menti terület 

 

 
forrás: www.google.hu/maps 

Településkarakter 

beépítési mód zártsorú, zártudvaros 

intenzitás magas beépítési intenzitás 

magasság jellemzően 4-5 szint 

zöld zöldfelület hiányos terület 

építészeti megjelenés homogén  

fekvés sík terület 

  

Helyi sajátosságok 

Városszövet kialakult városszövet 

 földszinti üzlethelyiségek nagy számban 

 hagyományos kereskedőutca 

Jellegzetes épülettípusok 

tetőforma magastetős 

építési technológia hagyományos 

funkció lakódomináns, vegyes városias 

udvar nagyobb belső udvarok  

földszinti kialakítás utcához kapcsolódó üzletek 

 

Baross utca menti terület 

 

 
forrás: www.google.hu/maps 

Településkarakter 

beépítési mód zártsorú 

intenzitás magas beépítési intenzitás 

magasság jellemzően 2-5 szint 

zöld teresedéseken zöldfelületek, részben fasor 

építészeti megjelenés vegyes  

fekvés sík terület 

  

Helyi sajátosságok 

Városszövet kialakult városszövet 

 földszinti üzlethelyiségek kis számban 

  

Jellegzetes épülettípusok 

tetőforma magastetős és lapostetős vegyesen 

építési technológia hagyományos 

funkció lakódomináns, vegyes városias 

udvar kisebb nagyobb belső udvarok vegyesen 
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földszinti kialakítás sok esetben földszinti lakófunkció 

 

 

Corvin Sétány Program 

 

 
forrás: www.google.hu/maps 

Településkarakter 

beépítési mód zártsorú- vegyes 

intenzitás magas beépítési intenzitás 

magasság jellemzően 6-7 szint 

zöld teresedéseken zöldfelületek, részben fasor 

építészeti megjelenés heterogén  

fekvés sík terület 

  

Helyi sajátosságok 

Városszövet átstrukturálódó városszövet 

 átépülő alulhasznosított területek  

  

Jellegzetes épülettípusok 

tetőforma magastetős és lapostetős vegyesen 

építési technológia hagyományos 

funkció kereskedelem, vegyes városias 

udvar nagyobb belső udvarok 

földszinti kialakítás főutak mentén üzlethelyiségek 

 

Lakótelep 

 

 
forrás: www.google.hu/maps 

Településkarakter 

beépítési mód telepszerű 

intenzitás közepes 

magasság jellemzően 11-16 szint 

zöld közterületi zöldfelületek nagyobb arányban 

építészeti megjelenés homogén 

fekvés sík terület 

  

Helyi sajátosságok 

Városszövet tervezett városszövet 

  

  

Jellegzetes épülettípusok 

tetőforma lapostetős  

építési technológia előregyártott 

funkció lakófunckió 

földszinti kialakítás lakó vagy tároló funkció, üzletek hiánya 
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Vegyes belső városrész 

 

 
forrás: www.google.hu/maps 

Településkarakter 

beépítési mód zártsorú 

intenzitás magas beépítési intenzitás 

magasság vegyesen 1-2, 4-5 szint 

zöld főként alulhasznosított területeken gyomfák 

építészeti megjelenés heterogén  

fekvés sík terület 

  

Helyi sajátosságok 

Városszövet átstrukturálódó városszövet 

 átépülő alulhasznosított területek  

  

Jellegzetes épülettípusok 

tetőforma magastetős  

építési technológia hagyományos 

funkció lakó 

udvar szűk, sokszor hosszanti belső udvarok 

földszinti kialakítás üzlethelyiségek kis számban 

 

Intézmények 

 

 
forrás: www.google.hu/maps 

Településkarakter 

beépítési mód szabadonálló jelleg 

intenzitás alacsony beépítési intenzitás 

magasság jellemzően 3-4 szint 

zöld intézménykertek 

építészeti megjelenés homogén egységek  

fekvés sík terület 

  

Helyi sajátosságok 

Városszövet önálló intézménytömbök 

  

  

Jellegzetes épülettípusok 

tetőforma magastetős és lapostetős vegyesen 

építési technológia hagyományos 

funkció oktatás, egészségügy, igazgatás 

  

  

 



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM 

HBHE – BFVT – HÉTFA – PESTTERV – Pro Régió – Városkutatás 

Budapest VIII. kerület Józsefváros  

Józsefváros ITS – Helyzetfeltáró, helyzetelemző munkarész  
 

 226 

Gazdasági területek 

 

 
forrás: www.google.hu/maps 

Településkarakter 

beépítési mód kevert 

intenzitás magas beépítési intenzitás 

magasság csarnok és vegyesen 2 -3 szint 

zöld zöldfelület hiányos terület 

építészeti megjelenés heterogén  

fekvés sík terület 

  

Helyi sajátosságok 

Városszövet átjárhatatlan városrésznyi területek 

  

  

Jellegzetes épülettípusok 

tetőforma lapostetős, alacsony hajlásszögű  

építési technológia hagyományos, szerelt 

funkció kereskedelem, szolgáltatás, raktározás, 

gyártás 

  

 

MÁV munkástelep 

 

 
forrás: www.google.hu/maps 

Településkarakter 

beépítési mód szabadonálló, ikres 

intenzitás alacsony beépítési intenzitás 

magasság 1-2 szint 

zöld magánkertek gazdag zöldfelülettel 

építészeti megjelenés homogén, karakteres építészeti megjelenés 

fekvés sík terület 

  

Helyi sajátosságok 

Városszövet önálló kolóniatelep elvágva a városszövettől 

  

  

Jellegzetes épülettípusok 

tetőforma magastetős  

építési technológia hagyományos 

funkció lakó 
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Tisztviselőtelep 

 

 
forrás: www.google.hu/maps 

Településkarakter 

beépítési mód zártsorú – speciális 

intenzitás közepesen alacsony beépítési intenzitás 

magasság jellemzően 1-2 szint 

zöld utak menti zöldsáv, fasor, magánkertek 

építészeti megjelenés homogén  

fekvés sík terület 

  

Helyi sajátosságok 

Városszövet kialakult  

  

  

Jellegzetes épülettípusok 

tetőforma magastetős  

építési technológia hagyományos 

funkció lakó 

földszinti kialakítás magasföldszint, jellemzően lakófunkció 

 

Nagyvárosiba forduló terület 

 

 
forrás: www.google.hu/maps 

Településkarakter 

beépítési mód zártsorú 

intenzitás magas beépítési intenzitás 

magasság 6-8 szint 

zöld fasor, zöldsáv, tetőkerti zöldfelület 

építészeti megjelenés homogén  

fekvés sík terület 

  

Helyi sajátosságok 

Városszövet átstrukturálódó városszövet 

 átépülő alulhasznosított területek  

  

Jellegzetes épülettípusok 

tetőforma lapostetős  

építési technológia hagyományos 

funkció iroda 
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Tömbönként eltérő karakter 

 

 
forrás: www.google.hu/maps 

Településkarakter 

beépítési mód telepszerű - speciális 

intenzitás közepes beépítési intenzitás 

magasság tömbönként eltérően 1-2, 4-5 szint 

zöld utcai fasorok, tömbbelsőkben zöldfelületek 

építészeti megjelenés tömbönként homogén  

fekvés sík terület 

  

Helyi sajátosságok 

Városszövet tervezett városszövet 

  

  

Jellegzetes épülettípusok 

tetőforma magastetős  

építési technológia hagyományos és panel 

funkció lakó 

udvar tömbökön belüli belső zöldudvarok 

földszinti kialakítás jellemzően tároló, garázs, lakó 

 

Vegyes terület 

 

 
forrás: www.google.hu/maps 

Településkarakter 

beépítési mód kevert: zártsorú, szabadonálló 

intenzitás vegyes beépítési intenzitás 

magasság vegyesen 2-4, 6-8 szint 

zöld utcai fasorok, tömbbelsőkben zöldfelületek 

építészeti megjelenés heterogén  

fekvés sík terület 

  

Helyi sajátosságok 

Városszövet átalakuló 

 átalakuló, intézményi funkció irányába  

 forduló terület 

Jellegzetes épülettípusok 

tetőforma vegyesen magastetős és lapostetős 

építési technológia hagyományos, szerelt 

funkció vegyes 

  

  

 

 


