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Vagyongazdálkodó társaságunk jelen formájában 2010. október 1. 
óta végzi feladatait, a Józsefvárosi Önkormányzat gazdasági tár-
saságaként.

Tevékenységeink egy része az önkormányzati tulajdonban 
lévő épületek, lakások és nem lakás célú helyiségek, továbbá 
üres telkek, üzemi épületek hasznosítása, kezelése, üzemeltetése, 
műszaki felügyelete. 

A Kisfalu Kft. foglalkozik a felújítási, bontási, egyéb beruházási 
feladatok bonyolításával, műszaki ellenőrzésével, továbbá a házi-
orvosi rendelők, és a kerület intézményeinek üzemeltetési, karban-
tartási, és gyorsszolgálati tevékenységével is. 

Társaságunk látja el a teljes lakás- és helyiséggazdálkodási, 
lakás- és helyiségbérbeadási teendőket, az ehhez kapcsolódó bér-
leti díjak beszedését, kezelését, hátralék behajtását, a lakás- és nem 
lakás célú helyiségek és a 100%-ban önkormányzati tulajdonú 
épületek tetőtereinek elidegenítését, adásvételi szerződések nyil-
vántartását, és az ehhez kapcsolatos pénzügyi bonyolítást is. 

Cégünk felel a kerület társasházaiban meglévő önkormányzati 
tulajdon képviseletéért, és az ezzel kapcsolatos, az önkormányza-
tot terhelő pénzügyi kötelezettségek aktualizálásáért. 

Társaságunk két társasházkezelő iroda útján látja el a kerületi 
társasházak közös képviseleti feladatait. 

Kisfalu a belvárosban
Our property management company has been fulfilling its tasks since 
1 October 2010 in its current form, as the business organisation of  
Józsefváros Local Government.

A part of our circle of activities consists of utilisation, handling, ope-
ra tion and technical supervision of buildings, flats and  non-residential 
premises in the local government’s ownership, furthermore, of empty 
sites and factory buildings. 

Kisfalu Ltd. handles the fulfilment of tasks in connection with reno-
vation, demolishing and other investments, their technical supervision, 
furthermore, the tasks related to the operation, maintenance and emer-
gency activities of the GP surgeries and other institutions of the District. 

Our Company carries out full range of tasks related to flat- and room 
management, lease and rental duties of flats and rooms, the collection 
and handling of the related rental fees, collection of arrears, the alien-
ation of the attics of residential and non-residential rooms and buildings 
being in 100% ownership of the Local Government, keeping a register 
of purchase agreements and the management of the related financial 
issues. 

Our Company is responsible for representing the property of the local 
governmnet in the condominiums of the District, and the actualisation of 
the related financial obligations of the Local Government. 

Our Company fulfils the authorized joint representative tasks of con-
do miniums of the District via two condominium management offices. 

A small village in Downtown

Losonci utca 2.
Őr utca 8.

Őr utca 8.
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ELŐSZÓ   FOREWORD

Józsefváros Budapest egy majdnem elfelejtett 
ékszerdoboza. Ez a kerület egykor a pesti 
oldal legelőkelőbb negyede volt, tele paloták-
kal, díszes épületekkel, izgalmas házakkal, 
templomokkal. Sokan áldozatul esnek annak 
a sztereotípiánk, hogy Józsefvárosban nincs 
semmi említésre méltó. Nálunk van Budapes-
ten a legtöbb egyetem, sőt a kerület a „nem-
zetik” gyűjtőhelye, ez a kerület volt egykor az 
egyik legelitebb környék a fővárosban. 

Józsefváros új lendületet vett az elmúlt 
években, minden negyedében folyik valami-
lyen fejlesztés, új vállalkozások és szállodák 
költöznek ide, sőt az ország legújabb és egyik 
legfontosabb egyeteme is, a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem – egyenesen az egykori 
Ludovika Akadémia épületébe. Sorra újulnak 
meg a társasházak, egyre több a sétálóutca és 
az autóforgalom elől elzárt tér, ahol teraszok 
és zöld felületek várják a polgárokat. Ötven 
év után újjáépül a Teleki téri piac, a Corvin-
negyed pedig Budapest egyik legmodernebb 
része. Az egykor gazdag nemes családok 
lakhelyének számító kerület lassan visszakapja 
régi fényét, és az itt élők büszkék lehetnek 
arra, hogy józsefvárosiak.

Erről szól ez a kiadvány is, kérem, forgassák 
gyakran, látogassák meg a benne található 
helyeket, épületeket, és vigyék jó hírét  
Józsefvárosnak.

Józsefváros is an almost forgotten jewellery box of 
Budapest. In the old times, this district had been 
the most elite quarter of the city’s Pest side, full of 
palaces, decorated buildings, fascinating houses 
and churches. Unfortunately, many of us agree 
with the stereotype that there is nothing worth 
mentioning in Józsefváros. On the other hand, 
however, most of the universities of Budapest are 
located at us, and, what’s more, the District is 
the collection place of “national” buildings, as in 
the past this area was ranked between the most 
beautiful ones within the Capitol.  

Józsefváros has got a new impetus during the recent 
years, in each of its quarters there is certain kind of 
development in process, new enterprises and hotels 
are moving here, furthermore, one of the newest and 
most important universities of the country, the Na-
tional Public Service University – was opened direct-
ly in the building of the former Ludovica Academy. 
The condominiums are continuously being renewed, 
there are more and more streets created for only 
the pedestrians and areas from where the cars and 
the traffic is blocked out, and where terraces and 
green areas serve the comfort of inhabitants. After a 
period of fifty years, the market at Teleki Square will 
also be renewed, and the recently renewed Corvin 
Quarter has become one of the most modern parts 
of Budapest. The District, which had been the home 
place of noble families in the past, is gradually get-
ting back its old glamour, and its inhabitants can be 
proud of living here more and more.

The following publication is intended to illustrate 
the above; please, read through it in details, visit the 
places and wonderful historic buildings and help us 
in building the good reputation of Józsefváros. 

Kedves Olvasó!
Kedves Józsefvárosiak!

DR. KOCSIS MÁTÉ
POLGÁRMESTER

MAYOR OF JÓZSEFVÁROS

Dear Reader,
Dear Inhabitants 
of Józsefváros,
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CITY INFO 
Budapest telefonkörzetszáma: +36–1
Area Code for Budapest: +36–1Józsefváros  

Városkalauz  
2012. 1. kiadás 

Kiadó:  
Activity-Hungary Kiadó Kft.

A kiadásért felelős:  
a Kft. ügyvezetője

H-1063 Budapest,  
Szinyei M. u. 21.

Telefon:  
+(36-30) 962-6902

E-mail:  
szerkesztoseg@varoskalauz-mo.eu 

www.varoskalauz-mo.eu

Városi szöveg:  
VIII. kerület Polgármesteri Hivatal

Városi fotók: VIII. kerület 
Polgármesteri Hivatal,

JKS Kft., Nemzeti Múzeum, 
Füvészkert
Címlapon:  

A Magyar Nemzeti Múzeum 

Tervező-szerkesztő:  
Képe Judit tipográfus

Angol fordítás: Bíró Edina

A Városkalauz kiadvány és logó 
szerzői jogvédelem alatt áll.

A kiadó a kiadványban szereplő 
anyagok valóságtartalmáért nem 

vállal felelősséget.

© Activity-Hungary Kiadó Kft.

Városkalauz

Metropolitan VIII. District 
Municipality of Budapest Baross u. 63–67. 459-2100
hivatal@jozsefvaros.hu, www.jozsefvaros.hu  
VIII. District Police Office Víg utca 36. 477-3700
Józsefváros Fire Brigade Dologház u. 3. 459-2308
Józsefváros Public Place 
and Parking Surveillance Német u. 17–19.  299-7000
Józsefváros Operational Service Leonardo da Vinci u. 2–4.  323-0335, 788-6072
Józsefváros Medical Service Auróra u. 22–28.  333-6730
JCsGyK – Family support centre Népszínház u. 22.  333-0582 
Őszirózsa Elderly Care Service Vajdahunyad u. 4. 477-0352
Kisfalu Ltd. Losonci u. 2. 333-6781, 333-4317
Newsroom of Józsefváros Magazine Harminckettesek tere 2. 210-4900
Józsefváros Gallery  József krt. 70.  313-9883
Bárka Theatre Üllői út 82. 303-6505
Ódry Stage Vas u. 2/c.  338-4758
Orczy Park Orczy út 1.  333-9501
Metropolitan Szabó Ervin Library Szabó Ervin tér 1. 411-5000
Urania National Film Theatre Rákóczi út 21. 486-3400
Corvin Budapest Film Palace Corvin köz 1. 459-5050
Hungarian National Museum Múzeum krt. 14–16. 338-2122
ELTE Arboretum Illés u. 25. 314-0535
Gloves factory community centre Mátyás tér 15. 788-1344
Budapest Jazz Club Múzeum utca 7. 267-2610

PEDIATRICIAN EMERGENCY SERVICE 
(BETWEEN 0 AND 14 YEARS)  
Heim Pál Children’s Hospital Üllői út 86. 264-3314, 264-7481

ADULT EMERGENCY SERVICE 
(ABOVE 14 YEARS)  
Főnix S.O.S Inc. Haller u. 29/a. 215-1644, 215-6983 

Tourinform Hotline   06-80 630-800
MAHART Central information  484-4000
Information on the Capitol  317-1173
Information on roads  336-2400

Budapest Főváros VIII. Kerületi 
Józsefvárosi Önkormányzat
hivatal@jozsefvaros.hu, www.jozsefvaros.hu
VIII. Kerületi Rendőrkapitányság
Józsefvárosi Tűzőrség
Józsefvárosi Közterületi 
és Parkolási Rendészet
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat
JCsGyK – Családsegítő Központ
Őszirózsa Gondozó Szolgálat
Kisfalu Kft.
Józsefváros újság szerkesztősége
Józsefvárosi Galéria 
Bárka Színház
Ódry Színpad
Orczy park
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Uránia Nemzeti Filmszínház
Corvin Budapest Filmpalota
Magyar Nemzeti Múzeum
ELTE Füvészkert
Kesztyűgyár Közösségi Ház
Budapest Jazz Club

GYERMEKORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS  
(0-14 ÉV KÖZÖTT),
Heim Pál Gyermekkórház

FELNŐTT ÜGYELETI ELLÁTÁS 
(14 ÉV FELETT)
Főnix S.O.S Zrt.

Tourinform Hotline 
MAHART Központi információ
Fővinform
Útinform
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 Józsefváros új lendületet vett az elmúlt években, min-
den negyedében folyik valamilyen fejlesztés, nemcsak 
új vállalkozások vagy kereskedelmi központok és szál-

lodák költöznek ide, hanem az ország legújabb és egyik leg-
fontosabb egyeteme is, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem – 
egyenesen az egykori Ludovika Akadémia épületébe. Ennek 
köszönhetően felpezsdül az Orczy-negyed, benne az Orczy 

EGY ÚJJÁÉLEDŐ KERÜLET
Józsefváros egyetemváros, kulturális központ, szabadidős szórakozási lehetőségek színtere 
         Budapest szívében. A kerület, ami a „nemzetik” gyűjtőhelye. Budapest VIII. kerülete  
nemcsak azoknak nyújthat meglepetéseket, akik különlegességre vágynak, 
     hanem azoknak is, akik rég nem jártak az egykor Nyóckernek csúfolt kerületben. 

park, amely már most népszerű szabadidős park, de még szá-
mos lehetőséget rejt magában.

Évről évre több a sétálóutca és az autóforgalom elől elzárt tér, 
ahol kávézók, éttermek, zöld felület és pihenésre kialakított zugok 
várják a kerületben élőket és tanulókat. A fiataloknak nem csak 
kikapcsolódási lehetőséget nyújt a kerület, hamarosan indul az új 
inkubátor ház is, amely a fiatal vállalkozók elindulását segíti.

Józsefvárosi látkép
Józsefváros panorama

A KERÜLET MÚLTJA ÉS JELENE    THE DISTRICT ‘S PAST AND PRESENT
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EGY ÚJJÁÉLEDŐ KERÜLET

A resurgent district

 Józsefváros took a new impetus during the recent years, 
in each of its quarters there is some kind of a new 
development and not only new companies or shopping 

centres and hotels keep moving here but also the newest and 
one of the most important universities of the country: the 
National Public Service University – directly to the building 
of the former Ludovica Academy. Thanks to this, the Orczy 
Quarter, with the Orczy Park become vivid again, however, 
it is already a popular venue for spending one’s leisure time 
here; however, it still covers new possibilities in itself.

Year by year there are more and more separated streets 
for pedestrians only and areas from where the cars 
are blocked out, and where new cafeterias, restau-
rants, green areas and corners created for relax-
ing are waiting for inhabitants and students 
during the day. Young people do not have only 
possibilities for spending their free time here 
but the new, so called “incubator house” is go-
ing to be launched soon and it is intended to 
provide help for young entrepreneurs. 

In 2012 we can clearly state that József-
város is being developed! While since the 

Józsefváros is a campus, cultural centre and also a venue 
of leisure time entertainment possibilities in the heart of 
Budapest. It is a district being the collection of “national” 
buildings. The 18th District of Budapest can offer surprises 
not only for those who would like to see specialties, but 
also for those who have not been visiting the previously  
not too popular district for quite a long time. 

Nemzeti 
Sírkert

National 
cemetery

Semmelweis 
Ignác szobra

Statue  
of Ignac  

Semmelweis

Pesti Jézus Szíve 
Jezsuita Templom

Pest Sacred Heart 
Jesuit Church

Orczy park
Orczy Park

A KERÜLET MÚLTJA ÉS JELENE    THE DISTRICT ‘S PAST AND PRESENT
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2012-ben egyértelműen kijelenthetjük, Józsefváros épül! Míg az 
ötvenes évek óta sok minden történt, ami elnyomta, sőt próbál-
ta elgettósítani a VIII. kerületet, mára a város vezetősége olyan 
programot alakított ki, amelynek köszönhetően megújulnak 
a kerületi jelképek. Ötven év után újjáépül a Teleki téri piac, a 
Corvin-negyed pedig Budapest egyik legmodernebb része lett.  
A régen rossz hírű Mátyás tér ma már népszerű közösségi tér, 
sorra újulnak meg a társasházak, és már a közbiztonság is sokkal 
jobb, mint évekkel ezelőtt. 

Az egykor elitnek számító kerület, amely gazdag nemes csa-
ládok lakhelye volt, lassan visszakapja régi fényét, és az itt élők 
büszkék lehetnek arra, hogy józsefvárosiak. Ennek az összetar-
tozásnak egyik jelképe a kerület új címere is, amit márciusban 
mutatott be az önkormányzat, és egy újabb, méltó jelképe lett  
ennek az egyedülálló és szerethető kerületnek.

Történelem testközelből…
Egykor Józsefvárosból indultak a forradalmak, Budapest híres 
történelmi eseményei a VIII. kerületben robbantak ki. Míg 1848 
márciusában, a Nemzeti Múzeum elől indult a tömeg, addig 
1956-ban pár tíz méterrel arrébb, a Rádiónál és a Corvin köznél 
gyűlt a tömeg. A VIII. kerületiek akkor is alaposan kivették a 
részüket az eseményekből, jelentős történelmi szerepük volt.  
A Corvin köz és a Rádió környéke még ma is magán hordozza a 
forradalom nyomait. Nemcsak kiindulópontja, de a harcok egyik 
központja volt a környék. Számos házban még ma is sokan élnek 
azok közül, akik ablakukból nézték az utcákat átfésülő tankokat, 
vagy éppen harcoltak ellenük. Híres, nemes családok, írók, költők 
laktak itt – mindenki, aki számított. Ilyen volt és mára már újra 
ilyen a Palotanegyed, amely nevét is palotáiról kapta. Akkoriban 
az számított fontosnak, akinek volt itt egy palotája – a Parlament 
közelében. Itt áll ugyanis a Wenckheim-palota, ma a Budapesti 
Olasz Kultúrintézetnek otthont adó díszes épület, ahol korábban, 
a Kossuth téri Országház megépítéséig ülésezett a parlament. Itt 
építkeztek a Hunyadyak, a Zichyk, a Festeticsek, a Károlyiak – 
minden épületnek neve és története van, amit nem szabad kihagy-
ni, ha valaki Józsefvárosban jár.

A KERÜLET MÚLTJA ÉS JELENE    THE DISTRICT ‘S PAST AND PRESENT
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A hangulatos Mikszáth Kálmán tér
The intimate Kálmán Mikszáth Square

Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár

Metropolitan Szabó 
Ervin Library
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1950’s there had been lots of happenings with negative effect on 
the district, what’s more, an early phase of ghettoisation could 
be experienced in the 8th District, by nowadays the management 
of the city has created a program, thanks to which the symbols 
of the District are being renewed. After almost fifty years, the 
market at Teleki Square is going to be renewed, and the Corvin 
Quarter has become one of the most modern parts of Budapest. 
The previously not well-reputed Matthias Square has become a 
popular community area, the condominiums are continuously 
being renewed and nowadays also the public security is much 
better than several years ago. 

The district, which had been ranked between the elite ones in 
the past, being the home place of the historical noble families, 
step-by-step receives back its old glamour and its inhabitants can 
be proud of living here. One of the symbols of this inhesion is the 
new crest of the District, which was introduced in March by the 
local government and it will be a new symbol, with more dignity, 
of this unique and lovable district.

History from first hand…
Several examples from the past could be mentioned for the fact 
that many important revolutions broke out in Józsefváros, 8th Dis-
trict; together with many more famous historic events of Budapest. 
While in March 1848, the mass started marching from the area 
in front of the National Museum, in 1956, people started to gather 
several ten meters further, at the building of the National Radio 
Station and the Corvin Lane. Inhabitants of 8th District had a 
substantial share in the events; they had an important role in the 
flow of the history. The area of the Corvin Lane and around the 
Radio still bears traces of the Revolutions. The neighbour-
hood had not only been the starting point of the fights, 
but also one of its centres. In many houses there 
are still some people living who, during the 
Revolution, had been watching personally 
the tanks raiding the streets, or who 
had been fighting against them.  

A KERÜLET MÚLTJA ÉS JELENE    THE DISTRICT ‘S PAST AND PRESENT

A modern 
Orczy Ház

The modern 
Orczy 

House
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Egyetemváros
Itt, ebben a kerületben található Budapesten 
a legtöbb egyetem, így a legtöbb diák is ide 
jár be naponta. A legnagyobb egyetemek fon-
tos karai találhatóak Józsefvárosban, ennek 
köszönhetően pezsgő társa sá gi élet zajlik han-
gulatos éttermekkel, kis kocs mákkal, kávéházak-
kal, sétálóutcákkal – amelyekből évről évre 
több van. A kerület a legjobb úton halad, hogy 
egyszer okta tási-, tudományos-, és kulturális 
központtá váljon. Központtá, amilyen régen is 
volt. Évente több fesztivál is zajlik Józsefváros-
ban, egyre nagyobb látogatottsággal, amely a 
napjaikat itt töltő diákoknak is köszönhető. 

Nagyok közt élni
Józsefváros az a hely, ahol együtt van szinte 
minden, ami nemzeti. A nemzet Rá diója, a 
Magyar Nemzeti Múzeum, a Blaha Lujza 
téren állt a metróépítés miatt felrobbantott 
Nemzeti Színház, itt működik az Uránia 
Nemzeti Filmszínház, de ebben a kerület-
ben találjuk a Fiumei úti Nemzeti Sírkertet, 
valamint az egykori Ludovika Katonai Aka-
démia épületét és a Természettudományi 
Múzeumot is. A VIII. kerületben kapott ott-
hont a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, és az 
Országos Zenei Levéltár is.

Izgalmakból nincs hiány
A gyors ütemben fejlődő kerület már itthon 
és külföldön is több médiumnak feltűnt. Az 
egyik női magazin egyenesen a „cool” új szi-
nonimájának nevezete a VIII. kerületet, míg 
a Budapesten forgató sztárpár, Angelina Jolie 
és Brad Pitt a Józsefvárosban található Orczy 
park Kalandparkjába vitte gyerekeit.

A Nemzeti Múzeum 
belső terének részlete

Part of the National 
Museum’s interior
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Famous noble families, writers and po-
ets had been living here – all those who 
counted. Such a place had been, and 
nowadays is again, the Palace Quarter, 
which was named after its palaces, in a 
time when those people had been ranked 
as important persons who owned a palace 
– in the close neighbourhood of the Par-
liament. Here is located for example the 
Wenckheim Palace, a decorated building 
which nowadays provides space for the 
Italian Cultural Institute of Budapest, 

and where previously 
the country’s Parlia-
ment had had its seat, 
by the time the today’s 
building of the Parlia-
ment had been finished 
at Kossuth Square. Fa-
mous noble families, 
such as the Hunyadys, 
Zichys, the Festetics 
Family, the Károlyi 
Family had their villas 
here – each of the build-
ings has its own history 
and name, therefore 
you should not miss to 

visit them when you are looking around 
the sights of Józsefváros. 

Campus
Most of the universities of Budapest are 
located in this district, thus, most of the 
students are going here on a daily basis. 
Important faculties of the biggest univer-
sities can be found in Józsefváros, and 
thanks to this there is a vivid social life 
with lovely restaurants, small pubs, coffee 

houses and streets for pedestrians only – 
which latter have a growing number each 
year. The District is on the best way to 
become an educational-scientific-cultural 
centre. A centre, what it had been in the 
past, too. Each year there are several fes-
tivals held in Józsefváros, with a growing 
number of visitors, which is partly because 
of students spending their free time here.  

Living among those ‘Big’
Józsefváros is a place where everything na-
tional can be found at one place. The Ra-
dio Station of the nation, the Hungarian 
National Museum, the National Theatre 
at Blaha Lujza Square which had been 
exploded because of the construction of the 
new underground line; furthermore, the 
Urania National Film Theatre is operated 
here, too. Further sights of the area are: the 
National Cemetery at the Fiumei Road, or 
the building of the former Ludovica Mili-
tary Academy and the Museum of Natural 
Sciences. The 8th District is furthermore the 
home of the Metropolitan Szabó Ervin Lib-
rary and the National Music Archives.

We do not lack excitements
The district, which shows a rapid develop-
ment, has caught the attention of several 
media both from abroad and domestical-
ly. One of the magazines for women has 
called the 8th District as the synonym for 
“cool”, while the celebrity couple of Ange-
lina Jolie and Brad Pitt, during their film 
shooting in Budapest, have taken their 
kids into the Adventure Park of Orczy 
Park in Józsefváros.

A Pál utcai fiúk szobra  
a Práter utcában

Statue of the Paul Street 
Boys at Prater Street

Gróf Zichy 
Nándor 
szobra

Statue of 
Count Nan-
dor Zichy

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Pázmány Péter Catholic University
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Einstand a Grundon
Nem csak az Orczy parkban találhatunk izgalmakat, hiszen 
itt van a Molnár Ferenc regényének emléket állító Grund is.  
A hely, ahol újra átélhetjük a Pál utcai fiúk izgalmait, einstan-
dol hatunk, játszhatunk, infracsatázhatunk. A játszótér, amely 
a regény 100. évfordulójára készült el, nem csak a felnőttek 
körében népszerű helyszín, a diákok kihelyezett órákon ve-
hetnek részt a Grundon. Aki elolvasta a könyvet, még ma 
is könnyedén megtalálja a helyszíneket – aki még nem, az 
is biztosan el fogja olvasni, miután felkereste a Füvész kertet, 
vagy a Práter utcai Iskola előtt álló szoborcsoportot, ahol a 
Pál utcai fiúk üveggolyókkal játszanak.

Múzeum mindenkinek
A világhírű regény helyszínétől nem messze található a 
Zászlómúzeum, amely a világ összes lobogóját felsorakoz-
tatja. Ide a világ minden tájáról bárki úgy léphet be, hogy 
tudja, neki is van valami, ami kicsit a sajátja. Ez a világ első 
olyan állandó kiállítása, ahol minden ország zászlója és 
címere együtt látható. Többségük jelenleg is használatban 

van, de a régi időkből is találunk számos 
érdekességet. A kiállítás anyagai között kiemelt 
helyen vannak a magyarországi települések jelképei, 
részletes képet adva az országról.

De itt található a Rendőrség-történeti Múzeum is, amely 
több mint ezer tárgyon keresztül mutatja be a kerület őreinek 
munkáját 1848-tól egészen napjainkig. De mint írtuk már, itt 
található a Nemzeti Múzeum, sőt 2011-ben itt nyitotta meg ka-
puit a Rádió- és Televíziótörténeti Múzeum is. Józsefvárosban 
található a Kegyeleti Múzeum is. 

A legszebb…
Az ország legszebb utcája is Józsefvárosban van. Az egyik 
népszerű internetes oldalon indított szavazás alapján a Revicz-
ky utca lett a legszebb magyar utca. A Nemzeti Múzeumtól 
és Magyar Rádiótól nem messze a hangulatos utcában újra 
átélhetjük az egykori Pest hangulatát, azokon a kockaköveken 
sétálhatunk, ahol egykor híres írók, művészek, politikusok sé-
táltak. Ráadásul a csökkentett forgalmú utca mindkét vége 
sétálóutcához vezet, ahol kávézókban ülve figyelhetjük a fiatal 
egyetemisták és turisták forgatagát. 
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A Magyar 
Nemzeti 
Múzeum 
kupolaterme

Dome 
hall of the 
Hun garian 
National 
Museum
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Einstand at the Grund
It is not only the Orczy Park which is full 
of excitements, as one can find here also 
the Grund remembering the famous 
novel of the writer Ferenc Molnár. The 
place where we can experience again the  
excitements of boys of Paul Street, we can 
make “einstands”, we can play, or play infra 
battles. The playground, which had been 
finished by the 100th anniversary of the novel, 
is popular not only amongst the adults, but 
also students have sometimes placed lessons 
here at the Grund. Those who have read 
the novel, can easily find its venues – those 
who have not read it yet, will read it for sue 
after visiting the Arboretum, of the group of  
statues in front of the School at Práter Street, 
where the Boys of Paul Street had been play-
ing with taws made of glass.

Museum for everyone
Not too far from the venue of the world-
famous novel, the Flag Museum can be 
found - it is a proud collection of flags 
from every country of the world. Anyone 
from any part of the world can enter here 
so that he or she can know that there 
will be something which belongs to him 
or her. It is the first such permanent ex-
hibition of the world, which introduces 
flags and crests of all countries at one 
place. The majority of them is still used 
in their home countries, but we can find  
se veral specialties also from the old 
times. Among the materials of the exhi-
bition the symbols of Hungarian towns 

have a special place; they provide a  
detailed picture on the whole country.

Another sight of the District is the Po-
lice Historical Museum, which introduces 
the work of the District’s guards through 
more than one thousand items, starting 
from 1848 till nowadays. As we have al-
ready mentioned, here is located the Na-
tional Museum, and in 2011 the Histori-
cal Museum of Radio and Television was 
opened here, too. In Józsefváros a Funeral 
Museum can be found, as well. 

The most beautiful one…
 

One of the most beautiful streets of the coun-
try can be found in Józsefváros, too. Based on 
a contest lauched at one of the popular web 
pages, the voters regarded Reviczky Street as 
the most beautiful Hungarian street. Not far 
from the National Museum and the Hun-
garian Radio, in this lovely street we can 
experience again the atmosphere of the old-
time Pest, we can walk along those cobble 
stones where, in the past, famous politicians, 
artists, writers and poets had been walking, 
too. What’s more, both ends of the street with 
a reduced traffic lead to streets for pedestri-
ans only, where we can observe the hustle of 
young university students and tourists, while 
sitting in the terrace of a coffee house.  

Walking, walking...
It is not only in the neighbourhood of Revicz-
ky Street where streets “turn into” streets for 
pedestrians only, or with a reduced traffic, 
but also at more places in the 8th District. 

Józsefvárosi 
napok

Józsefváros 
Days

Füvészkert
Arboretum

Józsefvárosi 
napok az Orczy 
parkban

Józsefváros Days 
in Orczy Park
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Sétálunk, sétálunk
Nemcsak a Reviczky utca környékén, 
hanem a VIII. kerületben egyébként 
is sorra „változnak” csökkentett for-
galmúvá az utcák. A Krúdy Gyula utca és 
a Gyulai Pál utca egy rész sétálóutca lett, 
és a Tavaszmező utca részben csökken-
tett forgalmúvá, részben pedig sétálóut-
ca, így a környéken tanuló egyetemisták 
kedvelt találkozóhelye lett. Nem messze 
onnét pedig az európai díjakat sorra 
begyűjtő Corvin-negyed áll. Mert ez is 
Józsefváros: luxuslakások, dizájnboltok, 
kulturális klubok, kiskocsmák, patinás 
kávézók, hangulatos éttermek – nem le-
het véletlen, hogy a New York Times is 
pont erről a budapesti kerületről írt az 
egyik turisztikai mellékeltében.

Az elsők
Józsefvárosban létesült az első pesti 
kórház, az első nyilvános angolpark, az 
első gyufagyár, amelyet Irinyi János alapí-
tott. De Józsefvárosban található a száz-
éves Százados úti művésztelep is, amely 
Európa egyik legrégibb művésztelepe. Az 
itt élő művészek különböző felfogásban 
alkotnak a képzőművészet és iparművészet 
legkülönbözőbb területein. Létesítésekor 
tizenöt földszintes ház épült huszonnyolc 
műteremmel, akkor még Budapest pere-
mén. Mára körbeépült, de még mindig 
őrzi családias, barátságos hangulatát.

Rengeteg tennivalónk van, hogy ez 
az ezerarcú kerület szerethetőbb legyen, 
rengeteg tennivalónk van, hogy az itt élők 
több segítséget kapjanak, és városrészünk 
értékeit minél többen megismerjék. 

One part of Krúdy Gyula Street and Gyulai 
Pál Street has become a “walking street”, 
and Tavaszmező Street has become in one 
part a street with a reduced traffic and  
partly a walking street, thus it has become, 
at the same time, a favourite meeting place 
of young college students. Not far from there 
the recently renewed Corvin Quarter can be 
found; it received several European awards. 
This is also Józsefváros: luxury apartments, 
designer boutiques, cultural clubs, small 
pubs, elegant coffee shops, restaurants  
with a unique atmosphere – it is not by 
chance that even New York Times has  
mentioned once this District of Budapest in 
one of its annexes for tourists.

The firsts
The first hospital of Budapest was opened 
in Józsefváros, too, together with the first 
public English Park, the first factory of 
matches, founded by János Irinyi. Further-
more, one can find here the one-hundred-
year-old colony of artists at Százados Road, 
which is one of the oldest colonies for artist 
of Europe. Artists living here are creating 
their artwork in very different styles and 
fields of arts and crafts. During its founda-
tion, fifteen ground-floor buildings had been 
raised with twenty-eight studios. During that 
time the area could be found in the suburb 
of Budapest. Nowadays lots of buildings are 
located around it, however, it has still kept its 
friendly, family atmosphere. 

We still have a lot to do to make this 
multifaceted district even more lovable, to 
provide more help for its inhabitants and 
to introduce the values of our District to 
more and more people.  

Károlyi-palota
Károlyi Palace

Maria Ludovika szobor  
az Orczy-kertben

Sculpture of Maria Ludovica 
in the Orczy Garden

Volksbank ház
Volksbank house
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 A nagy múltú Józsefváros számos építészeti és 
kulturális szempontból is értékes kinccsel rendel-

ke zik, ám ez az egyik olyan budapesti kerület, mely 
jelenére is büszke lehet. A városrész fejlődésének 
leg szembetűnőbb helyszíne a Práter utca–Szi gony 
utca–Üllői út–Nagykörút által határolt területen 
megvalósuló Corvin Sétány, mely számos hazai és 
nemzetközi elismerést tudhat magáénak: 2010-ben 
az év vegyes funkciós fejlesztése lett az International 
Property Awardon, ugyanebben az évben építészeti 
nívódíjat kapott a FIABCI magyar tagozatától,  
2011-ben pedig elnyerte a FIABCI Prix d’Excellence 
díját a speciális fejlesztések kategóriában. 

A Corvin Sétány egy 21. századi életminőséget 
kínáló városrész, egy olyan hely, melyre bármely fej-
lett nyugat-európai főváros büszke lenne. A jobbára 
komfort nélküli lakóházak helyén épült komplex 
városnegyedben az itt élő, dolgozó, ide szórakozni 
járó ember mindent megtalál, amire a városi életben 
szüksége lehet. Tájépítészek által tervezett, tágas 
növényekkel beültetett közterek, a legmodernebb gép-
parkkal felszerelt fitneszterem uszodával, több mint 
100 üzlettel működő bevásárlóközpont, éttermek, 
zenés klub és multiplex mozi állnak a kikapcsolódni 
vágyók szolgálatában. 

A Corvin Sétány egy város a városban, mely 
külö nös hangsúlyt fektet a kultúra támogatására is.  
A nyílt köztereken szervezett rendezvények után fon-
tos mérföldköve a hely kulturális életének, hogy 2012 
tavaszától színháza is lesz. Itt, az elmúlt évtizedben 
nagy népszerűségre szert tevő stand-up műfaj hazai 
képviselője, a Dumaszínház talál majd otthonra. 
Így válik teljessé a pezsgő, fiatalos élettel teli város-
rész kínálata, ahol örömmel talál otthonra napjaink 
kozmo polita embere. 

 In the historic district of ’Józsefváros’ we 
can find numerous treasures valuable 

both from an architectural and cultural 
point of view, however, it is one of those 
districts of Budapest which can be proud 
of its present, too. One of the most conspi-
cuous venues of the district’s development 
is the Corvin Promenade realized in the 
area bordered by Práter Street – Szigony 
Street - Üllői Road – Grand Boulevard, 
which received lots of domestic and inter-
national recognitions: in 2010 it became 
the mixed-use development of the year in 
the International Property Award, and in 
the same year it received the Architectural 
Award for Excellence from the Hungarian 
department of FIABCI; furthermore, in 
2011 it received the FIABCI Prix d’ Ex-
cellence award in the category of special 
purposed developments.  

Corvin Promenade is a district offer-
ing the quality of life of the 21st centu-
ry; it is a place any developed Western 
European capital city could be proud 
of. In the complex quarter built at the 
place of residential buildings mostly 

with significantly low comfort level, both 
visitors and people living and working 
here can find everything necessary for 
an urban life. Spacious, planted spaces 
designed by landscape architects, fitness 
gym equipped with the latest machines, 
swimming pool, shopping centre with 
more than 100 boutiques, restaurants, 
club with live music and multiplex movie 
centre fulfil all needs of those wanting to 
relax and to have a good time. 

Corvin Promenade is a separate city 
in the city, which puts a special empha-
sis also on promoting culture. Besides the 
open-air events organised there, an impor-
tant milestone of the local cultural life will 
be that from the spring of 2012 a theatre 
is going to be opened there. It will house 
the so called ‘Dumaszínház’, the domestic 
representative of the stand-up genre, which 
has become widely popular during the last 
decade. This way the offer of the district 
with a youthful, vibrant life becomes com-
plex, in order to ensure that today’s people 
with a cosmopolitan lifestyle can be happy 
to find their homes here.  

Corvin Promenade - a cosmopolitan 
living environment in Budapest

Corvin Sétány, 
egy kozmopolita élettere
Budapesten
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A 2010. január elsejével alakult Óbudai Egyetemet a tradíciók 
ápolása és a haladás folyamatos nyomon kísérése jellemzi. 
Büszkén valljuk magunkat az 1879-ben alapított Magyar 
Királyi Állami Felső Ipariskola jogutódjának. A Neumann 
János Informatikai Karnak és a Rejtő Sándor Könnyűipari 
Mérnöki Karnak Óbuda, a Bánki Donát Gépészmérnöki 
Karnak, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karnak, vala-
mint a Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Karnak pedig Jó-
zsefváros ad otthont.

A Tavaszmező utcában működő Kandó Kálmán Villa-
mosmérnöki Kar oktatási profilja kiterjed a híradástechnika, 
a távközlés, a mikroelektronika, a műszer- és folyamatirányí-
tás, az automatika, a robottechnika, az energetika oktatására. 
A BSc villamosmérnöki alapképzés mellett népszerű a villa-
mosmérnök és médiatechnológus asszisztensképzés is. 2011 
szeptemberétől a hazai és külföldi diákoknak lehetőségük 
van angol nyelven tanulni a BSc alapképzésben. A kar 2012-
től MSc képzést is indít. A kar kiterjedt ipari és külföldi kap-
csolatokkal rendelkezik, ami lehetővé teszi a tananyagok és 
laboratóriumok korszerűsítését, a kutató műhelyekben folyó 
innovációs kutató-fejlesztő tevékenység magas szinten tar-
tását, a hallgatók gyakorlatszerzését a hazai iparvállalatoknál 
és a külföldi partner intézményekben.

A Népszínház utcában székelő Bánki Donát Gépész- és 
Biztonságtechnikai Mérnöki Kar több mint 130 éves hagyo-
mányokra építve, a XXI. századnak megfelelő tartalommal 
és módszerekkel oktatja a jövő mérnökeit. A kar kínálatában 

az iparban elismert alap- és mesterképzési szakok szere-
pelnek a biztonságtechnika, a gépészet (német nyelven is) 
és a mechatronika (angol nyelven is) területén. Sikeresek 
a mérnökasszisztens, valamint a különböző nemzetközi 
minősített továbbképzési szakok is. A jól megalapozott dip-
loma garanciája a kiváló oktatói gárda, a jól felszerelt labo-
ratóriumok, a korszerű tananyag és a megfelelő környezet. 
A diákoknak számos lehetőségük van, hogy bizonyítsák te-
hetségüket, kibontakoztassák kreativitásukat. Jó példák erre 
tésztahíd világbajnokaink, a Shell Eco-marathon, a Pneumo-
bil, az Elektromobil és egyéb versenyeken elért sikerek.

A Keleti Károly Gazdasági Kar a bolognai rendszerben 
kínál képzéseket hallgatóinak. A karon műszaki menedzser, 
gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing 
alapszakon, valamint vállalkozásfejlesztés és – a Tanárképző 
és Mérnökpedagógiai Központtal együttműködve – mérnök-
tanár (gazdálkodási mérnök) mesterszakon folyik az okta-
tás. A szakok alkalmazkodnak a munkaerőpiac változó 
igényeihez, és a munkába álláshoz szükséges szakmai gya-
korlat megszerzését is biztosítják. A kar sikerének kulcsa a 
folyamatos, saját kutatásokon alapuló tananyagfejlesztésben, 
a nemzetközi együttműködésben, korszerű oktatástechnoló-
giai infrastruktúrán és a jól képzett, szakmai tapasztalatokkal 
bíró oktatógárdában van. 

Az Óbudai Egyetem összes karának szakjaihoz kapcsolód-
va folyik BA és MA mérnöktanár-képzés a karok és a Trefort 
Ágoston Mérnökpedagógiai Központ közös szervezésében.

ÓBUDAI EGYETEMI KAROK A JÓZSEFVÁROSBAN
tradíció – korszerű szakmai ismeretek – közösségi élet

KANDÓ KÁLMÁN 
VILLAMOSMÉRNÖKI 

KAR
H-1084. Budapest, 

Tavaszmező utca 15–17. 
Tel.:+(36-1) 666-5860

http://kvk.uni-obuda.hu/, 
www.kando.hu

OKTATÁS    EDUCATION
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Óbuda University, founded on 1st of January, 2010 is characterized 
by maintaining traditions and a continuous tracking of scientific 
development. We are proud of being the legal successor of Hunga-
rian Royal State Higher School of Applied Industries, founded in 
1879. Lessons of Neumann János Faculty of Informatics and Rejtő 
Sándor Faculty of Light Industry and Environmental Protection 
Engineering are hosted by Óbuda, and the Bánki Donát Faculty of 
Mechanical and Safety Engineering, the Kandó Kálmán Faculty 
of Electrical Engineering, furthermore, the Keleti Károly Faculty of 
Business and Management are hosted by József-város.

Kandó Kálmán Faculty of Electrical Engineering is operating 
in Tavaszmező Street. Its research profile covers education of news 
communications, telecommunications, microelectronics, instru-
mentation and process control, automation, robotics and energy 
education. Besides the basic education of BSc electrical engineer-
ing also the education of electrical engineering and media tech-
nology assistant is popular. Since September 2011, domestic and 
foreign students have the opportunity to study the basic education 
of BSc in English, as well. The Faculty introduces also MSc educa-
tion, starting from 2012. The Faculty has a widespread network 
of industrial and foreign relations, which enables the continuous 
modernisation of education material and laboratories, the main-
taining of a high-level innovative R&D activities taking place in 
the research workrooms, and placement opportunities of students 
at the biggest domestic industrial corporations and at the foreign 
partner institutes. 

Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, with headquarters at 
Népszínház Street, building on traditions of more than 130 years, teaches future mechan-
ical engineers with a content and methodology meeting the requirements of 21st century. 
The Faculty offers various basic-level and master-level courses are present, from the field 
of safety technics, mechanical engineering (also in German), and mechatronics (also in 
English), recognized by the industry. Popular is also the mechanical engineering assistant 
course, together with various internationally recognised courses of further education. The 
guarantee for a well-established diploma is an excellent team of teachers, well-equipped 
laboratories, up-to-date education material and a proper environment. Students have a 
lot of opportunities to show their talent and to utilize their creativity. As a good example 
of this our world champions in pasta-bridge building can be mentioned, or the results 
achieved at Shell Eco-marathon, Pneumobil, Elektromobil and other competitions.

Keleti Károly Faculty of Business and Management offers courses for students in 
the Bologna system. The education is carried out via BSc-level courses in mechanical 
engineering, economics and management, marketing and commerce; furthermore, MSc-
level courses in enterprise development and – in cooperation with Trefort Ágoston Centre 
for Engineering Education – MSc-level course of engineering teachers (management 
engineer). The courses are adapted to the changing needs of the labour market and 
provide also the placement opportunities which are the condition of finding a job later on. 
The key to the success of the Faculty is the constant improvement of education material, 
based on own researches, the international cooperation, a modern education-technology 
infrastructure and the well-trained team of teachers having several-years professional ex-
perience. 

The BA- and MA-level education of engineering teachers is carried out linked to all 
courses of the faculties of Óbuda University, organised together between the faculties and 
the Trefort Ágoston Centre for Engineering Education.

ÓBUDA UNIVERSITY - FACULTIES IN JÓZSEFVÁROS
Tradition – modern professional knowledge – community life

KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR
H-1084 Budapest, Tavaszmező utca 15–17. Tel.: +(36-1) 666-5201

http://kgk.bmf.hu/

BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR
H-1081 Budapest, Népszínház utca 8. Tel.: +(36-1) 666-5300

http://bgk.uni-obuda.hu/, www.banki.hu

OKTATÁS    EDUCATION
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A KERÜLET MÚLTJA ÉS JELENE    THE DISTRICT ‘S PAST AND PRESENT

 A Michelin küldetése a mobilitás 
fejlesztése, és ezzel egyidejűleg 
a vevők, az emberek, a rész-

vényesek, a környezet és a tények 
tiszteletével kapcsolatos alapértékek 
gyakorlatba történő átültetése. Az 
1889-ben alapított vállalat abroncsokat 
tervez, gyárt és értékesít. Járművek 
nagyon széles választékára készülnek a  
Miche lin termékei: repülőgépekre, sze-
mély autókra, kerékpárokra, földmunka-
gépekre, mezőgazdasági gazdál ko dás-
ban használt gépekre, teherautókra és 
motorkerékpárokra.

A Michelin 115,000 főt foglalkoztat világszerte, több mint 170 
országban rendelkezik kereskedelmi szervezetekkel, és 18 ország-
ban működtet termelő egységeket valamennyi kontinensen. 

A Michelin Csoport Magyarországon ipari és kereskedelmi 
tevékenységet végez, összesen négy telephellyel rendelkezik, és 
mintegy 1700 főt foglalkoztat.

Nyíregyházi gyárában Michelin márkájú, nagyteljesítményű 
és szupersport kategóriájú személyabroncsok készülnek autó-
gyártóknak, valamint utánpótlás piacokra. 

Budapesten található a Michelin teherabroncsgyártó üzeme, 
amelyben Kormoran, Taurus és Riken márkájú középkategóriás 

teherabroncsok készülnek. Ugyanitt található a kereskedelmi 
központ, amely közép-európai piacok tevékenységeit koordinálja. 

A Michelin Csoport 1996-ban vásárolta meg az akkori Taurus 
vállalatot, így a nagy múltú, a 19. század végén induló budapesti 
telephelyet is, amelyet valamennyi, a csoporthoz tartozó egység-
gel együtt sikeresen integrált a világszinten kipróbált és kiválóan 
működő vállalati kultúrába, így a Taurus márka is része lett  

a Michelin teherabroncs és mezőgazdasági 
márka portfóliójának.

A Michelin működésében, értékrendjé-
ben fontos szerep jut annak, hogy a vállalat 
segítse a környezetében működő közössé-
gek életét, különösen kiemelten a közleke-
désbiztonság javítását, hiszen ez is része a 
fenntartható közúti mobilitásnak, amely 
iránt a Michelin alapvetően elkötelezett.

A „Vigyázz! Gyerekek!” feliratú táb-
lák a gyerekek által leginkább használt 
átkelőhelyeknél, főként iskolák, óvodák, 
különböző intézmények közelében 
kerülnek kihelyezésre. A Michelin 
Hungária ezeknek a figyelemfelkeltő 
tábláknak a biztosításával segíteni tud 
az önkormányzatoknak abban, hogy 
a gyerekek által gyakran keresztezett 
útszakaszoknál biztonságosabb legyen 
a gyalogos közlekedés.

2007 óta rendszeresen adományoz a vállalat óvodáknak, 
iskoláknak olyan speciális, ütést tompító gumilapokat, melyek 
révén a gyerekek nagyobb biztonságban játszhatnak az intéz-
mények udvarán. Józsefvárosban hat intézményben és egy 
közösségi téren járult már hozzá a Michelin a kulturáltabb, 
biztonságosabb játékhoz, Magyarországon pedig összesen 
mintegy 1700 m2-nyi gumitéglával borított felületet adott át, 
felújított és új játékokkal együtt. 

A Michelin Hungária továbbra is aktívan és felelősen szol-
gálja a haladást mindenütt telephelyei környezetében, így  
a József városban is.

Michelin, 
a közösségek 
aktív, felelős 
szereplője
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A KERÜLET MÚLTJA ÉS JELENE    THE DISTRICT ‘S PAST AND PRESENT

 Michelin is dedicated to the improvement of mobility while 
realizing its core values of respect for customers, people, 
shareholders, the environment and facts. Founded in 

1889, the company designs, manufactures and sells tires for a very 
wide range of vehicles, including airplanes, automobiles, bicycles, 
earthmovers, farm equipment, heavy-duty trucks and motorcycles. 

Michelin employs 115,000 people worldwide, has sales organiza-
tions in more than 170 countries and operates production sites in 18 
countries on all continents. 

In Hungary, the Michelin Group has industrial and commercial 
activities with four sites and employs 1700 people. 

In Nyíregyháza, high performance and ultra-high performance 
Michelin passenger car tyres are produced for car manufacturers 
and the replacement markets. 

In Budapest, Kormoran, Taurus and Riken intermediate segment 
truck tyres are manufactured at the truck tyre factory of Michelin. 
The commercial center coordinating the activities of Central Euro-
pean markets is also located here. 

It was in 1996 that the Michelin Group bought the company called 
Taurus, together with the historic plant in Budapest founded at the 
end of the 19th century. Michelin has since successfully integrated 
the company and all its sites into its outstanding, globally successful 
corporate culture. Thus the Taurus brand has become part of the 
Michelin range of truck and agricultural tyre brands. 

Supporting the life of the local communities around its 
sites has been a key corporate value for Michelin. The 
company is especially focused on improving road 
safety since it is also part of sustainable road mobi-
lity, which is a core commitment for Michelin.

„Watch out! Children!” road signs are 
placed near pedestrian crossings most 
frequently used by children, mainly 

Michelin - the active and responsible 
participant of communities

near schools, kindergartens and other institutions. By providing these 
warning signs, Michelin can help the local authorities to make pedes-
trian traffic safer on roads often crossed by children.   

Since 2007 the company has regularly donated special shock 
absorbing rubber bricks to kindergartens and schools, enabling 
children to play more safely on the playgrounds of these institu-
tions. In Józsefváros, there are six institutions and a community 
square where Michelin has contributed to the better quality 
and safety of the playgrounds. In Hungary a total surface of 
1700 m2 has been completed and refurbished and new toys 

have also been provided by Michelin.  
Michelin Hungária continues to actively and responsib ly 
promote a better way forward in the proximity of all its 
sites, as well as in Józsefváros. 
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TERVEZÉS&SZOLGÁLTATÁS    DESIGN AND SERVICES

Az 1991-ben alapított RODEN Mérnöki Iroda Kft. Magyarország egyik 
kiváló felszereltségű, nagy szellemi kapacitású, meghatározó cége a köz-
lekedési létesítmények tervezése terén.

A RODEN Kft. magas szintű szakmai tapasztalatokkal, komplex 
tervezői és mérnöki, valamint geodéziai szolgáltatásokkal, kimagasló 
számítástechnikai háttérrel rendelkező vállalkozás.

A RODEN Mérnöki Iroda Kft. 
elsősorban nyomvonalas létesítmé-
nyek (autópálya, fő és egyéb utak, 
vasutak) minden szintű (vizsgálat, 
szakvélemény, tanulmány, engedé-
lyezési, építési) generál- és szakági 
tervezési feladatainak elvégzésével áll 
megrendelői szíves rendelkezésére. 

RODEN Engineering Office Ltd., 
founded in 1991, is one of Hun-
gary’s determining, well-equipped 
company in the field of designing 
transport facilities – with significant 
intellectual capacities. 

RODEN Ltd. is an enterprise 
with high-level professional experi-
ence, complex design-, engineering- 
and geodetic services and outstanding computer technology background.

RODEN Engineering Office Ltd. provides full-range (inspection, exper-
tise, studies, licences and construction) general and professional designing 
services, primarily of linear facilities (highways, main and other roads, 
railways) to its clients. 

RODEN MÉRNÖKI IRODA KFT.
H-1089 Budapest, Villám u. 13. Tel.: +(36-1) 814-9700, Fax.: +(36-1) 814-9703

E-mail: roden@roden.hu, www.roden.hu
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Mérnöki létesítmények tervezése ipari, 
kereskedelmi, szolgáltató és lakossági igényre. 
Tanulmány-, engedélyezési és kiviteli tervek 

készítése. Telekalakítás, értékbecslés. 
Megújuló energiák használata: napkollektorok, 

napelemek, hőszivattyúk. Épületenergetikai 
tanúsítvány, hőkamerás felvétel.

Design of civil engineering facilities for industrial, 
commercial, service and residential needs. Preparation 

of study-, approval and implementation plans. 
Building site development, home value estimation. 
Utilisation of renewable energies: solar collectors, 

solar panels, heat pumps. Building energy certificates, 
thermal camera recording.

H-1089 BUDAPEST, VAJDA P. U. 12.
(volt GANZ-MÁVAG 81. sz. épület I. em. 15.) 

Levelezési cím: 1389 Budapest, Pf.: 108.
Tel.:/Fax: + (36-1) 210-1141, Tel.: 219-0409 Mobil: + (36-30) 391-6001

E-mail: sugarterv@mail.datanet.hu, www.sugarterv.hu
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Húsz évvel ezelőtt hatvankilenc alkalmazott 
kivásárolta magának a darabjaira hullott Ganz-Mávag 
fejlesztőrészlegét. A G-I FLEX Szerszámgyártó Kft.  
azóta írja sikertörténetét. Ne fusson oda, aki kalapácsot, 
csavarhúzót akar vásárolni, mert annál sokkal bonyolultabb 
termékek születnek, és azok üzletben nem kaphatók.

 A G-I FLEX Kft. egy az egykori Ganz gyár dolgozói 
által a Ganz Szerszámgyárból 1992-ben alapított magántu-
lajdonú szerszám- és készülékgyártó cég, alkalmazottjainak 
száma jelenleg 45 fő.  

A G-I FLEX Kft. az igényektől függően hat fejlesztő-
mérnök segítségével tervezéssel, valamint gyártással is 
foglalkozik.

Főbb gyártási, tevékenységi körei:
 Lemezalakító, alumínium kokilla, kovácsoló szerszám-
gyártás
 Ív- és ponthegesztő készülékek, robotos és kézi hegesz-
téshez
 Felfogó készülékek CNC megmunkáláshoz
 Mindezekhez célgépek, manipulátorok

A cég főbb partnerei:
Caterpillar Magyarország Zrt., CLAAS Hungaria Kft.,  
Electrolux Lehel Kft., GE Hungary Kft. Rába Csoport, 
Siemens Zrt.

 Az általunk gyártott termékek mind egyedi termékek, 
ezért a gyártáshoz univerzális szerszámgéppark szükséges. 
Rendelkezünk különböző méretű hagyományos eszterga-, 
maró- és köszörűgépekkel.
 A hatékonyság növelése érdekében az eredetileg meglévő 
hagyományos gépeink mellé, több különböző nagy értékű 
CNC gépet vásároltunk. A folyamatos fejlesztés a talpon 
maradás elkerülhetetlen feltétele.
 A kollégáinkat a minőség megtartása érdekében folya-
matosan továbbképezzük és lehetőleg a jó szakemberek 
megtartása mellett, tehetséges pályakezdőkből nevelünk 
ki újakat.
 A tulajdonosok és a cég vezetése elhivatott a Ganz által 
hagyott örökség (tudás, hagyomány, családi légkör) tovább-
vitelében.

Twenty years ago, sixty-nine employees purchased the develop-
ment department of the falling-apart factory called Ganz-Mávag. 
This was the time when the success story of G-I FLEX Tool 
Manufacturing Ltd. started. One should not look for hammers 
or screwdrivers, as the company manufactures much more dif-
ficult products than these, which cannot be purchased in shops.

 G-I FLEX Ltd. is a privately owned tool and machine manu-
facturing company founded by the employees of the former 
GANZ Factory, from the Ganz Tool Factory, in 1992. Currently 
it employs 45 people.  

Depending on needs, G-I FLEX Ltd. provides also designing 
and also manufacturing services, by the help of six development 
engineers.

Main fields of activities and production:
 Forming sheet, aluminum mold, forging mold manufacturing
 Arc and spot welding equipment, for robotic and manual 
welding
 Clamping CNC machining equipment
 To all of these machines, manipulators

Main partners of the company:
Caterpillar Hungary Inc., CLAAS Hungaria Ltd., Electrolux 
Lehel Ltd., GE Hungary Ltd., Rába Group, Siemens Inc.

 Products manufactured by us are unique, individual products; 
therefore a universal machine tool park is necessary for their 
production. We work with traditional lathes, milling and grind-
ing machines of a wide size range.
  In order to increase efficiency, besides our original, 
traditional machines we have purchased several valuable CNC 
machines, too. The continuous development is an inevitable 
condition of staying alive. 
 In order to keep a high-level quality, we continuously educate 
our colleagues, and, possibly by keeping the real professionals, 
we try to extend our team with talented graduates.
 The owners and the top management of the company is com-
mitted to preserve the heritage of Ganz (knowledge, tradition 
and a family atmosphere).

G-I FLEX SZERSZÁMGYÁRTÓ KFT.
H-1089 Budapest, Vajda Péter utca 45-49.

Tel.: + (36-1) 324-8345, 333-1196, 314-0686 Fax.: +(36-1) 334-3977
E-mail: gi.flex@upcmail.hu
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kivásárolta magának a darabjaira hullott Ganz-Mávag 
fejlesztőrészlegét. A G-I FLEX Szerszámgyártó Kft.  
azóta írja sikertörténetét. Ne fusson oda, aki kalapácsot, 
csavarhúzót akar vásárolni, mert annál sokkal bonyolultabb 
termékek születnek, és azok üzletben nem kaphatók.

 A G-I FLEX Kft. egy az egykori Ganz gyár dolgozói 
által a Ganz Szerszámgyárból 1992-ben alapított magántu-
lajdonú szerszám- és készülékgyártó cég, alkalmazottjainak 
száma jelenleg 45 fő.  

A G-I FLEX Kft. az igényektől függően hat fejlesztő-
mérnök segítségével tervezéssel, valamint gyártással is 
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 Lemezalakító, alumínium kokilla, kovácsoló szerszám-
gyártás
 Ív- és ponthegesztő készülékek, robotos és kézi hegesz-
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 Felfogó készülékek CNC megmunkáláshoz
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A cég főbb partnerei:
Caterpillar Magyarország Zrt., CLAAS Hungaria Kft.,  
Electrolux Lehel Kft., GE Hungary Kft. Rába Csoport, 
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 A hatékonyság növelése érdekében az eredetileg meglévő 
hagyományos gépeink mellé, több különböző nagy értékű 
CNC gépet vásároltunk. A folyamatos fejlesztés a talpon 
maradás elkerülhetetlen feltétele.
 A kollégáinkat a minőség megtartása érdekében folya-
matosan továbbképezzük, és lehetőleg a jó szakemberek 
megtartása mellett, tehetséges pályakezdőkből nevelünk 
ki újakat.
 A tulajdonosok és a cég vezetése elhivatott a Ganz által 
hagyott örökség (tudás, hagyomány, családi légkör) tovább-
vitelében.

Twenty years ago, sixty-nine employees purchased the develop-
ment department of the falling-apart factory called Ganz-Mávag. 
This was the time when the success story of G-I FLEX Tool 
Manufacturing Ltd. started. One should not look for hammers 
or screwdrivers, as the company manufactures much more dif-
ficult products than these, which cannot be purchased in shops.

 G-I FLEX Ltd. is a privately owned tool and machine manu-
facturing company founded by the employees of the former 
GANZ Factory, from the Ganz Tool Factory, in 1992. Currently 
it employs 45 people.  

Depending on needs, G-I FLEX Ltd. provides also designing 
and also manufacturing services, by the help of six development 
engineers.

Main fields of activities and production:
 Forming sheet, aluminum mold, forging mold manufacturing
 Arc and spot welding equipment, for robotic and manual 
welding
 Clamping CNC machining equipment
 To all of these machines, manipulators

Main partners of the company:
Caterpillar Hungary Inc., CLAAS Hungaria Ltd., Electrolux 
Lehel Ltd., GE Hungary Ltd., Rába Group, Siemens Inc.

 Products manufactured by us are unique, individual products; 
therefore a universal machine tool park is necessary for their 
production. We work with traditional lathes, milling and grind-
ing machines of a wide size range.
  In order to increase efficiency, besides our original, 
traditional machines we have purchased several valuable CNC 
machines, too. The continuous development is an inevitable 
condition of staying alive. 
 In order to keep a high-level quality, we continuously educate 
our colleagues, and, possibly by keeping the real professionals, 
we try to extend our team with talented graduates.
 The owners and the top management of the company is com-
mitted to preserve the heritage of Ganz (knowledge, tradition 
and a family atmosphere).

G-I FLEX SZERSZÁMGYÁRTÓ KFT.
H-1089 Budapest, Vajda Péter utca 45–49.

Tel.: + (36-1) 324-8345, 333-1196, 314-0686 Fax.: +(36-1) 334-3977
E-mail: gi.flex@upcmail.hu
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KERESKEDELEM    TRADE

Cégünk központi irodája 2006-tól működik a VIII. kerületben. Gene-
rál kivitelezéssel foglalkozó építőipari vállalkozásként célprojektjeink 
elsősorban az egészségügyi-, oktatási- és egyéb közintézmények építési 
és felújítási munkái. Az elmúlt években számos kivitelezési projektet 
valósítottunk meg az ország különböző pontjain.

Munkánk minőségének folyamatos fejlesztése mellett, magas 
szintű szakmai és etikai normákat követve, kölcsönös előnyökkel 
járó, hosszú távú és felelős kapcsolatokra törekszünk megbízóink-
kal. Megrendeléseink számának növekedésével, mind fontosabbá 
vált a humán erőforrásaink fejlesztése. Jelenleg 20 fős létszám látja 
el a vezető és adminisztratív munkaköreinket. Üzleti stratégiánk 
szerves része a munkatársakkal szembeni felelősségvállalás. Egységes 
irányelvek, folyamatok és képzések támogatják munkatársainkat közös 
célkitűzéseink elérésében. Beszállítónktól és alvállalkozóinktól ugyana-
zokat az elkötelezettségeket várjuk el, amivel magunk is működünk. 
Előnyben részesítjük azokat a társaságokat, akik részesei kívánnak 
lenni egy felelős beszállító láncnak és tevékenységükkel erősítik ez 
irányú erőfeszítéseinket.

Az elmúlt években elért eredményeink lehetővé tették, hogy 
támogassunk kórházi eszközbeszerzést, valamint sportegyesületeket. 
Elkötelezett hívei vagyunk az utánpótlás nevelésnek, támogatásunkkal 
segítjük az FTC női ifjúsági kézilabda csapatát és a Grund 1986 FC-t, 
ahol több száz gyerek futball képzése történik.

PRÍMÉPÍTŐ KFT.
H-1083 Budapest, Illés utca 17. Tel.: + (36-1) 299-0065
E-mail: primepito@primepito.hu www.primepito.hu

Since 2006, the central office of our company has been operating in the 
VIII. District. As a company of the construction industry specialising on 
general construction, our target pro-jects contain primarily the construc-
tion, renovation and reconstruction works of healthcare-, education- and 
other public institutions. During the recent years we have been working 
on lots of realization projects at several points of the country. 

Besides the continuous development of the quality of our work and 
following high-level professional and ethical norms, we try to establish 
long-term and responsible relationships with our clients, full of mutual 
benefits. By the growth of the number of our orders, the development of 
our human resources has become more and more important. Currently 
we operate with a circle of 20 persons fulfilling the top and administrative 
positions of our company. An organic part of our business strategy is the 
responsibility for our associates. In order to reach our mutual goals, the 
associates of our company are supported by uniform guidelines, processes 
and trainings. We expect the same commitment from our suppliers and 
subcontractors with which we are operating, too. We prefer working with 
such societies and corporations, who would like to join a responsible 
supply chain and who are able to reinforce our efforts of this character by 
their own activities. 

Our results achieved in the course of the recent years enabled to 
support purchases of medical devices at hospitals, and several sports 
associations. We are committed fans of the junior education, and by our 
supports we try to help the female handball team of FTC and the Grund 
1986 FC, which provides the football training and education of several 
hundreds of children.

Primepito_Jozsefv.indd   3 2012.06.03.   12:52:16
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MÁRKASZAKÜZLETEINK / OUR BRAND SHOPS: 

BILLERBECK SHOP
VIII. ker. József krt. 71.

BILLERBECK ÁLOMTREND XIII. ker. Petneházy u. 82. 
BILLERBECK ÁLOMSTÚDIÓ VII. ker. Dob u. 49. 
BILLERBECK SZALON VII. ker. Király u. 3.

Életünknek kb. egyharmadát alvással töltjük, tehát igen fontos, hogy a pihentető, egészséges alvás legfontosabb felté-
teleit a megfelelő termékekkel megteremtsük. A több mint 2 évtizedes tapasztalattal rendelkező Billerbeck pontosan 
ezt kínálja vásárlóinak magas minőségű, minden igényt kielégítő, széles választékú, mindig megújuló termékeivel. 
 
People spend approximately one third of their lives sleeping, so suitable products are necessary to provide the most 
important conditions for a healthier way of relaxing. With more than 2 decades of expertise, Billerbeck offers high 
quality, and a wide range of constantly updated products that meet every demand.

Termékfejlesztés a Billerbeck “Schlaf &  Gesundheit” alváskutatásra alapozott ajánlásai nyomán. / Our product range is adapted to state-of-the-
art developments and regular studies on sleeping habits, with help of Billerbeck’s in-house “Sleep &  Health” foundation.

Billerbeck Budapest K�. 1151 Budapest, Szántóföld utca 2/b.  vevoszolgalat@billerbeck.hu  billerbeck.hu

prímfest_jozsefv.indd   2 2012.02.27.   9:58:10

500-féle kipróbálható fúvós- és ütős hangszer
Vásárolj nálunk, és élvezd a
FON-TRADE garancia előnyeit!

1081 Budapest, Kiss József utca 14.
Telefon: +(36-1) 210 2790, 
+(36-30) 488 6622
Nyitva: munkanapokon
9:00–17:30-ig

www.fontrademusic.hu

FonTradeMusic_Jozsefvaros.indd   2 2012.06.03.   13:34:00
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Cégünk központi irodája 2006-tól működik a VIII. kerületben. Gene-
rál kivitelezéssel foglalkozó építőipari vállalkozásként célprojektjeink 
elsősorban az egészségügyi, oktatási és egyéb közintézmények építési 
és felújítási munkái. Az elmúlt években számos kivitelezési projektet 
valósítottunk meg az ország különböző pontjain.

Munkánk minőségének folyamatos fejlesztése mellett, magas 
szintű szakmai és etikai normákat követve, kölcsönös előnyökkel 
járó, hosszú távú és felelős kapcsolatokra törekszünk megbízóink-
kal. Megrendeléseink számának növekedésével mind fontosabbá 
vált a humán erőforrásaink fejlesztése. Jelenleg 20 fős létszám látja 
el a vezető és adminisztratív munkaköreinket. Üzleti stratégiánk 
szerves része a munkatársakkal szembeni felelősségvállalás. Egységes 
irányelvek, folyamatok és képzések támogatják munkatársainkat közös 
célkitűzéseink elérésében. Beszállítónktól és alvállalkozóinktól ugyan-
azokat az elkötelezettségeket várjuk el, amivel magunk is működünk. 
Előnyben részesítjük azokat a társaságokat, akik részesei kívánnak 
lenni egy felelős beszállítóláncnak, és tevékenységükkel erősítik ez 
irányú erőfeszítéseinket.

Az elmúlt években elért eredményeink lehetővé tették, hogy 
támogassunk kórházi eszközbeszerzést, valamint sportegyesületeket. 
Elkötelezett hívei vagyunk az utánpótlás-nevelésnek, támogatásunkkal 
segítjük az FTC női ifjúsági kézilabdacsapatát és a Grund 1986 FC-t, 
ahol több száz gyerek futballképzése történik.

PRÍMÉPÍTŐ KFT.
H-1083 Budapest, Illés utca 17. Tel.: + (36-1) 299-0065
E-mail: primepito@primepito.hu www.primepito.hu

Since 2006, the central office of our company has been operating in the 
VIII. District. As a company of the construction industry specialising on 
general construction, our target projects contain primarily the construc-
tion, renovation and reconstruction works of healthcare-, education- and 
other public institutions. During the recent years we have been working 
on lots of realization projects at several points of the country. 

Besides the continuous development of the quality of our work and 
following high-level professional and ethical norms, we try to establish 
long-term and responsible relationships with our clients, full of mutual 
benefits. By the growth of the number of our orders, the development of 
our human resources has become more and more important. Currently 
we operate with a circle of 20 persons fulfilling the top and administrative 
positions of our company. An organic part of our business strategy is the 
responsibility for our associates. In order to reach our mutual goals, the 
associates of our company are supported by uniform guidelines, processes 
and trainings. We expect the same commitment from our suppliers and 
subcontractors with which we are operating, too. We prefer working with 
such societies and corporations, who would like to join a responsible 
supply chain and who are able to reinforce our efforts of this character by 
their own activities. 

Our results achieved in the course of the recent years enabled to 
support purchases of medical devices at hospitals, and several sports 
associations. We are committed fans of the junior education, and by our 
supports we try to help the female handball team of FTC and the Grund 
1986 FC, which provides the football training and education of several 
hundreds of children.
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SZOLGÁLTATÁS&KERESKEDELEM    SERVICES AND TRADE

WASTEELS 
UTAZÁSI IRODA

Budapest, Keleti pu.
Tel. : + (36-1) 210-2802

www.wasteels.hu

Osztrák vasúti jegy, 
Repülőjegy,  
Pénzváltás, Utasbiztosítás,  
Szállásfoglalás

Austrian railway ticket, 
Air ticket, Money exchange, 
Travel insurance, 
Accomodation reservation

Wasteels_Jozsefv.indd   2 2012.06.04.   15:59:05Szigony Pharmacy, as one of the representatives 
of traditional pharmacies, has been supporting 
the recovery of patients for almost 30 years. 

 Some examples of our services:
 Pharmaceutical care (blood glucose, blood  
pressure, body fat and cholesterol measurement)
 Homeopathic products
 Free pharmacy magazines
 Cosmetics Vichy and Eucerin

We accept a wide range of credit cards and nearly 
20 different types of health insurance cards.
Comfortable and cleaned accessibility, excellent 
parking possibilities.                                                               

Our permanent promotions:  
 Gyöngypatika  Pharmacy coupons 
 Naturland  Juva Pharma  Loyalty card

SZIGONY 
GYÓGYSZERTÁR

H-1083 Budapest, 
Szigony u. 2.

Tel.: /Fax: 
+ (36-1) 313-5870

A Szigony gyógyszertár – mint a hagyományos 
gyógyszertárak egyik képviselője – közel 30 éve 
segíti a betegek gyógyulását.

Szolgáltatásaink közül néhány:
 gyógyszerészi gondozás (vércukor-,   
vérnyomás-, testzsír-, koleszterinmérés) 
 homeopátiás készítmények
 ingyenes patikai magazinok
 Vichy, Eucerin kozmetikumok

Széles körű bankkártya és közel  
20-féle egészségpénztári kártya elfogadás, 
kényelmes, akadálymentes megközelíthetőség.

Állandó akcióink:  
 Gyögypatika  Patika kupon  
 Naturland  Juva Pharma  
 Törzsvásárlói kártya

SzigonyP_Jozsefv_OK.indd   2 2012.06.04.   16:01:36
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SZOLGÁLTATÁS&KERESKEDELEM    SERVICES AND TRADE

 Zá log hi te-
lezés: azonnali 
pénzkölcsön-folyósí-
tás, kedvező árak  
és kamatok

Használt  
és új ékszerek 
eladása: nálunk 
a legalacsonyabb 
áron, óriási válasz-
tékban 

 Ékszerjavítás 
és -készítés: 
forrasztás, kőpótlás, 
vésés, felújítás

PESTEN:
ACZÉL Kft. H-1087 Budapest, 

Baross tér 9. I. emelet  
(a Keletinél a Park Hotel mellett)
ACZÉL 3 Kft. H-1085 Budapest, 

József krt. 71.  
(a Corvin Sétánnyal szemben)

BUDÁN:
ACZÉL 2 Kft. H-1021 Budapest, 

Szilágyi E. fasor 1.
DIADÉM-GOLD Kft. H-1021  

Budapest, Retek u 5. (a Mammutnál) 
Tel.: +(36-1) 314-1897

www.aczelzalog.hu

Aczelzalog_jozsefv_OK.indd   2 2012.06.04.   16:16:51Cégünk idén ünnepli alapításának 20. évfordulóját. Szerteágazó tevékenységi 
körünket saját termelőegységünkre, vevőorientált szemléletünkre alapozzuk, 

amellyel segítséget nyújthatunk az összes irodai szükségletre. 

Fő tevékenységi körünk:
 Pénztárgépszalag, faxpapír, ATM- és parkolóautomata-tekercsek gyártása

 Másolópapírok forgalmazása 
 Író- és irodaszerek kereskedelme

 Irodatechnikai berendezések és kellékanyagok értékesítése 
Új, modern üzemünkben folyamatosan gyártunk egy-, illetve többpéldányos 

pénztárgépszalagokat, hőpapírokat, faxtekercseket. 

DÍJMENTES 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!

MÁTYUS KFT.
Bemutatóterem: H -1143 Budapest, Ilka utca 34.

Tel.: +(36-20) 429-2646
E-mail: penztargepszalag@matyuskft.hu

www.matyuskft.hu

Matyus_Jozsfvaros.indd   2 2012.05.16.   13:07:58

H-1086 Budapest, Karácsony S. utca 13.
Tel.: + (36 -1) 210-2622

E-mail: info@coolservisce.hu   www.coolservice.hu

SZOLGÁLTATÁSAINK:
 Ingatlanok üzemeltetése
 Gondnoki munkák elvégzése
 Kertépítés, kertgondozás
 Gépi és kézi takarítás 
 Irodák, intézmények napi takarítása 

 Higiéniás anyagok kihelyezése
 Elektromos rendszerek kiépítése, 
    karbantartása
 Hűtési és fűtési rendszerek 
    üzemeltetése, karbantartása

CoolService_Jozsfvaros.indd   2 2012.02.24.   14:44:22

ALPHA CONSULT KFT. H-1087 Budapest, Kerepesi út 29/C
Tel.: + (36-1)263-7786 E-mail: alphaconsultkft@gmail.com

Az ALPHA CONSULT Kft. pszichológiai laboratóriumának 
jogelődje az 1880-as években jött létre. A II. világháború után a 
MÁV intézményénél, majd a BKV-nál, jelenleg privatizált formában 
intézményünknél történnek a vizsgálatok és a terápiák, gondozások. 
Társaságunk mai tevékenységét a pszichológiai alkalmassági vizsgála-
tok mellett kiegészíti a pszichoterápia, neurológia, belgyógyászat, a 
pszichoszomatikus betegségek gyógyítása, valamint ortopédiai, reuma-
tológiai, gasztroenterológiai és egyéb szolgáltatások nyújtása. 

The legal predecessor of the psychological laboratory of ALPHA CON-
SULT Kft. was established in the 1880’s. After WWII, examinations, ther-
apies and treatments had been performed in the institution of MÁV, and 
afterwards, they took place at BKV; at the moment they are performed 
in our institution in a privatized form. Besides the psychological aptitude 
tests, the today’s activities of our Corporation include also psychotherapy, 
neurology, internal medicine, and treatment of psychosomatic diseases, 
furthermore, services in the field of orthopaedy, rheumatology, gastroen-
terology and other medical services. 

AlphaConsult_jozsefv_OK.indd   2 2012.02.28.   13:31:37
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SZOLGÁLTATÁS&KERESKEDELEM    SERVICES AND TRADE

A FOK Nonprofit Kft. 1992 óta nyújt támogatást a Fővárosi 
Önkormányzat és más önkormányzatok, egyházi és alapítványi 

fenntartók és közoktatási intézményeik részére. 

Legfőbb feladata az intézmények tanügy-adminisztrációs 
tevékenységének támogatása komplex iskolaadminisztrációs 
szoftver segítségével, a fenntartók intézményműködtetési, 

finanszírozási, tervezési és ellenőrzési feladatainak segítése.

A FOK az alábbi szolgáltatásaival áll az intézmények 
és fenntartók rendelkezésére:

 iskolaadminisztrációs rendszerüzemeltetés, támogatás,
 oktatás, távoktatás, közoktatási tanácsadás,
 pedagógus állás- és helyettesítési rendszer.

H-1088 Budapest, Bródy S. u. 14.
Tel.:  +(36-1) 318-6522

E-mail: info@fok.hu  www.fok.hu 

FOK_Jozsefv.indd   2 2012.03.21.   11:55:38

Társaságunk, a másfél év-

-

-

-
-

A Józsefvárosi Közterület-
Felügyelet legfontosabb feladata 
az Európa belvárosa programban 
résztvevő Józsefváros közterületi 
rendjének biztosítása. A közterü-
leti rend védelme, a közterületek 
használatának ellenőrzése, a 
parkoltatás, mindez egy kézben.  
Célunk a közterületek rendjének 
védelme, valamint Józsefváros 
közterületeinek rendjét meg-
bontó, a környezetet sértő, vagy 
veszélyeztető jogsértések hatékony 
megelőzése, megakadályozása, 
megszüntetése. 

The most important task of József-
város Public Space Surveillance 
Services is to ensure the order 
in public spaces of Józsefváros, 
participating in the Downtown of 
Europe. We centralize the protection 
of order at public places, the sur-
veillance of using public spaces and 
the parking, in one hand. Our goal 
is to protect public space order and 
to effectively prevent and eliminate 
the legal infringements and viola-
tions interrupting the order at public 
spaces of Józsefváros, or harming or 
jeopardizing the environment.

JÓZSEFVÁROSI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
H-1084 Budapest, Német u. 17–19.
Tel.: +(36-1) 299-7000  Fax: +(36-1) 314-6563
E-mail: jkf@jkf.hu  www.jkf.hu
Zöld számunk (0-24): 06 (80) 204-618

jozsefvaros_kozterulet.indd   2 2012.06.04.   16:22:40

NYITVA TARTÁS: 
H–P.:  9.00–19.00
Szo.: 9.00–14.00

NŐI-FÉRFI-GYEREK 

RUHÁZAT- FEHÉRNEMŰ
CIPŐ-BŐRDÍSZMŰ
JÁTÉK
LAKÁSFELSZERELÉS-TEXTIL
H-1085 Budapest, Blaha Lujza tér 1–2.
Tel.: + (36-1) 337-8623 Fax.: + (36-1) 411-0248
E-mail: igazgato@skalacorvin.t-online.hu

CorvinAruhaz_Józsefv.indd   2 2012.03.09.   12:05:49
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GYÁRTÁS&KERESKEDELEM    MANUFACTURE AND TRADE

A TAUFORM Abroncsformagyártó Kft. 
1990-ben alakult magyar tulajdonú ipari 
vállalat. Jogelődje 1969-ben a TAURUS 
gumivállalat által alapított gépgyár egyik 
gyáregysége volt. Vállalkozásunk fő pro-
filja gumiipari vulkanizáló szerszámok és 
alkatrészek gyártása a világ legnagyobb 
gumivállalatai részére. Hazánkban az elsők 
között vezettük be azon minőségbiztosítási 
szabványokat és technológiákat, amelyek a 
mai napig biztosítják helyünk és szerepünk 

megőrzését a piacon. Sikerességünkben fontos szerepet játszik az a 
120 dolgozó is, akik tevékeny részt vállalnak célkitűzéseink megvaló-
sításában. Büszkék vagyunk arra, hogy független, magyar vállalatként 
Európa legjobbjai közé tartozunk. 

Tauform Tyre Moulds Co. Ltd. is a 
Hungarian private industrial company, 
established in 1990. Its predecessor was 
founded by TAURUS Tyre Company as 
its machinery factory in 1969. Our main 
activity is the production of tyre cur-
ing tools and parts for the biggest tyre 
companies in the world.  In Hungary we 
are among the first companies, which 
released those quality standards and pro-
duction technologies, which ensure our 
role in the market so far. Our 120 workers play a key role in our 
success, and work hard for the implementation of our objectives. 
We are proud that as an independent Hungarian company we are 
among the best in Europe.

TAUFORM ABRONCSFORMAGYÁRTÓ KFT.
 H-1087 Budapest, Kerepesi út 13.  Tel.: +(36-1) 313-4498  Fax: +(36-1) 314-1087

www.tauform.hu

Tauform_Jozsefvaros.indd   2 2012.05.16.   13:51:43

28_29_gyartaskult_jozsefvaros.indd   28 2012.06.04.   11:46:01



2012  Budapest, Józsefváros  Városkalauz      29

KULTÚRA&SZABADIDŐ    CULTURE AND LEISURE TIME

A Kegyeleti Múzeum -Temetkezési és Kegyeleti Szakgyűjtemény 
az ország egyetlen olyan múzeuma, amely a magyarság temetkezési 
szokásait, kultúráját és gyászrelikviáit mutatja be a 18. század végétől 
napjainkig. A gazdag történeti anyag megismertet a falusi gyász szí-
neivel, a városi szertartások pompájával és a búcsú méltóságával.  
A kiállított tárgyak közt találhatók gyászhintók, gyászruhák, szertar-
táskellékek, hírességek halotti maszkjai, valamint nagyjaink temeté-
seinek fotódokumentációi. Az állandó kiállítás mellett a múzeum 
folyamatosan rendez időszaki kiállításokat, kulturális programokat 
is, amelyekről a lenti honlapunkon tájékozódhatnak.

The Funeral Museum - Burial and Funeral Professional Collec-
tion is the first museum of the country which introduces the funeral 
habits, culture and mourning relics of Hungarian people in the period 
starting from the end of the 18th century till present. The rich historical 
material introduces the colours of mourning in villages, the ceremonial 
pomp of cities and the dignity of passing away. Among the exhibited 
items one can find mourning carriages, mourning dresses, ceremony 
accessories, death masks of celebrities, photo documentations of fune-
rals of popular Hungarians. Besides the permanent exhibition the mu-
seum organises also temporary exhibitions and cultural programs.

KEGYELETI MÚZEUM
www.kegyeletimuzeum.hu

H-1086 Budapest, Fiumei út 16.

Tel.: + (36-1) 323-5239, 323-5132
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OPEN AIR  INTERNATIONAL FOOD  CONCERTS

H-1088 Budapest, Krúdy Gyula u. 7. 
Open: 11:00 - 24:00

Tel.: + (36 1) 266 5541 
E-mail: darshan@darshan.hu  www.darshan.hu
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Orczy park
Orczy Park
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A közel 200 divat-, cipô- és kiegészítô üzletnek, 
remek éttermeknek és hazánk legnagyobb mozi-
komplexumának otthont adó Arena Plazában 
olyan  népszerû üzleteket  talász, mint például a 
New Yorker, a Stradivarius, a H&M, a Zara,  a 
Pull&Bear, a Women’Secret, a Hilfiger Denim és 
még több tucat divatmárka, melyek között nem 
egy olyan divatüzletünk van, amivel csak nálunk 
találkozhatsz a városban.

Az Arena Plazában olyan lenyûgözô nôi és 
férfi kollekciókkal várunk, melyeket például a 
Peek&Cloppenburg kínál, itt a legdivatosabb 
designer márkák közül válogathatsz: Hugo Boss,  
Armani Jeans, Polo Ralph Lauren, Marc Cain, 
Gerry Weber, Calvin Klein Jeans, Daniel Hechter, 
Tommy Hilfiger, Hilfiger Denim és McNeal.

Tágas terek, nyugodt környezet, ingyenes parkolás 
– a vásárlás soha nem volt ennyire könnyed és 
szórakoztató, mint itt, az Arena Plazában!

Csak pár lépésre egy izgalmas, új világ

Bár a földszinten sok érdekes és izgalmas élmény 
vár rád, az emeletre is érdemes felnézni, hiszen ott 
még különlegesebb élményben lehet részed. Az 
emeleten találhatod az új Saturnt, ami elôtt egy 

új pihenô sarkot alakítottunk ki, Magyarország 
egyetlen IMAX moziját és még sok olyan 
lenyûgözô üzletet, mint például a Libri, a Hervis, 
a Humanic, a Mango, a Marks&Spencer, a 
Springfield, a Benetton, a Levi’s és az Adidas. 

Ingyenes parkolás a hét minden napján, a nap 
minden órájában!

Az Arena Plaza kétszintes mélygarázsa Budapest 
legynagyobb parkolóháza 2800 férôhellyel, mely 
mindennap 0-24 órás nyitva tartással mûködik.

Magyarország legnagyobb és 
legizgalmasabb bevásárlóközpontja
ARENA PLAZA

Arena Plaza
1087 Budapest, Kerepesi út 9.
Információ: (+36) 1 880 7010

www.arenaplaza.hu

Üzletek

Hétfô-szombat
Vasárnap

10.00 – 21.00
10.00 – 19.00

Éttermek, kávézók

Hétfô-szombat
Vasárnap

10.00 – 22.00
10.00 – 20.00

Tesco

Mindennap 6.00 – 24.00

Cinema City Arena Jegypénztár

Mindennap 9.30 – 22.30

Casino Arena

Mindennap 0.00 – 24.00

NYITVA TARTÁS
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Az Uránia Nemzeti Filmszínház épülete a velencei gótika, 
az itáliai reneszánsz és a keleties, mór stílusok jegyeit 
ötvözi. Az Europa Nostra-díjas patinás filmpalota 10 évvel ezelőtti 
felújítása során két kamarateremmel bővült, így az impozáns díszte-
remmel együtt 550 kényelmes ülőhely várja a látogatóit.
Az Európa-szerte páratlan szépségű, 110 éves, ugyanakkor a legmo-
dernebb vetítéstechnikával felszerelt belvárosi műemlék épület a film- és 
moziszerető közönség otthona, a filmvetítéseken és díszbemutatókon 
túl opera- és balettközvetítések, kulturális rendezvények, sajtó tá jé koz ta -
tók, konferenciák, előadások különleges és elegáns helyszíne.

The building of Urania National Film 
Theater combines the typical cha-
racteristics of the Venetian Gothic 
era, the Italian Renaissance and the 
Eastern Moorish styles. 
During its renovation 10 years ago, the beauti-
ful film palace with Europa Nostra Prize has 
been extended by two chamber halls, thus, 
together with the compelling grand hall, currently 
altogether 550 comfortable seats serve the good 
atmosphere of the events.
The 110-year-old historic building of the Down-
town, with its charm unique all over Europe – on 
the other hand, equipped with the latest projection 
technique, is the second home of the film- and 
cinema-loving audience, and apart from the film 
projections and shows it is also the special and 
elegant venue of opera- and ballet broadcasts, 
cultural events, press releases, conferences and 
presentations.

Budapest legszebb mozija

The Most Beautiful 
Movie of Budapest 

FOTÓK: SZILÁGYI ZOLTÁN

URÁNIA NEMZETI FILMSZÍNHÁZ
H-1088 Budapest, Rákóczi út 21.  Jegyfoglalás: +(36-1) 486-3400, 486-3413, 486-3414  Nyitva tartás: 10.30–22.30-ig

E-mail: info@urania.nf.hu  www.urania.nf.hu
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