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Kedves Józsefvárosiak,
kedves Ludovikások! 

Ludovika volt, van és lesz. Józsefvá- 
ros ugyanis elképzelhetetlen a Ludo-
vika Akadémia nélkül, és a Ludovika 
Akadémia sem képzelhető el sehol 
máshol a világban, mint Józsefvá-
rosban. A kerület polgári fejlődése 
ugyanis összekapcsolódott az Aka-
démia működésével. A kommunista 
rezsim kiszolgálói hiába számolták fel 
az egykori katonatiszt-képző köz-
pontot 1945-ben, a jelenlegi kormány 
2012-ben a Ludovika és az Orczy-kert 
teljes felújítása mellett döntött, a beru-
házásra közel 30 milliárd forintot biz-
tosít. Ezzel a rendszerváltozás utáni 
időszak legnagyobb városfejlesztési 
programja indult.
A Ludovika Campus nemcsak az 
országnak és a fővárosnak hasznos, 
de Józsefváros újjáépülésében is 
igazi mérföldkő. A Pollack Mihály által 
tervezett, monumentális klasszicista 
épület és az előtte elterülő tér amel-
lett, hogy visszanyerte egykori fényét, 
otthont ad a Közszolgálati Egyetem 
campusának is, amellyel tovább 
bővül az egyetemváros. Mintegy 
háromezerrel több diák jelenik meg 
a kerületben; köztük honvéd- és 
rendőrtiszt-hallgatók, akiknek jelenlé-
te érezhetően javítani fogja a közbiz-
tonságot is, élénkíti a helyi gazdasági 
életet és az ingatlanpiacot. Az ország 
első angolparkjának, az Orczy-kert és 
az egykori buszgarázs átépítésével, 
egy hektárral nő a kerület zöldfelüle-

teinek mérete, továbbá a szabadidős, 
sportolási és kulturális lehetőségek 
sora nyílik meg.
2010-ben azt ígértük, hogy tégláról 
téglára építjük újjá Józsefvárost, ezért 
felújítottuk minden iskolánkat, számos 
óvodánkat, bölcsődénket és közte-
rünket, a Teleki téri piacot, a közös-
ségi házainkat, továbbá dolgoztunk 
három nagy városfejlesztési progra-
munkon is: a Corvin Sétányon, a Pa-
lotanegyedet érintő Európa Belvárosa 
Programon és a Magdolna Negyed 
Program harmadik ütemén.  A Ludo-
vika-beruházással pedig egy évti-
zedekig elhanyagolt és jobb sorsra 
érdemes városrész, az Orczy negyed 
megújulása is elkezdődött, amelyet a 
negyed teljes rehabilitációjával fogunk 
folytatni. A helyi lakosokkal való 
egyeztetést követően megkezdődik a 
környék teljes felújítása is.
Ám a kerület újjáépítése számunk-
ra nemcsak épületeinek, utcáinak, 
tereinek megújításában, rendbeho-
zatalában rejlik, hanem a szellemi 
megújulásban is. Ennek sziklaszilárd 
talapzata egyebek között a Ludovika 
Akadémia és annak szellemisége. 
Rend, fegyelem, tisztesség, becsület, 
hit és erkölcs – ezeket a szavakat 
társítják az emberek a Ludovika 
Akadémiához. Hiszem, hogy ezek a 
fogalmak valós tartalmat nyernek a 
megújuló kerület mindennapi életében.
Csak így tovább, Józsefváros!

dr. Kocsis Máté
Józsefváros polgármestere

Polgármesteri
köszöntő

Nagy örömömre szolgál, hogy e kiad-
vány hasábjain külön is köszönthetem 
Önöket. 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
létrejöttével nagy változások indul-
tak el a kerület életében is, hiszen 
a kormány döntése értelmében az 
egykori Ludovika Akadémia felújított 
épületében kapott helyet a 2011-ben 
megalapított intézmény. Idén tavasz-
szal hivatalosan is birtokba vehettük 
a Ludovika Főépületet, amely egyete-
münknek nemcsak központjául szol-
gál, hanem egyben jelképe is a köz-
szolgálati életpályákra való felkészítés 
megújításának. 2012-től ugyanis a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tör-
ténik a katonai, a rendészeti és a köz-
igazgatásban dolgozó szakemberek 
egységes alapokon nyugvó felsőfokú 
képzése. Úgy vélem, hogy ebben a 
szent épületben olyan mértékben 
egybeforr minden, ami egy nemzet 
erejét, egy állam életképességét és 
egy intézmény rangját megadhatja, 
hogy múltjának részletes ismerete 
nélkül is elmondhatjuk: a Ludovika 
maga az eleven Magyar Közszolgálat. 
A fejlődés azonban nem áll meg a 
Ludovika Főépület felújításával, hiszen 
az elkövetkező években jelentősen 
átalakul a kerületi lakosok által méltán 
kedvelt Orczy park területe, amely 
nappal továbbra is nyitott lesz a la-
kosok számára. Hamarosan oktatási 
épületek, kollégiumok, sportlétesít-

mények épülnek itt, és jelentősen 
megújul maga a park is, így a kerület, 
valamint a főváros lakói is élvezhetik 
majd a megnövekedett zöldterületet 
és az új kikapcsolódási lehetősége-
ket. Reményeink szerint a rendészeti 
képzés ide költöztetésével a környék 
lakói is nyugodtabb, biztonságosabb 
körülmények között élhetik minden-
napjaikat. 
Azt szeretnénk, ha közvetlen, élő 
kapcsolat alakulna ki a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem és a kerület 
lakói között. Ennek egy szép, már 
működő példája, hogy hétvégenként 
a lakosoknak is lehetőségük van – 
szervezett körbevezetés keretében 
– megismerni a történelmi emlékhely-
lyé nyilvánított Ludovika Főépületet, 
annak megannyi történelmi vonatko-
zásával együtt. Ez a kiadvány is azt 
a  célt szolgálja, hogy megismerjék 
a Ludovika Campus fejlesztés eddigi 
eredményeit és a jövőbeni terveket. 
Bízunk abban, hogy Önök is látják 
majd: a kerület új „lakóiként” azon 
munkálkodunk, hogy hűségesek ma-
radjunk a múlthoz, büszkék lehessünk 
a jelenre és méltók a jövőhöz. 

Prof. Dr. Patyi András 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

rektora

Rektori
köszöntő

Tisztelt Nyolcadik Kerületi 
Polgárok! Kedves Olvasók! 
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Az Orczy negyed rehabilitációja következik
Az Orczy negyed Józsefváros talán legszegényebb városrésze, tele 100-120 éves épületekkel, amelyekhez megépíté-
sük óta senki sem nyúlt. Nem halogatható a negyed felújítása, erről fog szólni a következő 5 év – hangsúlyozta Kocsis 
Máté polgármester a városrész megújítása érdekében szervezett lakossági fórumon. Az Orczy negyed felújítása a 
Ludovika projekt elindulásával tulajdonképpen már elkezdődött, hiszen az állam mintegy 30 milliárd forintot fordít az 
egykori Ludovika Akadémia és az Orczy park teljes megújítására. A beruházás indulásakor Orbán Viktor miniszterelnök 
úgy fogalmazott: „a Ludovika Campus megvalósítása a rendszerváltást követő időszak egyik legnagyobb városfejlesz-
tése Budapesten, amely hasznos az országnak, a fővárosnak és Józsefvárosnak”.

2010-ben, amikor a józsefvárosiak 
Kocsis Mátét bízták meg a város-
rész vezetésével, a polgármester azt 
ígérte, hogy Józsefváros újjáépül. 
A kerület akkor négy évtizedes le-
maradásban volt a legtöbb fővárosi 
kerülethez képest. Időközben meg-
újult minden egyes iskolája, óvodája, 
bölcsődéje és köztere, továbbá 
az egyes negyedek rehabilitáció-
ja érdekében folytatódtak a nagy 
városfejlesztési programok: a Corvin 
Sétány Projekt, a Magdolna Negyed 
Program III. üteme, valamint elin-
dult az Európa Belvárosa Program. 
Józsefváros újjáépülésének követ-
kező mérföldköve az Orczy negyed 
rehabilitációja lesz.

Józsefváros 
újjáépül

A Ludovika-beruházásnak köszönhe-
tően tovább bővült a VIII. kerületben 
működő egyetemek száma, a meg-
újult Ludovika Akadémia épületébe 
költözött ugyanis a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem. A kerületben csak-
nem 35 ezer egyetemista tanul, vagy-
is országosan minden tizedik hallgató 

Józsefvárosban szeretne diplomát 
szerezni. Ez a szám most tovább nö-
vekszik, mintegy 5 ezer, többek között 
honvéd- és rendőrtisztjelölt hallgató 
érkezik a városrészbe, akiknek jelen-
léte várhatóan javítani fogja a környék 
közbiztonságát. A kerületi önkor-
mányzat vállalkozásfejlesztési képzé-

sekkel, startup versenyekkel, továbbá 
kedvezményes lakáspályázatokkal 
és ingyenes fesztiválokkal igyekszik 
hosszabb távon is maradásra bírni az 
ifjúságot.

Józsefváros
egyetemváros
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
új központjának helyet adó egykori 
Ludovika Akadémia felújított épületét 
március 31-én Orbán Viktor, Magyar-
ország miniszterelnöke adta át az 
intézménynek. Az egyetem az átala-
kított magyar felsőoktatási rendszer 
egyik zászlóshajójaként a minőségi 
magyar közigazgatás, a honvédelem 
és a rendvédelem személyi utánpótlá-
sát biztosítja, ahol minden diák, min-
den tanár és professzor az egyetem 
jelmondatának szellemében biztosan 
a haza szolgálatában áll. Ezekkel a 
szavakkal adta át Orbán Viktor Patyi 
András rektornak az épület jelképes 
kulcsát.
Az Országgyűlés 2012. január 1-jével 
létrehozta a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemet, amelynek központjául a 
kormányzat a Ludovika Akadémia 
épületét jelölte ki. Egyben döntött az 
épület felújításáról és az intézmény 
egységes campus funkciójához kap-
csolódó további épületek felépítéséről 
az Orczy parkban. Ennek a dön-
tésnek az első állomása a Ludovika 
történelmi főépületének felújítása volt. 

A miniszterelnök adta át 
a felújított Ludovika Főépületet

középen: Orbán Viktor miniszterelnök és Patyi András rektor 

bal oldalon: Fürjes Balázs kormánybiztos

Az épület átadásával immáron eredeti 
szépségében szolgálja a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem polgárait a Lu-
dovika Főépület, benne a Díszterem, 
a Hősök Folyosója és az egyetemi 
Kápolna. Digitális és papíralapú 
egyetemi könyvtár, korszerű oktató-
termek, hallgatói zsibongó, egyetemi 
büfé, irodák és korszerűen felszerelt 
tárgyalók is helyet kaptak a főépület-
ben, ahová már beköltözött az Egye-
temi Központ, valamint a Nemzetkö-
zi Intézet, és hamarosan a Központi 
Könyvtár is itt működik majd. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
szeretné, ha minél többen szemé-
lyesen is megismernék a történel-
mi emlékhellyé nyilvánított főépü-
letet, ezért szombatonként több 
turnusban épületvezetést szervez, 
amelyre az egyetem honlapján 
(www.uni-nke.hu) lehet jelentkezni.   

Ludovika Főépület:

hagyomány és XXI. század  
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A Kormány 2013 decemberében dön-
tött arról, hogy a Ludovika Campus 
beruházási projekt kibővül a Közigaz-
gatás-tudományi Kar kollégiumának 
létrehozásával. A kivitelezési munkák 
már megkezdődtek, ezek várhatóan 
2015 őszén fejeződnek be. A létesít-
mény tizenháromezer négyzetméteren 
hatszáz civil hallgatónak fog elhelye-
zést biztosítani. Az új oktatási épület 
és a kollégium között, a Nagyvárad 
tér felől kialakul egy új, ünnepi egyete-
mi tér is, amely a központi rendezvé-
nyek helyszíne is lehet majd. 

Egyetemi kollégium

Az egyetem speciális képzései miatt 
az új campus elmaradhatatlan eleme 
lesz a speciális rendészeti oktatási és 
gyakorlóblokk. A húszezer négyzet-
méteren elterülő oktatási és kollégiumi 
komplexumot várhatóan 2015 őszén 
adják majd át a Diószegi utcában. Az 
épületet egy, az úton átívelő híd fogja 
összekötni az Orczy parkkal. 

Új oktatási épület
A már elbontott Üllői úti „bazársor” 
helyén épül fel – várhatóan szintén 
2015 őszére – az egyetem új oktatási 
épülete. A huszonegyezer négyzet-
méter összterületű létesítmény két 
nagyobb (300 és 500 fős) előadóte-
remnek, valamint több mint hetven 
oktatóteremnek ad helyet. Az épület 
egyidejűleg négyezer hallgatót fog 
kiszolgálni. A Közigazgatás-tudomá-
nyi Kar és a Rendészettudományi 
Kar dékáni hivatalainak és tanszéki 
irodáinak otthont adó épületben na-
gyobb tudományos rendezvényeket 
is tartanak majd, továbbá éttermet 
és számos közösségi teret is kialakí-
tanak itt. 

Speciális oktatási 
és kollégiumi épület
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Zöldülő Józsefváros

 Az utóbbi években Józsefvárosról 
általánosságban is elmondható, hogy 
egyre zöldebb. A kerület vezetése ki-
emelt figyelmet fordít parkjai rendben 
tartására, felújítására, sőt bővítésére 
is. A kormány, a főváros és a kerület 
együttműködésében megszépült a 
II. János Pál pápa, a Rákóczi, a Ludo-
vika tér, az önkormányzat újjáépíttette 
a Mikszáth, a Golgota, a Kálvária, a 
Teleki, a FiDo és a Horváth Mihály 
teret.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem campusának kialakítása és a Ludovika tér parkosítása csupán az első üteme volt a 
beruházásnak. A fejlesztés során ugyanis az Orczy park és környéke is újjászületik. Az ipari parkolók és buszgarázsok 
helyét zöld felület veszi át, amely összesen 1 hektárral nő. 

Az Orczy park a későbbiekben a 
Ludovika Campus részeként ki is 
bővül, további tízezer négyzetméterrel 
növekszik a józsefvárosi zöldfelüle-
tek száma. A Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemmel – mint az Orczy park 
fenntartójával – kötött megállapo-
dás fontos része volt, hogy a parkot 
továbbra is használhatják a kerület pi-
henésre, sportolásra vágyó polgárai. 
Sőt, növekszik a szabadidő kulturált 
eltöltésének területe, hatalmas sza-
badtéri közösségi kert és találkozási 
pont jön létre.
A Ludovika Campus kialakításával 
együtt fejlődik Józsefváros legna-
gyobb zöldfelülete, mely elkészültekor 
tovább javítja a környéken élők élet-
minőségét, és várhatóan a legszebb 
budapesti közkertek egyike lesz.

Mindenki előtt nyitva áll



12 13

Ludovika tér   

A Ludovika Főépülettel egy időben, 
az egyetem beruházásában adták át 
a főbejárat előtt található Ludovika 
teret. A héthektáros terület a campus 
„előszobájaként” funkcionál, ezért a 
tervezők komoly hangsúlyt fektettek 
a park rendezésére, amelynek egyik 
fontos eleme a zöldfelület megújítása 
volt. A park új struktúrájában úgy-
nevezett látványtengely nyílt az Üllői 
út felé, így a főépület teljes bejára-
ti frontja láthatóvá vált. A felújított 
főépület és a Ludovika tér különleges 
harmóniában egészítik ki egymást. 
A megújult tér a környékbeli lakosok 
kedvelt sétálóhelyévé vált. 

A létesülő épületek fogják majd közre 
az Orczy parkot, amely kiváló kikap-
csolódást biztosít a belváros minden-
napjainak zajártalmaitól menekülők-
nek. Már a beruházás megkezdése 
előtt is közkedvelt övezete volt ez a 

kerület lakóinak. Az átalakítás befeje-
zését követően további zöld területek-
kel nő az eddig is huszonhat hektáron 
fekvő kert. A lakosságot felújított 
játszótér és csónakázótó várja majd, 
valamint a Ludovika térhez hasonlóan 

a park is megújul, és a közforgalom 
számára teljesen nyitott lesz. A teljes 
átalakítás révén a Nagyvárad térnek 
a campushoz csatlakozó része is 
megújul.

Orczy park és lovarda

A Ludovika Campus évtizedekkel ezelőtt a magyar öttusázás központi he-
lyének is számított, hiszen az akadémián lehetőség volt valamennyi sportág 
művelésére. Ma kiemelt kormányzati cél a lovassport újbóli felvirágoztatása. 
Ennek keretében a campuson fedett lovarda lesz, huszonöt bokszot magában 
foglaló lóistállót, nyitott karámot, a campust körülívelő lóvasutat és díjugrató 
pályát alakítanak ki. 
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 
nemcsak az egészséges életmód 
részét jelenti a rendszeres testmoz-
gás, hanem a speciális képzésben 
részesülők számára elvárás is a 
kitűnő fizikai felkészültség. A jelenleg 
is széles skálát kínáló paletta tovább 
bővül a Ludovika Campusra való 
beköltözéssel. A várhatóan egy év 
múlva elkészülő, mintegy huszonhá-
romezer négyzetméter összterületű 
komplexum főbb részeit a multifunk-
cionális sportcsarnok, az uszoda, a 
lőtér és a kültéri sportpályák adják. 
Ehhez csatlakozik majd a jelenleg is 
meglévő kalandpark. A létesítmé-
nyek az oktatási-nevelési feladatok 
kiszolgálásán túl a lakosok számára 
is nyitottak lesznek. 

Sportlétesítmények

A Ludovika-beruházásból József- 
város csak profitálhat: a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemmel tovább 
bővül az egyetemváros, nő a 
zöldfelületek száma, bővülnek a 
szabadidős, sportolási és kulturá-
lis lehetőségek és jelentősen javul 
a közbiztonság is.

A kerületbe költöző Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel várhatóan több ezer 
diák költözik Józsefvárosba. A hallgatók igényeinek kiszolgálására előrelát-
hatólag új vállalkozások települnek az Orczy negyedbe és környékére, de 
törvényszerűen lendületet kap a szolgáltatóipar is, új kávézók és szórakozó-
helyek nyílnak majd az egyetemisták számára.

Józsefváros lendületben

Új szolgáltatások, vállalkozások
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A felsőoktatási intézmények környé-
kén mindig sokan keresnek albérletet 
és öröklakást.  Az utóbbi évek lakás-
piaci trendjei azt mutatják, hogy aki 
teheti, inkább lakást vásárol, hiszen 
az albérletek díjai folyamatosan emel-
kedő tendenciát mutatnak, míg az 
eladásra szánt lakások árai stagnál-
tak. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Józsefvárosba költözése lendületet 
adhat az Orczy negyed ingatlanpia-
cának is. 

Várhatóan megjelennek a befektetők 
is, hiszen a lakáskiadás az utóbbi 
időkben az egyik legmagasabb ho-
zamú befektetés. Az ingatlanpiacot 
a tömegközlekedési viszonyok is be-
folyásolják. A Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem környezete ebből a szem-
pontból is előnyös helyzetben van, 
hiszen a Ludovika campus a Klinikák 
és a Nagyvárad téri metrómegállók-
hoz egyaránt közel helyezkedik el.     

Fellendülő ingatlanpiac

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
diákjai számára egy 600 fős kollégi-
um épül a Diószegi Sámuel utcában, 
ami az önkormányzat intézkedéseivel 
összhangban szintén javítani fogja 
a közbiztonságot. Az önkormányzat 
igyekszik minden segítséget megad-
ni a rendvédelmi szerveknek, hogy 
csökkenjen a bűncselekmények szá-
ma.  Az épülő kollégiumtól csak

 néhány lépésre például – az or-
szágban elsőként – mobil rendőrőr-
söt állítottak fel a Diószegi Sámuel 
utcában. A Lujza utcában 12 lakásos 
rendőrházat alakítottak ki a kerület-
ben szolgálatot teljesítő rendőrök és 
családjaik számára. Az ősszel 180 új 
térfigyelőt szerelnek fel, így minden-
hol lesz kamera, ami tovább növeli a 
közbiztonságot. 

Több rendőr
és térfigyelő kamera
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Orczy negyed Józsefváros ismét reneszánszát éli. 
A kormány és az önkormányzat 
szoros együttműködésének köszön-
hetően több mint 50 milliárd forintnyi 
fejlesztés indult el az elmúlt években. 
Ennek eredménye nem csupán az, 
hogy Józsefváros lett Budapest leg-
eredményesebben pályázó kerülete 
az elmúlt négy évben, de egyben 

szebbé és élhetőbbé vált. Ám József-
város újjáépülése még nem ért véget, 
ahogy a Ludovika-beruházással 
sem fejeződött be az Orczy negyed 
rehabilitációja, sőt. Az önkormányzat 
vezetése kiemelt célként kezeli, hogy 
folytassa a városrész újjáépítését. 
Azt vállalta, hogy megújítja az elha-
nyagolt, több száz éves házakat, és 

tovább javítja a negyed közbizton-
ságát annak érdekében, hogy az itt 
élők büszkék lehessenek arra, hogy 
józsefvárosiak.

Kiadja: NKE Szolgáltató Kft.
Felelős kiadó: Hegyesi József ügyvezető igazgató
Nyomdai munkák: Zrínyi Nyomda Zrt.




