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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

1.1. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, JÓZSEFVÁROS HELYE A 

TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 

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

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

várostérsége együttes fejlesztésével, fejlődésével ezt a pozíciót tovább kell erősíteni az ország 

egészének versenyképessége érdekében. A KSH adatai alapján Magyarországon belül Budapesten 

termelődött meg a GDP 38%-a 2011-ben (míg lakossági súlya csak 17,6%), a beruházások 38%-a 

szintén itt valósult meg (2013). Az egyetemi és kutatási központok kiemelkedő koncentrációja 

hozzájárult ahhoz, hogy a versenyképesség egyik legfontosabb jellemzője, az országban kutatás-

fejlesztésre fordított éves ráfordítás közel 60%-a itt realizálódjon. Budapest a szolgáltatási szektor 

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

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

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

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

forgalom magas koncentrációját a lakosság száma és a város gazdasági jelentősége eredményezi. 

Budapest logisztikai pozícióját az itt metsződő három európai közlekedési folyosó is erősíti, melyek 

egyik eleme maga a Duna, mint vízi út. A főváros vonzereje, népszerűsége erősödik, mely mind a 

lakosságszámban, mind a turisztikai adatokban jól tükröződik. Az elmúlt 10 évben Budapest 

népessége növekedni tudott, a Budapestről történő elvándorlás 2007-től megfordult, így a főváros 

migrációs egyenlege pozitív tendenciát mutat.  

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

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

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

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

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

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

kapcsolat szükséges. 

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

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

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

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

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

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

kerület Budapesten belüli elhelyezkedése, amely kettős, hiszen mind a Belső, mind az Átmeneti 

zónának is részét képezi. Utóbbi miatt nem véletlen, hogy a kerületet több országos jelentőségű 

közlekedési elem is érinti, ami egyszerre a fővárosi, és az országos hálózatba is bekapcsolja a 

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

Józsefváros területeinek, ugyanakkor súlyos környezeti problémákat is okoznak a forgalmi terhelés 

miatt. A kerület kapcsolatait a körirányú elemek (Kiskörút, Nagykörút, Fiumei út – Orczy út), és a 

városszerkezet egyik legfontosabb harántirányú eleme, a Hungária gyűrű mellett legjelentősebb 

mértékben a sugárirányú elemek befolyásoljak. Ez utóbbiak jelentik az országos és regionális 

kapcsolatokat, mint a Rákóczi út – dunai hídkapcsolattal Buda és a nyugati országrészek felé –, a 

Kerepesi út, a ma még korlátozott kapcsolatokkal rendelkező Kőbányai út, vagy az Üllői út. A Keleti 

pályaudvar mint fejpályaudvar meghatározóan köti be az országos és nemzetközi vasúti 

vérkeringésbe a városrészt. 

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

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

és M4 metróvonalak is. A villamosvonalak révén közvetlen felszíni közösségi kapcsolatok kötik össze a 

budai oldallal. A Duna 10-15 perces gyaloglással elérhető, a kerület kapcsolódik a budapesti 

kerékpáros infrastruktúrához. 

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

kiemelt helyzete, mivel a városfejlődés korai szakaszától kezdve szerves része a főváros 

főközpontjának, így Budapest hagyományos városközpontjának. Ez a város belső, legfrekventáltabb, 

legfunkciógazdagabb, kiváló elérhetőséggel rendelkező területe, amely nemzetközi, országos, 

agglomerációs és városon belüli vonzerővel is bír. A főközponti pozíció szerepét erősíti emellett az itt 

bonyolódó Buda és Pest közötti dunai átkelő forgalom, ami felesleges közlekedési telítettséget is 

okoz. A városközpontnak, mint Budapest főközpontjának minőségi átértékelése kezdeti fázisban van, 

de helyenként jelentős előrehaladást mutat.  

 

   

 

Központrendszer közlekedési és funkcionális összetettsége. (Forrás: Budapest 2030) 

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

helyszínek, lokális kisközpontok, kerületközpontok, melyek a város működésében alapvető 

sűrűsödéseket jelentenek. Fontosak, mert a legtöbb esetben egyben közlekedési csomópontokhoz, 

jellemzően közösségi közlekedés átszállóhelyeihez kapcsolódva jöttek és jönnek létre. A központ- és a 

közlekedési rendszer funkcionális összetettségét mutatja a fenti ábra. 

A hagyományos budapesti városközponthoz jelentős aktivitással rendelkező központi helyek 

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

szolgálják a városközpontot és a teljes várost, kiváló találkozóhelyek, tájékozódási pontok.  
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Józsefváros három ilyen kiemelt helyszínnel is szerepet vállal a fővárosi központrendszerben, a Baross 

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

Baross tér – Keleti pályaudvar Blaha Lujza tér Corvin Sétány Program 

   

 

 

 

 

 

 
Józsefváros kiemelt helyszínei a központrendszeren belül - Funkcionális és elérhetőségi megoszlások 

(Forrás: Budapest 2030 – Helyzetértékelés) 

 
A főközpont és kiemelt nagykörúti 

helyszínei. 
Forrás: Budapest 2030 Helyzetértékelés 

Természetesen Józsefváros további központi helyekkel is 

rendelkezik még a Nagykörút mentén is, mint a 

Harminckettesek tere, a Rákóczi tér, de azok hangsúlyai 

kevésbé meghatározóak. Ezek a kiemelt pontok más és más 

minőségű szolgáltatásokat és funkcióköröket jelentve a 

főközpont különleges hangsúlyelemei. Az ábra jól mutatja a 

körút mentén rendszerbe szerveződött helyszíneket, 

amelyek között „munkamegosztás” is megfigyelhető. Az 

elemzések kimutatták, hogy a jelentős közlekedési potenciál 

alacsonyabb funkcionális telítettséggel, vagy az alacsonyabb 

közlekedési potenciál, de gazdagabb városi funkcionalitás a 

nagykörúti szerkezeti vonalon egyaránt jelentős vonzerővel 

bír. Józsefváros fővárosban és a városközponton belül is 

betöltött különleges szerepkörét a felsőfokú oktatás és az 

egészségügy országos jelentőségű intézményeinek nagy 

számú jelenléte egyedülivé teszi a városon belül, ami nem 

csak hazai, de esetenként nemzetközi mércével is kimagasló 

értéket képvisel. 



Budapest Főváros VIII. kerület, Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata (JÓKÉSZ) 
- Megalapozó vizsgálat - 

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. 
www.urbanitas.hu 

8 
 

A potenciálisan erős központképző szereppel bíró oktatási intézmények közül olyanok képviseltetik 

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

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 

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

átalakulása során birtokba is vette a terjedő forgalomcsillapított közterületeket, vendéglátóhelyeket. 

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

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

kerülethatárokon, de kerületen belüli hatásuk alig tör át a Nagykörút határvonalán túli 

lakóterületekre. Itt a városközpont hatása már nem, vagy alig érvényesül, további intézmények ugyan 

itt is jelen vannak, de kevésbé jelentenek központi vonzerőt.  

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

illetve ott indulhatnak fejlődésnek, így például a Teleki László tér és az Orczy tér. Központi hellyé vált 

az Aréna Pláza is, de elhelyezkedése folytán kevésbé szolgálja a kerületi lakosság igényeit, inkább 

térségi vonzerővel bír. A központrendszer terve a Józsefvárosi pályaudvar megszűntével a Hungária 

körút és a Kőbányai út találkozása környezetében új központot prognosztizál.  

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

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

városrészek történetileg is fontos területeként városi szövete és épületállománya – habár nem 

teljesen homogén – a domináló hasonlóság miatt a többi kerülettel együttesen alkotja a főváros 

történeti városstruktúráját és értékes historizáló épületállományát. A Nagykörúton kívül már 

szomszédjaihoz képest – várostörténeti okok miatt –eltérő beépítési jellemzőket mutat, az Átmeneti 

zónára eső területein az ipari, vasúti területek dominálnak. 

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

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

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

vasúti területek teljes mértékben elvágják Józsefvárost északi irányban a VII. kerülettől. Újabb 

kapcsolódási lehetőség a nagy sportintézmények irányában merülhet fel, de a csatlakozó ipari, 

intézményi területek ezt jelenleg nem kifejezetten igénylik. Józsefvárosban ezen felül megjelenik a 

pesti átmeneti zónát átölelő, jórészt hasznosított barnamező gyűrűje is, annak pozitív és negatív 

hatásaival egyaránt. 

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

történik, célterületként azonban jórészt a városközpont a meghatározó. A nagykapacitású országos 

hálózat bevezető szakaszai már itt szétosztják és valamennyire távol tartják a belső területektől a 

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

funkcionális kapcsolatokban nagy hangsúly kapnak a különféleképpen hasznosított barnamezős 

területek, amelyek egyrészt gazdasági potenciáljukkal szerkezetalakítók a kerület életében, másrészt 

az örökölt és tovább élő környezeti gondok nem mindig oldhatók meg a teljes térség kezelése nélkül.  

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

ami temetkezési helyként és nemzeti emlékhelyként egyaránt fontos és területileg meghatározó 

pontja a városnak.  

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

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

területeken az intézmények nagyobb zöldfelülettel rendelkeznek, mint ahogy a Füvészkert és az 
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Orczy park zöldfelületi potenciálja is jelentős. Mindez kedvezőbbé és vonzóbbá teheti Józsefvárost, 

egyben dominánsan mássá formálja szomszédjaihoz képest. 

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

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

és beépítés lehetőségét. Mindemellett megemlítendők a rehabilitációra megérett krízisterületek 

kedvezőtlen gazdasági és társadalmi folyamatai. 

 

1.2. FEJLESZTÉSI ÉS RENDEZÉSI KÖRNYEZET 

1.2.1. Területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések 

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

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

területi folyamatok figyelése, értékelése, a szükséges tervszerű beavatkozási irányok meghatározása, 

rövid, közép- és hosszú távú átfogó fejlesztési célok, koncepciók és intézkedések meghatározása, 

összehangolása és megvalósítása a fejlesztési programok keretében, érvényesítése az egyéb ágazati 

döntésekben.” A területfejlesztést megalapozó egyik fejlesztési dokumentum a területfejlesztési 

koncepció, amely „az ország, illetve egy térség átfogó távlati fejlesztését megalapozó és befolyásoló 

tervdokumentum, ami meghatározza a térség hosszú távú, átfogó fejlesztési céljait, továbbá a 

fejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket, információkat biztosít az ágazati és a 

kapcsolódó területi tervezés és a területfejlesztés szereplői számára”. 

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

irányokra. Az országos és a térségre vonatkozó valamennyi hatályos dokumentum egybehangzóan 

rögzíti a térség kiemelkedő jelentőségét, a közép-európai és a magyarországi térszerkezetben 

betöltött meghatározó szerepét. 

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

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

feladatát képező területfejlesztés és -rendezés is. Bár Budapest nehezen illeszthető a megyék 

tervrendszerébe, hiszen a településfejlesztési és területfejlesztési koncepció is ugyanazon 

közigazgatási területre vonatkozóan készült, a fővárost – ennek következtében Józsefvárost is – a 

következő területfejlesztési dokumentumok érintik: 

● Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

(továbbiakban: OFTK), ami a 1/2014. (I.3.) OGY határozat mellékleteként került 

elfogadásra,  

● a 2014. június 30-i közgyűlésén elfogadott Budapest Területfejlesztési Koncepciója 

(továbbiakban: BTFK), valamint  

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

(továbbiakban: FŐTEP). 

A szomszédos Pest megye területfejlesztési dokumentuma, a Pest Megyei Területfejlesztési 

koncepció (továbbiakban: PMTFK) megállapításai is érintik közvetetten a fővárost, a kerületeket, így 

Józsefvárost is.  
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Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 

Az Országgyűlés a nemzeti jövőkép elérése 

érdekében négy hosszú távú, 2030-ig szóló 

átfogó fejlesztési célt jelölt ki. A négy cél a 

társadalom és a gazdaság egészének szól, 

beleértve a társadalmi és a gazdasági 

környezethez való viszonyulást és a környezeti 

szempontokat is. Az átfogó célok a gazdasági 

és társadalmi fordulatot célozzák meg, az 

alábbiak szerint: 

● értékteremtő, foglalkoztatást 

biztosító gazdasági fejlődés, 

● népesedési fordulat, egészséges és 

megújuló társadalom, 

● természeti erőforrásaink 

fenntartható használata, értékeink 

megőrzése és környezetünk 

védelme, 

● térségi potenciálokra alapozott, 

fenntartható térszerkezet. 

 
A sikeres város stratégiájának alapelemei 

(Forrás: OFTK) 

 

Az átfogó célok megvalósulása érdekében az Országgyűlés megerősítette az OFTK tizenhárom 

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

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

kirajzolják azokat a fejlesztési súlypontokat is, amelyekre a középtávú – fókuszált – fejlesztési 

feladatok épülhetnek: 

Szakpolitikában érvényesítendő specifikus célok 

Versenyképes, innovatív gazdaság 

Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság 

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

Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I 

Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom 

Jó állam, szolgáltató állam és biztonság 

Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme 

Területi specifikus célok 

Az ország makroregionális szerepének erősítése 

A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat  

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

Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése 

Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés elősegítése 

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

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

erőforrásokat védő térszerkezetre és a fenntarthatóságot biztosító területhasználatra, „zöldmezős 

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

területhasználat a legfontosabb térhasználati elvek egyike, a takarékos helyhasználatot érvényesíteni 

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

városszerkezet kialakítása az agglomerációs településeket is erősen érinti, valódi térségi szintű 

térszervezési feladat. A vidékies területhasználatnál is kerülni kell a talajpusztulást, 

visszafordíthatatlan talajvízcsökkenést okozó tevékenységeket. Az infrastruktúra-fejlesztések 

tervezésénél az ezt figyelembe vevő megoldásokat kell támogatni.” 

 

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

mellett a következő fejlesztési irányok kerültek kijelölésre: 

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

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

● Összehangolt fejlesztések a várostérségben – feladatmegosztás megszervezése. 

● Egységes Budapest – hatékony közigazgatási rendszerrel. 

● A népesség megtartása vonzó, egészséges életkörülmények biztosításával, az 

esélyegyenlőség megerősítésével és a rugalmas lakásstruktúra kialakításával. 

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

gazdasági kultúra meggyökereztetése, valamint a turizmusban rejlő gazdasági lehetőségek 

kihasználása. 

● A gazdasági fejlődést lehetővé tevő differenciált területi kínálat biztosítása. 

● A város és a Duna együttélésének megteremtése. 

● Kiegyensúlyozott városi térszerkezet kialakítása differenciált központrendszerrel, a 

kompakt város elvének megvalósítása. 

● A területhasználat és a közlekedés integrált fejlesztése, a városi közösségi közlekedés 

súlyának növelése. 

 

Az OFTK-ban megfogalmazott irányok egyedileg Józsefvárosra vonatkoztatva nem, csak fővárosi 

viszonylatban értelmezhetők. 

 

Budapest Területfejlesztési Koncepciója (BTFK) 

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

térstruktúráját, valamint a 2020-ra szóló átfogó és stratégiai célokban előirányzott célállapotot. A 

koncepció célrendszerében a fejlesztési alapelvek – egyben mint horizontális célok – olyan szemléleti 

alapvetések, amelyeket a célrendszer minden egyes elemére vonatkozóan következetesen alkalmazni 

kell: az élhetőséget, a fenntarthatóságot, az esélyegyenlőséget. 

Az átfogó célok Budapest meglévő értékeire és sokszínűségére alapoznak, meghatározva azokat az 

irányokat, melyek az integrált fejlesztési elvek érvényesülése mellett Budapest jövőjének fejlesztési 

alapjait képezik. Az átfogó célok elérését kilenc stratégiai (specifikus) cél segíti.  
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Budapest Területfejlesztési Koncepciójának célrendszere. (Forrás: BTFK) 

 

BTFK stratégiai céljai közül, várhatóan 6 célhoz rendelhető uniós társfinanszírozás 

Tudásalapú, versenyképes, innovatív és „zöld” gazdaság 

Hatékony városszerkezet kialakítása – kompakt város 

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

Budapest komplex szerepkörének megfelelő közlekedési rendszer megteremtése 

Befogadó, támogató, aktív társadalom 

Rugalmas és korszerű lakásstruktúra kialakítása 

Budapest Területfejlesztési Koncepciójának uniós társfinanszírozásra várható céljai. 
Forrás: BTFK 

 

Fővárosi Területfejlesztési Program (FŐTEP) 

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

készíthetik el fejlesztési javaslataikat. A Közép-magyarországi régióban a Versenyképes Közép-

Magyarország Operatív Program (VEKOP) biztosíthatja részben a finanszírozás alapját. A Tftv. 5.§ n) 

pontja szerint a területfejlesztési program „a területfejlesztési koncepció alapján kidolgozott 

középtávú cselekvési terv”. A területfejlesztési program stratégiai, valamint operatív programrészből 

áll. 

A stratégiai célok nem minden elemükben támogathatók, viszont egyes támogatási területeik 

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

A dokumentumot a 215/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. határozattal fogadta el a Fővárosi Közgyűlés.  
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Prioritástengely Intézkedések 

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

 1.1 Technológiai innováció és tudástranszfer hatékonyságának 
javítása 

1.2. Felhasználóbarát városkormányzás kialakítása 

1.3. Turizmus, mint gazdasági húzóágazat 

1.4. Várostérségi együttműködés 

II. Településfejlesztési beavatkozások a 
hatékony városszerkezetért 

 2.1. Vegyes területhasználat kialakítása - a Dunával együtt élő város 

2.2. Barnamezős területek funkcióváltása  

2.3. Differenciált központrendszer létrehozása 

2.4. Értékvédelem – értékteremtés 

2.5. A lakásállomány optimalizálása 

III. Környezeti fejlesztések Budapest 
fenntartható fejlődéséért 

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

3.2 Zaj- és légszennyezés csökkentése 

3.3 Korszerű hulladékgazdálkodás és talajvédelem 

3.4 Korszerű vízgazdálkodás 

3.5 Energiahatékonyság és klímavédelem 

IV. Közlekedésfejlesztés Budapest komplex 
szerepkörének szolgálatában 

 4.1. Nemzetközi és országos közlekedési kapcsolatok fejlesztése 

4.2. Térségi közlekedés fejlesztése) 

4.3. A fővárosi közösségi közlekedés fejlesztése 

4.4. A fővárosi egyéni közlekedés fejlesztése 

V. Társadalmi beavatkozások a befogadó, 
támogató és aktív Budapestért 

 5.1. Befogadó és támogató társadalom 

5.2.A társadalmi, gazdasági környezet változásaihoz való 
alkalmazkodás segítése 

5.3. A humán szolgáltatások optimalizálása 

5.4. A kulturális kínálat bővítése 

A Fővárosi Területfejlesztési Program prioritástengelyei és intézkedései. (Forrás: FŐTEP) 

 

 

Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció (PMTFK) 

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

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

kultúra, a média, a köz- és a szakoktatás, a felsőoktatás és a tudomány területein egyaránt. Ez jelenti 

egy olyan növekedés alapját, amely munkahelyeket teremt, nagyobb jövedelmet, kezelhető 

kockázatokat és a környezet, az erőforrások megkímélését - azaz fenntartható növekedést. Pest 

megye specifikus céljai a belső városrészek tekintetében – a megyei lépték és a kevesebb területi 

kapcsolódás miatt – nem igénylik a részletező bemutatást.  

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

biztosított. A két terv számos azonos elemet tartalmaz a térségre vonatkozóan. 
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1.2.2. Fővárosi településfejlesztési dokumentumokkal való 

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

szerint a „településfejlesztés feladata a településen élők számára a települési élet- és 

környezetminőség javítása, a környezetbiztonság erősítése, a települési erőforrásokra építő, az 

erőforrások fenntarthatóságát biztosító, hosszú és rövid távú fejlesztési irányok, célok és az azok 

elérését biztosító programok és eszközök meghatározása.” 

„A településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat 

településfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi adottságok és összefüggések 

figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, 

társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a 

táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására. A településfejlesztési 

koncepcióban foglaltakat a települési önkormányzat döntéseiben érvényesíti. 

Az integrált településfejlesztési stratégia a rendelkezésre álló és bevonható források ismeretében 

meghatározza a településfejlesztési koncepcióban meghatározott célok megvalósítását egyidejűleg 

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

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

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

településfejlesztési dokumentum is érinti. A hatályos fővárosi településfejlesztési dokumentumok a 

következők: 

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

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

A Főváros hatályos hosszú távú településfejlesztési koncepciója Budapest teljes közigazgatási 

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

határozattal került jóváhagyásra, előirányozza a 2030-ig elérendő hosszú távú célokat. Ezt követően a 

törvénynek megfelelően új középtávú program vált szükségessé. Ennek megfelelően született meg a 

fővárosi új stratégiája, az BP ITS 2020, ami mára elfogadásra került a 923/2014. (VI.30.) Főv. Kgy. 

határozattal. 

 

Budapest 2030 

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

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

Budapest jövőjének fejlesztési alapjait képezik: 

● Budapest az európai városhálózat erős tagja, 

● Fenntartható, érték- és tudásalapú gazdaság, 

● Egészséges, harmonikus, sokszínű városi környezet, 

● Javuló életminőség, harmonikus együttélés. 

A célok meghatározása a szemléleti alapvetések (élhetőség, fenntarthatóság, esélyegyenlőség) és az 

átfogó célok alapján történt. A kitűzött tizenhét cél és az átfogó célok viszonyát az alábbi táblázat 

mutatja be: egy-egy cél, ugyan eltérő mértékben, de egyszerre több átfogó célt is szolgál.  
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A Budapest 2030 Városrendezési Koncepció célrendszere. (Forrás: Budapest 2030) 

 

BP ITS 2020 

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

projekteket, melyeket Budapest Főváros Önkormányzata középtávon kíván megvalósítani a Budapest 

2030 hosszú távú céljainak elérése érdekében. 

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

településfejlesztési stratégiája a Fővárosi Önkormányzat által előkészítendő, koordinálandó, 

megvalósítandó fejlesztéseket, projekteket helyezi a középpontba – természetesen összehangolva és 

illeszkedve a Főváros egész területére elfogadott, illetve párhuzamosan készülő területfejlesztési 

dokumentummal. A stratégia időtávja illeszkedik az EU programozási ciklusához, tehát a 2014 és 

2023 (2020-at követően a projektek megvalósítására további három év áll rendelkezésre) között 

megvalósítani tervezett fejlesztéseket és fejlesztési irányokat foglalja magában. 

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

● Gazdasági teljesítmény növelése (gazdasági teljesítményét nemzetközi szinten erősítő 

budapesti várostérség); 

● Életminőség feltételeinek javítása (minőségi nagyvárosi életfeltételek).  
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A specifikus célok elérését középtávon öt tematikus és egy kiemelt területi cél mentén kívánja 

Budapest Főváros Önkormányzata megvalósítani. 

Tematikus célok 

1. Kezdeményező, együttműködő városfejlesztés  

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

2. Vállalkozás- és beruházásbarát gazdasági környezet  

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

3. Intelligens városműködés  

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

4. Sokszínű, értékőrző, zöld nagyvárosi környezet  

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

5. Nyitott, szolidáris és aktív budapestiek 

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

Területi cél 

6. Dunával együtt élő város  

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

Az ITS céljainak megvalósításához Józsefváros fejlesztési szándékait közvetett vagy közvetlen módon 

pozitívan támogató, konkrét projektszintű tervezett beavatkozások: 
 

 1. Kezdeményező, együttműködő városfejlesztés: 

1.1. Városfejlesztési Alap 

1.2. Városfejlesztési operatív menedzsmentfeladatok ellátása 

1.3. Városmárka kialakítása, városfejlesztési kommunikációt biztosító intézményi feltételek 

1.4. Turisztikai desztináció menedzsment tevékenységi körének megerősítése 

1.5. Befektetésösztönző feladatok ellátásához intézményi feltételek biztosítása 
 

 2. Vállalkozás- és beruházásbarát gazdasági környezet: 

2.1.1. Barnamezős területmenedzsment 

2.1.6. Üres ingatlanok hasznosításának programja 

2.3. KKV-fejlesztési és innovációs program 
 

 3. cél Intelligens városműködés:  

3.1.5. Távhőellátási területek növelése – pilot projekt 

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

3.1.9. Fővárosi Vízgazdálkodási Stratégia 

3.1.12. A BDK tulajdonában lévő közvilágítási lámpatestek cseréje 
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3.1.13. Budapest Főváros Integrált Energetikai Stratégiája 

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

3.2.3.a M3-as metróvonal infrastruktúrájának rekonstrukciója 

3.2.5. Budapesti villamos és trolibusz járműprojekt II. ütem 

3.2.25. Budapesti és regionális kerékpáros közlekedés fejlesztése és kerékpáros szolgáltatásfejlesztés 

3.2.26. B+R rendszerű kerékpártárolók létesítése 

3.2.28. Trolibuszvonalak hosszabbítása 
 

 4. Sokszínű, értékőrző, zöld nagyvárosi környezet: 

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

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

4.1.4. Városmegújítási klaszterprogram 

4.1.5. Civil városfejlesztési program 

4.3.2. Népliget integrált fejlesztése 

4.3.10. Zöldterület-fejlesztési keret 
 

 5. Nyitott, szolidáris és aktív budapestiek: 

5.1. Szociális célú infrastruktúra fejlesztése 

5.2. Antiszegregációs programokat támogató szolgáltatások (kulcsprojekt) 

5.3. Esélyegyenlőségi program 

5.4. Szemléletformáló és aktív életmódot támogató programok 

5.5. Színes Budapest 

5.6. XYZ – Fiatalok Programja (kulcsprojekt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Budapest Integrált Településfejlesztési Stratégiájának célrendszere ( Forrás: BP ITS 2020) 
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1.2.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló – módosított – 1996. évi XXI. törvény szerint a 

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

terhelését, terhelhetőségét és a fejlesztési célokat figyelembe vevő területfelhasználásnak, az 

infrastrukturális hálózatok területi szerkezetének, illetve elhelyezésének – az ágazati koncepciókkal 

összhangban történő – megállapítása, az országos és térségi, továbbá a területrendezéssel 

kapcsolatos településrendezési célok összehangolása.” 

 

Budapestet – ennek megfelelően Józsefvárost is – érintő területrendezési tervek: 

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

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

 

Országos Területrendezési Terv – OTrT 

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

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

kategóriába sorolt. 

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

(Hungária körút) határolja. Nyugati szélén országos kerékpárút törzshálózati elem halad. 
 

 

  

    

Az OTrT 2. sz. melléklete – Az Ország Szerkezeti Terve (kivonat) 

 

Az OTrT 12. § (1) bekezdésében felsorolt országos övezetek közül a Józsefvárost 

- a g) pont szerinti országos vízminőség-védelmi övezet lefedi. 

Ezen felül  

- az f) pont szerinti világörökségi és világörökségi várományos terület, illetve  

- az i) pont szerinti kiemelt fontosságú honvédelmi terület 

is érintik a Józsefvárost, mivel ezek az övezetek egész Budapest területét lefedik.  
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A tervlap szerint Józsefváros egésze 

országos vízminőség-védelmi terület 

övezetbe sorolt.  

  

 

 
 

A tervlap szerint a világörökségi és 

világörökségi várományos terület az egész 

Józsefvárost érinti, mivel ez az övezet egész 

Budapest területét lefedi. 

  

 

 
 

A tervlap szerint a kiemelt fontosságú 

honvédelmi terület az egész Józsefvárost 

érinti, mivel ez az övezet egész Budapest 

területét lefedi. 
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OTrT 15. § (2) bek. 

Az országos vízminőség-védelmi terület övezetébe „tartozó települések településrendezési 

eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési 

szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani.” 

A hatályos TSZT szerint a Józsefváros egésze beleesik az Országos vízminőség-védelmi övezet – 

Szennyvizek szempontjából érzékeny vízgyűjtőterületébe. A készülő kerületi építési szabályzatban 

ennek megfelelő előírások alkalmazása szükséges. 

 

OTrT 14/B. § (1) bek. 

„A világörökségi és világörökségi várományos terület övezetét a településrendezési eszközökben kell 

tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.” 

A hatályos budapesti TSZT szerint világörökségi és világörökségi várományos terület nem érinti a 

tervezési területet. 

 

OTrT 16/C. § 

„A kiemelt fontosságú honvédelmi terület 

övezetét a településrendezési eszközökben 

kell tényleges kiterjedésének megfelelően 

lehatárolni, és a településszerkezeti tervben 

beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt 

különleges honvédelmi terület vagy 

erdőterület területfelhasználási egységbe 

kell sorolni.” 

A hatályos budapesti TSZT szerint egyetlen 

honvédelmi terület található a 

Józsefvárosban. Ez a HM Zrínyi Térképészeti 

és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú 

Nonprofit Kft. területe, amely a Kerepesi út 

29/B szám alatt található. 

 

 

Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv – BATrT 

Az Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervről szóló 2005. évi LXIV. törvény 2. sz. mellékletét 

képző „Szerkezeti Terv” c. tervlapja alapján a VIII. kerület majdnem egésze városias települési térség 

kategóriába sorolt. Ez alól csak a Fiumei Úti Sírkert jelent kivétel, melynek területe nagy kiterjedésű 

zöldterületi települési térség kategóriába sorolt. 

A Szerkezeti Terv tartalma majdnem teljesen igazodik az OTrT tartalmához. A Hungária körút főútként 

jelölt, a kerület nyugati szélén az országos kerékpárút törzshálózati elem is azonos, de az OTrT-ben 

jelölt országos törzshálózati vasúti pálya vonala (Keleti pu.) hiányzik róla. 

Az OTrT-hez képest újabb elemek is megjelennek a terven. Ilyenek a kelet-nyugati irányú térségi 

kerékpárút-hálózati elem, valamint a térségi mellékútként feltűntetett Üllői út (József körúttól 

keletre), József körút, Rákóczi út (József körúttól keletre), Thököly út, Kerepesi út, Fiumei út – Orczy 

út. 

  

VIII 
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A BATrT 2. sz. melléklete –Szerkezeti Terv (kivonat) 

 

Az OTrT 12. § (2) bekezdésében felsorolt kiemelt térségi és megyei övezetek közül a Józsefvárost 

- a h) pont szerinti honvédelmi terület övezete érinti. 

Ezen felül  

- az e) pont szerinti ásványi nyersanyagvagyon-terület is érinti a Józsefvárost, mivel ez az 

övezet egész Budapest területét lefedi. 

 

 

 
 

A tervlap szerint a honvédelmi terület 

övezete a Kerepesi út menti HM területet 

érinti. 

 

OTrT 27/A. § 

A honvédelmi terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének 

megfelelően lehatárolni, és a településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt 

különleges honvédelmi terület vagy erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

A hatályos budapesti TSZT szerint az érintett terület besorolása K-Hon jelű, honvédelmi, katonai és 

nemzetbiztonsági célra szolgáló beépítésre szánt különleges terület. 
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A tervlap szerint az ásványi nyersanyag-

gazdálkodási terület övezete az egész 

Józsefvárost érinti, mivel ez az övezet 

egész Budapest területét lefedi. 

 

OTrT 19/B. § (1) bek. 

„Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges 

kiterjedésének megfelelően lehatárolni.” 

A hatályos budapesti TSZT szerint (a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal adatszolgáltatása alapján) 

Budapest területét ásványi nyersanyagvagyon-terület nem érinti. 

 

 

1.2.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti 

terveinek – Józsefváros fejlesztését befolyásoló – vonatkozó 

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

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

Budapest teljes közigazgatási területére a Fővárosi Közgyűlés 1651/2017. (XII.6.) Kgy. határozatával 

elfogadott Budapest főváros településszerkezeti terve (továbbiakban: TSZT 2017) hatályos. 

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

kerületi szintű önkormányzatokból áll.” (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény) Minden fővárosi kerületben települési önkormányzat működik, melynek feladata a 

helyi településrendezési szabályok megalkotása a Fővárosi Településrendezési Terv alapján. 

A TSZT 2017 által meghatározott közlekedési infrastruktúra nem tartalmaz olyan elemeket, amelyek 

csak a szomszédos kerületek közigazgatási területét érintik, de hatásuk befolyásolná Józsefváros 

fejlődését. Józsefvárost és egy vagy több szomszédos kerületét is érintő közlekedési elemeket A 

kerület településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata fejezet ismerteti. 
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TSZT 2017 (kivonat) 

 

V. kerület – Belváros-Lipótváros 

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

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

szomszédos kerület esetében történeti beépítettségük okán sok azonosság, de jellemzőiben sok 

különbség is tapasztalható. A Belső zónában fekvő kerületek, kerületrészek, nem rendelkezve 

úgynevezett fejlesztési területekkel, elsősorban kialakult történeti környezetük folyamatos 

fejlesztésével, rehabilitációs beavatkozásaikkal hatnak egymásra, különös tekintettel a közterületek 

átalakítására, melyek azonban nem szerkezeti szintű változások. Településszerkezeti változással nem 

érintett az V. kerület, hasonlóan Városközponti kategóriába (Vt-V) sorolt, mint a Nagykörúton belüli 

Belső-Józsefváros szerkezetileg szorosan összefüggő része.  

A Múzeum körút mentén érintkező közterületi hálózatok szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 

Szerkezeti szintű fejlesztések közül egyedül az alsó rakparttal kapcsolatos közúti kapacitás 

visszafejlesztése (forgalomcsillapítása) lehet némi hatással a szomszédos belső kerületekre. 

VII. kerület – Erzsébetváros 

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

kapcsolódnak. A VII. kerület sok tekintetben hasonló jellemzőkkel rendelkezik, szintén nincs 

fejlesztési területe a Belső zónán belül, azaz itt sincs mód szerkezeti jelentőségű beavatkozásra. A 

Nagykörúton túli egy tömbsorig mindkét kerület, illetve a szerkezetileg meghatározó Rákóczi út 

mentén egy-egy tömbsor egészen a Keleti pályaudvarig a Városközponti kategóriába (Vt-V) sorolt. A 

V 

VII 

IX 

X 

XIV 
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körúton túli területeken hasonló szerkezetű és beépítettségű nagyvárosias, magas intenzitású, 

jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű lakóterület (Ln-1) található, ezzel zárul mindkét kerület a 

XIV. kerület határán. 

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

Rákóczi út jellemzőiben sok a hasonlóság (pl.: a városi használat), ezért a kerülethatár e tekintetben 

szinte elmosódik, annak ellenére, hogy a Rákóczi út jelentős forgalma miatt meghatározó elválasztó 

hatással rendelkezik. 

IX. kerület – Ferencváros 

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

nem alakult ki a többi jelentős sugárirányú úthoz hasonlóan olyan városszerkezetileg meghatározó 

funkció a két kerület határán, ami városközponti jellemzőket mutatna. Itt a IX. kerület még 

hagyományos zártsorú, zártudvaros Ln-1 kategóriájú lakóterülettel csatlakozik, miközben a VIII. 

kerületi oldalon ez a nagyvárosias zárt lakóterületi egység nem jött létre, így fejlesztés szempontjából 

más irányba halad a két terület. A lakóterületi meghatározottság már a Ludovikánál oldódik a VIII. 

kerületi oldalon, majd a Nagyvárad tértől kifelé mindét kerületet egy vegyesebb, intézményekkel 

tarkított lazább beépítés jellemzi. Az Üllői út menti egy-két párhuzamos tömbsor tekintetében 

mindkét kerületre jellemző kiemelkedő egészségügyi létesítmények találhatók. 

X. kerület – Kőbánya 

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

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

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

szemközt különleges honvédelmi területek uralják a területet, lakórendeltetéssel tarkítva. A Kőbányai 

út és az Üllői út közötti sávban a Népliget határozza meg a körút keleti oldalát, lényegi kapcsolódás 

nélkül a belső zóna irányába. Fejlesztési szempontból meghatározóvá válhat a Kőbányai út – vasút 

által határolt terület, részben a Józsefvárosi pályaudvar megszűnésével, részben pedig esetleges 

területi átalakulásával, de továbbra is meghatározó marad ipari-raktározási jellege. A X. kerület 

fejlesztési lehetőségei kevésbé determinálják Józsefváros fejlesztéseit, hatásaitól a Hungária körút 

szerkezeti vonala is jórészt leválasztja. Megemlíthető még, bár Józsefváros szempontjából a Hungária 

körút elosztó hatása miatt kevésbé fog érvényesülni, a Kőbányai út Hungária körúton túl várható 

tehermentesítése, ami a 31. sz. főút forgalmát vezeti be a város belső vérkeringésébe a Pongrác út 

vonalán. 

XIV. kerület – Zugló 

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

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

jelentős fejlesztési elképzelések ismertek, így pl. a stadionbővítések kiemelt beruházásai, vagy a 

Városligetben történő kiemelt fejlesztések – Állatkert bővítése, Múzeumi Negyed – megvalósulása. A 

Keleti pályaudvar ugyan nagyobbrészt elválasztja Zuglót Józsefvárostól, de a Stadionok fejlesztésének 

hatásai nyilvánvalóan át fognak gyűrűzni. 

 

1.2.5. Hatályos kerületfejlesztési döntések bemutatása 
Józsefvárosban az elmúlt közel húsz év folyamán több koncepcionális elképzelés, városrehabilitációs 

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

legfontosabbak ezek közül az alábbiak: 
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● Kerületi Rehabilitációs Koncepció (1996) 

● Józsefvárosi Rehabilitációs Programterv (1998) 

● Kerületi Lakáskoncepció (2000) 

● Józsefvárosi Kerületfejlesztési Koncepció (2001) 

● Corvin Sétány Program (2001-től) 

● 15 éves Kerületfejlesztési Stratégia (2005) 

● Kerületfejlesztési Koncepció (2007) 

● Józsefváros Zöldfelület Fenntartási és Környezetvédelmi Koncepciója (2014) 

● Palotanegyed Turizmusfejlesztési Koncepció (2014) 

● Integrált Településfejlesztési Stratégia (2015) 

Az alábbiakban az utóbbi négy legjelentősebb fejlesztési dokumentum kerül bemutatásra. 
 

Kerületfejlesztési Koncepció 

Józsefváros Önkormányzata 2007-ben a Kerületfejlesztési Koncepció elfogadásával együttesen 

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

értelmező rendelkezéseiben tisztázza az egyes rehabilitációs fogalmakat, beavatkozási 

tevékenységeket. A rendelet értelmében „Az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi 

jogok gyakorlását és mint tulajdonost terhelő kötelezettségek teljesítését a Kerületfejlesztési 

Koncepcióban, valamint a helyi városrehabilitációs területek és fejlesztési területekre meghatározott 

fejlesztési célok megvalósulásának kell alárendelni” 

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

között. Míg a Palotanegyed és a Tisztviselőtelep magasabb minőségű környezeti elemekkel 

(közterület, lakásállomány) rendelkezik, addig a kerület társadalmi problémákkal leginkább 

veszélyeztetett részein (Magdolna, Orczy negyed) a környezet minősége romlott. A társadalmi 

problémák jellemzően szintén e két területi egységben sűrűsödnek össze, a lakásállományra sok 

területen még mindig a korszerűtlen szerkezet és az alacsony minőség a jellemző. 

A fenti megállapításokat a koncepció készítése óta eltelt 10 év függvényében, az azóta bekövetkezett 

változásokkal együtt kell értelmezni. 
 

A Koncepció fő célkitűzései 

a kerület gazdasági-társadalmi helyzetének, versenyképességének erősítése,  

a fővárosi státus emelése  

a jelentkező társadalmi problémák oldása 
 

Átfogó célok 

TÁRSADALOM 

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

a kerület népességmegtartó erejének növekedése, vonzerejének erősödése 

GAZDASÁG 

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

a kerület tartósan belvárosi szerepet tudjon betölteni a főváros életében 
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LAKHATÁS 

önkormányzati lakásvagyon és lakásgazdálkodás megújítása, helyiségvagyon értékmegőrzése, fejlesztése 

ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET 

a kerület közterületeinek, zöldfelületeinek mennyiségi és minőségi növelése 

parkolási lehetőségek kialakítása 

vonzó épített környezet kialakulása 

 

Józsefváros Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

Józsefváros Önkormányzata 2015-ben a 207/2015. (IX.17.)ÖK határozatával egyhangúan fogadta el a 

kerület Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. A stratégiaalkotás során az alábbi 

településfejlesztési alapelvek megtartása mellett elkötelezett az Önkormányzat: 
 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ALAPELVEK 

Környezettudatosság, életminőség feltételeinek javításának elve 

Gazdasági fenntarthatóság és hatékonyság elve 

Aktív, önfenntartó társadalom elve 

 

Józsefváros 2007-es Kerületfejlesztési Koncepciója, bár azokat tételesen nem emeli ki, összességében 

négy célt jelöl ki, melyek a következő irányokba mutatnak: 
 

HOSSZÚ TÁVÚ CÉLOK 

a kerületi életminőség fejlesztése – közösségfejlesztés, népességmegtartás, vonzerőnövelés 

gazdasági pozíciók erősítése 

az önkormányzati lakásvagyon, lakásgazdálkodás megújítása 

megfelelő közterületek és épületek biztosítása 

 

A stratégia célrendszere az alábbiak szerint épül fel: 

 
Forrás: ITS 2015  
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KÖZÉPTÁVÚ TEMATIKUS CÉLOK 

Ingatlangazdálkodási program 

Cél, hogy a következő fejlesztési időszakban a lakásstruktúra javuljon, aminek két fő útja mutatkozik: egyfelől 
a kerületi lakásállomány általános megújítása és diverzifikálása, melyben a magánerős ingatlanfejlesztések 
hatása meghatározó; másfelől az önkormányzati bérlakásállomány karbantartása és igényekhez igazítása. 

Közterület-fejlesztési program  

A kerület 2020-ra szeretné elérni, hogy közterei és közösségi kapacitásai minden potenciális, kooperációra 
hajlandó felhasználó számára kielégítő körülményeket kínáljanak. Az egymással esetlegesen ütközésben álló 
legitim térhasználati igények számára párhuzamos kapacitások álljanak rendelkezésre, a közösségi 
helyszíneken pedig rendszeres programok színesítsék a térhasználati lehetőségek körét. 

Foglalkoztatásfejlesztési program 

Az önkormányzat arra törekszik, hogy 2020-ra a kerületben két párhuzamos folyamat javítsa e veszélyeztetett 
csoportok helyzetét: egyfelől jelenjen meg kellően szegmentált foglalkoztatási kínálat, amely alacsonyabb és 
magasabb képzettségi igényű tevékenységtípusokban aktív munkahelyeket kínál helyben; másfelől javuljanak 
az alacsonyan képzett munkavállalók kompetenciái, úgy szakmai ismeretekben mint a munkapiaci részvételt 
segítő készségeik terén. 

Turizmusfejlesztési program  

A kerület célja, hogy létrejöjjön a tematikus utak olyan rendszere, ami összeköti, keretezi a jelenleg még 
jelentőségük alatt kezelt látnivalókat, értékeket. 

Egyetemvárosi program  

Kívánatos, hogy 2020-ig tovább erősödjön az egyetemvárosi jelleg, elsősorban a már jelen lévő intézmények 
hálózatosodása, a kapcsolódó szolgáltatások erősödése, illetve a tanulmányait itt folytató diákságnak a 
kerület életébe való mélyebb bevonása kapcsán. E cél megvalósítása elsősorban az intézményközi kooperáció 
fejlesztésén múlik, de ingatlanok rendelkezésre bocsátásával, a megfelelő képzések esetében gyakorlati 
helyek biztosításával és katalizálásával az önkormányzat aktív szerepet is vállalhat az előre lépésben. 

Civil program  

Kívánatos, hogy a stratégia megvalósítása során erősödjön az önkormányzat és szervezeteinek 
együttműködése a kerület aktív civil szervezeteivel, mint ahogy az is, hogy – célszerűen szintén az 
önkormányzat irányítása mellett – valósuljon meg az egyes szervezetek tevékenységeinek, kapacitásainak, jó 
gyakorlatainak megosztására egy platform, amely közmegelégedésre képes ellátni szándékolt funkcióját. 

Ellátórendszeri kapacitások programja  

Cél, hogy a hasznosnak bizonyuló prevenciós és ellátó szolgáltatások és intézmények tovább működhessenek 
a kerületben, valamint cél, hogy a kerületi szociális ellátórendszeren kívüli egyéb ellátási formák – 
egészségügy, oktatás, közlekedés stb. – is hasonlóan teljes körűen, hatékonyan fedjék le a kerület 
lakosságának ellátási szükségleteit. 

Alulhasznosított területek fejlesztésnek programja  

Cél, hogy 2020-ra rendeződjön e problémás területek közül minél többnek a státusza, funkciója – különös 
tekintettel a nagy kiterjedésű, jellemzően rozsdaövezeti területekre, mint a Ganz-MÁVAG, a Józsefvárosi 
pályaudvar, illetve a Michelin gumigyár –, a használaton kívüli területek minél nagyobb hányada hasznosításra 
kerüljön, illetve hogy a funkcióidegen zárványok funkcióváltása minél több esetben megkezdődjön, 
bekövetkezzen. 

Biztonság- és komfortérzet javításnak programja 

A biztonságérzet növelésének a bizalomerősítő beavatkozások, a rendőrségi-lakossági kapcsolatok erősítése, 
a hangsúlyos prevenció lehet az elsődleges eszköze, melyhez lényeges a kerületi rendőrkapitányság és az 
önkormányzat további együttműködése, valamint a szociális ellátóintézményekkel fenntartandó szoros 
rendőrségi munkakapcsolat, tapasztalat- és információcsere. 
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Tematikus célok városrészi 
relevanciája 

(Forrás: ITS 2015) 

Akcióterületek 
(Forrás: ITS 2015) 
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Akcióterületi fejlesztések 

Magdolna negyed akcióterületi program 

MNP III. szociális programjainak folytatása, kiterjesztése a kerület minden rászorulójára 

LÉLEK Program folytatása, bővítése  

Évi két nagy állásbörze  
 

Európa Belvárosa akcióterületi program 

Európa Belvárosa Program II.  

Blaha Lujza tér revitalizációja  

Palotanegyed: Galérianegyed  
 

Orczy negyed akcióterületi program 

Orczy Negyed Program  

Ludovika Campus, Orczy park fejlesztése  

Szeszgyár utca megnyitása a Visi Imre utca és a Kőris utca között  
 

Corvin sétány akcióterületi program 

Corvin Sétány Programhoz kapcsolódó ingatlan- és közterületi fejlesztések folytatása  

Bölcsődebővítés a Nagy Templom utcában  
 

Népszínház utca akcióterületi program 

Népszínház utca tematikus revitalizációja  

A Zsibárusház, illetve Középső-Józsefváros zsidó örökségének turisztikai fejlesztése  
 

Asztalos Sándor út – Kőbányai út menti barnamezős akcióterületi program 

Józsefvárosi pályaudvar területének rehabilitációja  

Michelin gumigyár területének hasznosítása  

Ganz-MÁVAG területének szabályozása  

Asztalos Sándor úti feltáróút létrehozása  

 

Tematikus fejlesztések 

Ingatlangazdálkodási program 

Bérlakásrendszer komfort és méret szerinti átstrukturálása  

Társasház-felújítások támogatása  
 

Közterület-fejlesztési program 

Sport- és rendezvényközpont létesítése  

Zöldfelületek minőségi felújítása, fenntartása  
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Turizmusfejlesztési program 

Negyedek turisztikai kínálatának erősítése, arculatának kialakítása  

Városmarketing és attrakciófejlesztés  
 

Foglalkoztatásfejlesztési program 

Új szakmai programok álláskeresőknek, vállalkozásoknak  

Bionikai klaszter katalizálása  
 

Egyetemvárosi program 

Egyetemi inkubátorházak létesülésének ösztönzése  
 

Civil program 

Civil tudásbázis építése, hálózatosodás erősítése  

Lakossági, civil kapcsolattartás fejlesztése az önkormányzat részéről  

Civil önszerveződések elősegítése  
 

Ellátórendszeri kapacitások programja  

Auróra utcai rendelőintézet megújítása  

Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a rászorulóknak  
 

Alulhasznosított területek fejlesztésnek programja  

József Telefonközpont hasznosítása  

Corvin Áruház rehabilitációjának ösztönzése  
 

Biztonság- és komfortérzet javításnak programja  

Társasházak biztonsági rendszerének fejlesztése  

Lakosság és rendőrség kommunikációjának fejlesztése  

 

Józsefváros Zöldfelület Fenntartási és Környezetvédelmi Koncepciója 

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

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

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

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

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

alakítson ki a kerület lakosai számára. 

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

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

 

A koncepció célkitűzései 

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

Törekedni kell az őshonos, nagy lombozatú fafajták telepítésére. 

Az önkormányzati tulajdonú közterületek kialakítása, fenntartása, felújítása önkormányzati feladat. 
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A lakókörzetekben megvalósuló beruházások kiterjedjenek a zöldsávok és a fák „felújítására” is. 

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

A gondozásban biztosítani kell a lakosság minél szélesebb körének részvételét. 

Foghíjtelkek ideiglenesen közhasználatba átengedett parkként, közparkként, közösségi kertként való 
használatának ösztönzése 

A régi bérházak telkén a tűzfalak, egyéb függőleges felületek zöldítése, szakmai segítése. 

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

Felújítandó útszakaszok mentén energiatakarékos lámpatestekkel megvalósított világítás kialakítása. 

Közép- és hosszú távú cél a kerületi útvonalzöldítések folytatása. 

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

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

 

A koncepcióra alapozva hatályba lépett a józsefvárosi természeti környezet védelméről 28/2014. 

(VII.01.) önkormányzati rendelete, amely a zöldfelületek tulajdonosainak kötelességeiről és jogairól 

rendelkezik, továbbá a zöldfelületek használatának általános szabályait rögzíti. Meghatározza a fás 

szárú növények kivágására vonatkozó részletes szabályokat a közterületen és telkeken egyaránt, és 

rendelkezik ezek pénzbeni megváltásának lehetőségeiről is. Ezzel párhuzamosan a rendelet létrehoz 

egy Környezetvédelmi Alapot és rendelkezik a Fapótlási céltartalék létrehozásáról is. 

 

Palotanegyed Turizmusfejlesztési Koncepció 

A Palotanegyed turizmusfejlesztési koncepciójának fő alapvetése a meglévő értékek menti fejlesztés. 

A negyed egyedisége tekintetében kiemeli a csendességet, békességet, a helyi közösségek vitalitását, 

a gazdag, elegáns épületállományt. Fő irányként fogalmazódik meg a dokumentumban a lakófunkció, 

a lakhatóság megtartását, a negyed elegáns, kulturált, bejárható és békés arculatának további 

fejlesztését. Fontos megállapításként fogalmazódik meg, hogy a negyed ne váljon a szomszédos VII. 

kerülethez hasonló „bulinegyeddé”, így a fiatalok, egyetemisták megszólításában nem az éjszakai 

életet, vendéglátást tartja fontosnak, hanem a kulturális, kreatív irányt. A területen a turizmusnak 

egy „lassabb tempójú”, elmélyültebb, a szofisztikált, időskori és egészségturizmus előnyeit emeli ki a 

tömegturizmussal szemben. 

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

kerülettel, turisztikai desztinációval való kapcsolatteremtésre. Hangsúlyosan jelenik meg a 

dokumentumban a negyed határain lévő terek (pl. Astoria, Kálvin tér) és meglévő attrakciók (pl. 

Nemzeti Múzeum, de még a IX. kerületi Iparművészeti Múzeum) kapuszerepének fejlesztése, 

bevonása is. 
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A Palotanegyed fejlesztendő kapui és tömbjei 

(Forrás: Palotanegyed turizmusfejlesztési koncepciója) 

 

1.2.6. A kerület településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 
A közelmúltban lezajlott jogszabályi változások a településrendezésben is változásokat okoztak. Az 

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

bekezdés határozza meg a fővárosi településrendezési új eszközöket. 

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

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

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

TSZT 2017. és a Fővárosi rendezési szabályzat előírásait alkalmazva kell az új KÉSZ-t megalkotni. 

 

Józsefvárost érintő hatályos településrendezési eszközök az alábbiak: 

● Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2017), 

● a Fővárosi Rendezési Szabályzat (FRSZ), valamint 

● Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ)  
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Budapest Főváros Településszerkezeti Terve (TSZT 2017) és a Fővárosi Rendezési 

Szabályzat (FRSZ) 

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

területére készült, 1651/2017. (XII.6.) határozatával fogadta el a Fővárosi Közgyűlés. A 

településszerkezeti terv hosszú távra szóló terv, 10 évet meghaladó időtávra készült. 

Budapest településszerkezeti tervének biztosítania kell a települést alkotó kerületek közös értékeinek 

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

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

egy város legyen. 

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

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

Rendezési Szabályzat tartalmazza, mely betartandó a kerületi szintű előírások kidolgozásakor. 

A VIII. kerület két 

zónában, részben a Belső 

zónában, részben az 

Átmeneti zónában 

helyezkedik el, 

alapvetően főváros 

fejlődésének történeti 

korszakát idéző 

városszerkezettel és 

épített környezettel 

rendelkezik. 

 

 
 

 

 
Józsefváros Budapest zónarendszerében (Forrás: TSZT) 

 

A TSZT 2017 Józsefváros területén meghatározta a (tervezett) területfelhasználási egységeket, 

beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területekre bontva a kerületet. A kerület 685,32 ha 

területű, 86%-a beépítésre szánt területfelhasználási egységbe sorolt, amelynek 32%-a lakóterület, 

31%-a vegyes, 10% gazdasági terület területfelhasználású, 27%-ban pedig különleges területbe sorolt. 

A beépítésre nem szánt területek kisebb részét a zöldterületek (24%), nagyobb részét közlekedési 

területek (76%) teszik ki.  
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TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK MEGOSZLÁSA JÓZSEFVÁROSBAN 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK  ha  BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK  ha 

LAKÓTERÜLETEK     KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK    

Nagyvárosias, magas intenzitású, 
jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű 
lakóterület 

Ln-1 107,66 
 

Közúti közlekedési terület KÖu 64,33 

Nagyvárosias, jellemzően zártsorú, keretes 
beépítésű lakóterület 

Ln-2 31,41 
 

Kötöttpályás közlekedési terület KÖk 7,96 

Nagyvárosias telepszerű lakóterület Ln-T 13,10 
 Közlekedési területfelhasználási egység 

összesen: 
 72,29 

Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű 
lakóterület 

Lk-1 22,86 
 

ZÖLDTERÜLETEK   

Kisvárosias, jellemzően szabadonálló 
jellegű lakóterület 

Lk-2 11,09 
 

Közkert, közpark Zkp 23,35 

Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület 
Lke-

1 
2,27 

 Zöldterületek területfelhasználási 
egység összesen: 

 23,35 

Lakó területfelhasználási egység összesen:  188,39     

VEGYES TERÜLETEK       

Városközpont területe Vt-V 97,07     

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű 
terület 

Vi-1 53,78 
 

   

Intézményi, jellemzően szabadonálló 
jellegű terület 

Vi-2 29,84 
 

   

Intézményi, helyi lakosság alapellátását 
biztosító terület 

Vi-3 0,95 
 

   

Vegyes területfelhasználási egység 
összesen: 

 181,64 
 

   

GAZDASÁGI TERÜLETEK       

Gazdasági, jellemzően raktározást, 
termelést szolgáló terület 

Gksz
-2 

59,69 
 

   

Gazdasági területek területfelhasználási 
egység összesen: 

 59,69 
 

   

KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE SZÁNT 
TERÜLETEK 

  
 

   

Bevásárlóközpont területe 
K-

Ker 
12,29 

 
   

Egészségügyi terület (kórház, szanatórium, 
gyógyszálló, gyógyüdülő) 

K-Eü 14,84 
 

   

Nagykiterjedésű sportolási célú terület K-Sp 12,75     

Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős 
terület 

K-
Rek 

10,61 
 

   

Állat- és növénykert területe K-ÁN 3,08     

Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági 
célra szolgáló terület 

K-
Hon 

2,62 
 

   

Közlekedéshez kapcsolódó épületek 
elhelyezésére szolgáló terület 

K-
Közl 

36,51 
 

   

Temető területe K-T 67,27     

Különleges területek területfelhasználási 
egység összesen: 

 159,97 
 

   

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖSSZESEN:  589,68 
 BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

ÖSSZESEN: 
 95,64 
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Területfelhasználási egységek Józsefvárosban – TSZT 2017 alapján  
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A Keleti pályaudvar környezetében a TSZT jelentős változással érintett területeket jelöl ki, mivel 

távlatban lehetővé kívánja tenni a vasútterület többszintes hasznosítását, egyben lehetővé teszi a 

többszintes területfelhasználás alkalmazását, így – a korábbi tervtől eltérően – a vasúti közlekedés és 

a más célú területek lehatárolása nem válik el élesen. A vasúti pályákkal is érintett területek K-

Közl/Vi-1 területfelhasználási kategóriái magas, 4,5 bsá sűrűségi lehetőséget kaptak, de arányaiban a 

többszintes területfelhasználás esetén is a közlekedés kell, hogy legyen a meghatározó 

területfelhasználás. 

A jelentős változással érintett további területek esetében (pl. Ganz-MÁVAG a Kőbányai út mellett, 

vagy a Kerepesi út mellett elhelyezkedő iparterületek) a területek belső tagolását, differenciált 

használatát a kerületi építési szabályzatban kell meghatározni, de a józsefvárosi területeken 

külön előírást nem foganatosít a TSZT e területek tagolási arányaira vonatkozóan. 

 

  
Forrás: TSZT 

 

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

lett lehetővé téve, hogy a településszerkezeti terv figyelembe vételével készülő új kerületi 

terveszközök és a TSZT között az összhang biztosítható legyen, a jelenlegi használat továbbra is 

biztosítható legyen, hiszen a funkcióváltás időszerűségét a helyi önkormányzat tudja majd 

meghatározni. 

 

Területfelhasználási egység  Átmeneti területfelhasználási egység  Terület (ha) 

Intézményi, jellemzően zártsorú 
beépítésű terület 

Vi-1 
Gazdasági, jellemzően raktározást, 
termelést szolgáló terület 

Gksz-2 11,3  

 

Egyes magassági szabályok is külön vonatkoznak azon területekre, amelyek jelentős változással 

érintettek és egyben zártsorúan épülnének be. Ezeket az FRSZ 3. melléklete tünteti fel. 

A TSZT Józsefvárosban közúti közlekedéssel kapcsolatos szerkezetfejlesztő beavatkozást nem tervez. 

Az M4 metróvonal forgalomba helyezésével viszont szükségessé vált a Rákóczi út átépítése, ezzel 

összefüggésben a TSZT tartalmazza itt a villamosközlekedés újbóli bevezetését. 
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A meglévő HÉV-vonalak pesti belváros alatti összekötésével kialakuló Észak-déli regionális gyorsvasút 

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

térnél az M3 és M4 metróvonalak átszállási kapcsolatai biztosítására.  

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

utcán és az Üllői úton is településszerkezeti jelentőségű kerékpáros infrastruktúra létesítése 

tervezett. 

 

Az Étv. szerint az FRSZ egyik kiemelt 

feladata a területfelhasználási egységek 

beépítési sűrűségének meghatározása. Az 

FRSZ szerint a beépítési sűrűség kétféle 

értékre tagolódik, hogy a területhasználat 

kiszolgálásához szükséges parkolási 

infrastruktúra épületen belüli biztosítása 

támogatott legyen. A bsá jelű általános 

sűrűségi érték az általánosan elhelyezhető 

funkciók számára, a bsp jelű parkolási 

sűrűségi érték viszont kizárólag az épületen 

belüli parkolás céljára vehető igénybe.  

A szintterületsűrűség számítása  az FRSZ alapján  
Forrás: FRSZ koncepciója 

 

 
Józsefváros beépítésre szánt területei beépítési sűrűségének értékei 

Forrás: FRSZ 1. melléklet – részlet 

  



Budapest Főváros VIII. kerület, Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata (JÓKÉSZ) 
- Megalapozó vizsgálat - 

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. 
www.urbanitas.hu 

38 
 

Józsefváros területén a terv által meghatározott beépítési sűrűség viszonylag magas, mivel a kerület 

történetileg kialakult, keskeny utcarendszerrel rendelkező, sűrűn beépült városrész. Több mint felén 

a beépítési sűrűség eléri, vagy meghaladja a 3,25 bsá értéket, a Nagykörút Corvin sétánnyal 

egybefüggő városközponti területén eléri a 4,0 értéket.  

A nagyobb főútvonalak melletti kisebb Intézményi (Vi) vagy Városközponti (Vt-V) területfelhasználási 

egységek területén ennél magasabb érték is megengedett, pl. a Kerepesi út, vagy a Hungária körút 

menti 3,5 feletti bsá értékek. 

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

nagyobb zöldfelülettel rendelkező különleges terület, vagy intézményterület esetében lett 

meghatározva, 0,75-2,5 között. A gazdasági területeken a jelentős területi kiterjedés miatt 2,0 érték 

lett a meghatározó. 

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

Szerkezeti terv tervlapjain és leírásában érvényesülnek, részben maga az FRSZ tartalmaz ezekre 

vonatkozó rendelkezéseket, paramétereket. 

 

A TSZT 2017 területfelhasználási egységei és az FRSZ-ben meghatározott 

beépítési sűrűség alapján számított építhető összes szintterület a 

Józsefvárosban 

A korábbiakban bemutatásra kerültek azon beépítésre szánt területfelhasználási egységek, melyek 

megtalálhatók Józsefváros közigazgatási határain belül. Az alábbiakban a kerület területét a TSZT 

2017 alapján (az FRSZ mellékleteinek megfelelően) önálló – más területfelhasználással, vagy 

szerkezeti jelentőségű közlekedési területtel határolt – területfelhasználási egységekre osztjuk fel. Az 

egyes tömböket a mellékelt ábra szerint beszámoztuk és tömbönként kerül kimutatásra az FRSZ-ben 

meghatározott beépítési sűrűségi értékek alapján az egyes tömbökön belül építhető összes 

szintterület maximuma. A tervezés későbbi szakaszában ezt az értéket vetjük majd össze a tervezett 

JÓKÉSZ-ben alkalmazott építési övezetek szintterületi mutatóival. 
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Tömb 

száma 

Tömb területe 

(m2) 
Területfelhasználás 

FRSZ 

bsá 

FRSZ 

bsp 

Összes építhető általános 
szintterület (m2) 

Összes építhető parkolási 
szintterület (m2) 

1. 602 738,95 Vt-V 3,50 1,50 2 109 586,33 904 108,43 

2. 95 960,12 Vt-V 3,75 1,50 359 850,45 143 940,18 

3. 46 565,89 Ln-1 3,50 1,00 162 980,62 46 565,89 

4. 6 246,16 Vt-V 4,00 1,75 24 984,64 10 930,78 

5. 22 043,87 Vi-1 2,50 1,00 55 109,68 22 043,87 

6. 15 962,58 K-Eü 3,50 1,00 55 869,03 15 962,58 

7. 26 787,39 Vi-1 3,50 1,50 93 755,87 40 181,09 

8. 59 287,70 Ln-1 3,50 1,00 207 506,95 59 287,70 

9. 138 439,58 Vt-V 3,50 1,50 484 538,53 207 659,37 

10. 516 991,27 Ln-1 3,25 1,00 1 680 221,63 516 991,27 

11. 9 520,12 Vi-3 1,50 0,50 14 280,18 4 760,06 

12. 20 374,76 Vi-1 3,50 1,50 71 311,66 30 562,14 

13. 94 678,43 Vt-V 4,00 1,75 378 713,72 165 687,25 

14. 126 079,97 Ln-1 3,25 1,00 409 759,90 126 079,97 

15. 117 033,86 Ln-T 2,50 0,50 292 584,65 58 516,93 

16. 196 191,45 Ln-2 3,50 1,50 686 670,08 294 287,18 

17. 14 011,15 Ln-T 2,50 0,50 35 027,88 7 005,58 

18. 92 190,80 K-Eü 2,50 0,75 230 477,00 69 143,10 

19. 30 755,61 K-ÁN 1,50 0,50 46 133,42 15 377,81 

20. 273 723,30 Ln-1 3,25 1,00 889 600,73 273 723,30 

21. 276 338,20 Vi-2 0,75 0,50 207 253,65 138 169,10 

22. 23 609,82 Vi-1 3,00 1,25 70 829,46 29 512,28 
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Tömb 

száma 

Tömb területe 

(m2) 
Területfelhasználás 

FRSZ 

bsá 

FRSZ 

bsp 

Összes építhető általános 
szintterület (m2) 

Összes építhető parkolási 
szintterület (m2) 

23. 222 584,52 K-Közl/Vi-1 4,50 1,00 1 001 630,34 222 584,52 

24. 12 733,95 Vt-V 4,50 2,00 57 302,78 25 467,90 

25. 19 902,76 Vt-V 4,00 1,75 79 611,04 34 829,83 

26. 4 716,37 Vi-1 4,00 1,75 18 865,48 8 253,65 

27. 23 977,41 Vi-1 4,00 1,75 95 909,64 41 960,47 

28. 46 031,27 K-Sp 1,50 0,75 69 046,91 34 523,45 

29. 122 856,97 K-Ker 2,50 1,25 307 142,43 153 571,21 

30. 52 358,19 Vi-1 3,50 1,50 183 253,67 78 537,29 

31. 61 101,15 Gksz-2 2,00 0,00 122 202,30 0,00 

32. 672 762,71 K-T 0,25 0,00 168 190,68 0,00 

33. 34 894,73 K-Rek 1,00 0,25 34 894,73 8 723,68 

34. 71 155,47 K-Rek 0,75 0,25 53 366,60 17 788,87 

35. 114 692,18 K-Közl 2,00 0,00 229 384,36 0,00 

36. 97 040,25 Vi-1 3,75 1,50 363 900,94 145 560,38 

37. 416 006,81 Gksz-2 2,00 0,00 832 013,62 0,00 

38. 23 591,32 Ln-2 3,00 1,25 70 773,96 29 489,15 

39. 94 382,92 Ln-2 2,25 1,00 212 361,57 94 382,92 

40. 228 629,67 Lk-1 1,00 0,50 228 629,67 114 314,84 

41. 15 516,02 Vi-2 2,25 1,00 34 911,05 15 516,02 

42. 40 314,37 K-Eü 3,50 1,00 141 100,30 40 314,37 

43 6 511,97 Vi-2 0,75 0,50 4 883,98 3 255,99 

44. 126 671,54 Vi-1 3,50 1,50 443 350,39 190 007,31 
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Tömb 

száma 

Tömb területe 

(m2) 
Területfelhasználás 

FRSZ 

bsá 

FRSZ 

bsp 

Összes építhető általános 
szintterület (m2) 

Összes építhető parkolási 
szintterület (m2) 

45. 60 696,75 Vi-1 3,50 1,50 212 438,63 91 045,13 

46. 26 168,49 K-Hon 4,00 1,00 104 673,96 26 168,49 

47. 2 603,58 Vi-1 4,00 1,50 10 414,32 3 905,37 

48. 77 092,57 Vi-1 3,50 1,50 269 824,00 115 638,86 

49. 110 888,89 Lk-2 1,25 0,50 138 611,11 55 444,45 

50. 119 663,70 Gksz-2 2,00 0,00 239 327,40 0,00 

51. 53 726,40 Ln-1 2,50 1,00 134 316,00 53 726,40 

52. 29 278,68 K-Közl 2,00 0,00 58 557,36 0,00 

53. 81 454,45 K-Sp 1,50 0,75 122 181,68 61 090,84 

54. 22 742,01 Lke-1 0,60 0,20 13 645,21 4 548,40 
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Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata 

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

önkormányzati rendeletével fogadta el Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatát, a JÓKÉSZ-t 

(továbbiakban JÓKÉSZ), aminek eredményeként a kerület teljes területét lefedő szabályozás 

született, a korábban még önálló szabályozási tervek egyidejű hatályon kívül helyezésével. 

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

részben új alapokra helyezte a belső városrészek szabályozási eszköztárát. A szabályzat a Fővárosi 

Közgyűlés 47/1998. (X.15.) Főv. KGy. rendelettel elfogadott Budapesti Városrendezési és Építési 

Keretszabályzat és a 46/1998. (X.15.) Főv. KGy. rendelettel elfogadott Fővárosi Szabályozási Keretterv 

alapján határozza meg az általános előírásokat és a kerület övezeti besorolását. Magassági 

szabályozásában az építménymagasság mellett a párkánymagasságot is meghatározza tömbönként, 

melynek rendelkezéseit kiegészíti a szomszédos épületekhez való csatlakozás igazodási szabályaival. 

A hatályos JÓKÉSZ elfogadása óta többször módosult, utoljára a 35/2017. (VI.09.) számú 

önkormányzati rendelettel. 

A JÓKÉSZ keretében a kerület egészére készült el a rendelet 3. mellékletét képező szabályozási terv, 

amely a legtöbb esetben a zártsorú beépítésű területeken a tömbök egészét építési helyként jelöli ki, 

egyes telkeken hátsókert meghatározása mellett, és meghatározza a már említett kiegészítő 

szabályok mellett a tömb legnagyobb párkánymagasságát is. 

A jelentősebb átépítéssel érintett területeken elsődleges és másodlagos építési helyek 

alkalmazásával szabályozza az építés lehetőségeit. 

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

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

megtartandó és telepítendő fasorok előírásával. Az átmeneti zóna zöldfelületei esetében már a 

kialakult zöldfelületi állapot megőrzése és lehetőség szerinti növelése a cél.  

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

fővárosi és helyi védettségű épületállomány, növényzet, városkép szempontjából kiemelt útvonal, 

terület, tér). 

Az építészeti örökség helyi védelméről a JÓKÉSZ mellett a településkép védelméről szóló, 34/2017. 

(IX.14.) önkormányzati rendelet rendelkezik. 

 

A hatályos JÓKÉSZ 2007-es jóváhagyása óta történt módosításainak vizsgálata 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Továbbiakban: Étv.) 

30. § (3) bekezdése értelmében, „ha az ingatlanhoz fűződő korábbi, a 13. § (1) bekezdése szerinti 

építési jogok keletkezésétől számított 7 éven belül kerül sor e jogok megváltoztatására vagy 

megszüntetésére, a tulajdonosnak - kérelmére - a (2) bekezdés szerinti kártalanítás jár. A 7 év eltelte 

után csak a használat gyakorlásába való beavatkozásért és csak akkor jár kártalanítás, ha a 

változtatás a korábbi használatot megnehezíti vagy ellehetetleníti.” 

A fenti előírás tükrében, célszerű megvizsgálni a hatályos tervet abból a szempontból is, hogy a 

hatályos szabályzat mely részei és milyen tekintetben módosultak az elmúlt 7 évben. A vizsgálat 

alapján elkerülhető a felesleges kártalanítással járó módosítások alkalmazása, illetve indokolt 

esetben mérlegelhető a tervezett és szükséges módosítással járó várható kártalanítási igény is. 

A hatályos JÓKÉSZ eddigi módosításait az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 
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A módosító rendelet 
száma 

7 éven belüli 
módosítás 

A módosítás 

tartalmi elemei 
Övezeti paramétereket is 

érint a módosítás 

Övezeti, vagy 
szabályozási 

tervet is érint a 
módosítás 

12/2008. (III.18) sz. önk. 
rendelet 

nem - - - 

35/2008.(VI.18.) sz. önk. 
rendelet 

nem - - - 

46/2008.(IX.12.) sz. önk. 
rendelet 

nem - - - 

45/2009.(XII.21.) sz. önk. 
rendelet 

nem - - - 

46/2009.(XII.21.) sz. önk. 
rendelet 

nem 

- a korábbi rendelet 
28 § és 33 §-a 
kiegészül, valamint 
több pontja és övezeti 
táblázata módosul 

igen: 

I-VIII-5, IZ-VIII-2, 

KV-IK-VIII-1 

igen 

7/2010.(II.8.) sz. önk. 
rendelet 

igen 

- a 209. tömbre 
vonatkozó rész a 
módosító rendelet 
melléklete szerint 
megváltozik a 
szabályozási tervlapon 

nem 

igen: 

209 sz. tömb 

(Köztársaság 
tér) 

36/2010.(IX.10.) sz. önk. 
rendelet 

igen 
- a korábbi rendelet 
egy pontja hatályát 
veszti 

nem nem 

50/2011. (IX.19.) sz. önk. 
rendelet 

igen 

- övezeti tervvel 
egészült ki a 
mellékletek listája 

- módosultak egyes 
építési övezetek 
részletes előírásai 

- módosulnak építési 
övezeti paraméterek 

- a szabályozási terv is 
módosul 

igen: 

L1, L2, L2/A, L4, L7, VK, I, IZ, 
M, K-EÜ, K-SP, KV esetében 

kiegészült a táblázat a 
beépítési móddal 

igen: 

változnak a 
kötelező és 

irányadó 
szabályozási 

elemek a 
teljes 

kerületre 

Ezen felül: 

L7-VIII-4 

I-VIII-3 

IZ-VIII-2, IZ-VIII-3, IZ-VIII-4 

K-EÜ-VIII-3 

40/2012.(VII.26.) sz. önk. 
rendelet 

igen 
egy később hatályon 
kívül helyezett 
melléklet módosul 

nem nem 

63/2012. (XI.23.) sz. önk. 
rendelet 

igen 

elsősorban az IZ-VIII-3 
építési övezet 
előírásai és a KL-KÉ-
VIII-2 övezet előírásai 
módosulnak 

igen: 

IZ-VIII-3 

KL-KÉ-VIII-2 

igen: 

146, 151, 152, 
154 sz. tömbök 

területét 
érintően 

68/2012.(XII.07.) sz. önk. 
rendelet 

igen 

a sajátos 
jogintézményekre 
vonatkozó és egyéb 
kisebb módosítások 

nem nem 
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A módosító rendelet száma 

7 éven 
belüli 

módosítás 

A módosítás 

tartalmi elemei 
Övezeti paramétereket is 

érint a módosítás 

Övezeti, vagy 
szabályozási 

tervet is érint a 
módosítás 

27/2013. (VI.13.) sz. önk. 
rendelet 

igen 
a 111. számú tömb 
módosítása 

nem 
igen: 

111 sz. tömb 

38/2013. (VII. 25.) sz. önk. 
rendelet 

igen 
az 5. sz. melléklet 
hatályon kívül 
helyezése 

nem nem 

50/2013. (XII. 05.) sz. önk. 
rendelet 

igen 

intézményi 
fejlesztéshez 
szükséges 
módosítások 

igen: 

I-VIII-5 

igen: 

Fiumei út – 
Salgótarjáni u. – 

MÁV vonal – 
Kőbányai út – 

Orczy tér 

18/2014. (VI.12.) sz. önk. 
rendelet 

igen 

a Nemzeti Lovarda 
nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt 
jelentőségű 
fejlesztése 

igen: 

K-SP-VIII-1 

K-SP-VIII-2 

igen: 

303, 304, 306, 
307 sz. tömb 

42/2014. (XI.13.) sz. önk. 
rendelet 

igen 

SZT módosítás a 
korábban már 
módosult 146. sz. 
tömbben 

nem 
igen: 

146 sz. tömb 

48/2014. (XII.05.) sz. önk. 
rendelet 

igen 

az egész JÓKÉSZ 
átfogó felülvizsgálata, 
melynek keretében 
apróbb módosítások 
kerültek elfogadásra 
és az SZT is módosult 
egy helyen 

VK, L1, L2, L4, L7, I, 

KL-KT, Z-KP és Z-FK 

keretövezetek esetében 
egyes építési övezetekre/ 

övezetekre vonatkozó 
módosítások, melyek nem 

érintik az övezeti 
paramétereketk 

igen: 

10. szelvény 
érintett része 

Ezen felül: 

VK-VIII-04 

VK-VIII-05 

15/2015.(III.31.) sz. önk. 
rendelet 

igen 

több kisebb módosítás 
egyes lakóterületi 
építési övezeteket és 
zöldfelületeket 
érintően 

igen: 

L2/A-VIII-1 

igen: 

Az SZT összes 
szelvénye 

lecserélésre 
került 

43/2015.(X.22.) sz. önk. 
rendelet 

igen 
2 kisebb részterületet 
érintő módosítás 

igen, eltérés engedélyezése 
formában: 

I-VIII-1 

igen: 

116/A sz. tömb 

55/2015.(XII.10.) sz. önk. 
rendelet 

igen 
1 tömböt érintő SZT 
módosítás 

nem 
igen: 

125 sz. tömb 
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A módosító rendelet száma 

7 éven 
belüli 

módosítás 

A módosítás 

tartalmi elemei 
Övezeti paramétereket is 

érint a módosítás 

Övezeti, vagy 
szabályozási 

tervet is érint a 
módosítás 

5/2016.(II.11.) sz. önk. rendelet igen 

építési övezeti 
előírások módosítása 
egyes lakóterületi 
építési övezetek 
esetében, melynek 
célja a MÁV telepi 
ingatlanok telekhatár-
rendezése, illetve egy 
mentőállomás nyitása 
az Orczy út mentén 

igen, kivétel képzése 
formában: 

L2/A-VIII ép. övezetek, 

ezen felül: 

L4-VIII-1 

igen: 

7. (Orczy út 
32/b tömbje) 
és 11. (MÁV 

telep) 
szelvények 

29/2016. (XI.17.) sz. önk. 
rendelet 

igen 

munkahelyi 
területeket érintő 
módosítások a Ganz-
MÁVAG területén 

igen: 

M-VIII-2 

igen: 

7., 11. és 12. 
szelvények 

(Ganz-MÁVAG 
terület) 

23/2017. (VI.09.) sz. önk. 
rendelet 

igen 
a 38830/3 hrsz-ú 
ingatlanra vonatkozó 
módosítás 

nem 

igen: 

9. szelvény 
érintett része 

32/2017. (VI.09.) sz. önk. 
rendelet 

igen 

A rendelet 25 §-a 
kiegészül, 38 § (2) 
hatályát veszti, 3. 
melléklet szerinti 
elemek is módosulnak 

nem 

igen: 

244. sz tömb 
módosul 

35/2017. (VI.09.) sz. önk. 
rendelet 

igen 

Rendelet a JÓKÉSZ 
egyes 
rendelkezéseinek 
hatályon kívül 
helyezéséről 

nem nem 

 

A hatályos JÓKÉSZ korábbi módosításainak értékelése a módosítás óta eltelt idő függvényében: 

7 éven belül módosítással érintett 

építési övezetek/övezetek: 

L2/A-VIII-1; L2/A-VIII-2; L4-VIII-1; L7-VIII-4; VK-VIII-04, VK-VIII-05, 

I-VIII-1; I-VIII-3; I-VIII-5; IZ-VIII-2; IZ-VIII-3; IZ-VIII-4; M-VIII-2; 

K-SP-VIII-1, K-SP-VIII-2, K-EÜ-VIII-3; KL-KÉ-VIII-2 

7 éven belül SZT módosítással 

érintett területek: 

111; 116/A; 125; 146; 151; 152; 154; 209; 244 számú tömbök, 
valamint a 7., 9., 10., 11., 12. számú SZT szelvények érintett részei. 
Ezen felül a tömbszámmal nem behatárolt Fiumei út – Salgótarjáni 
u. – MÁV vonal – Kőbányai út – Orczy tér által határolt terület; a 
II. János Pál pápa tér (volt Köztársaság tér); 

Egyéb megjegyzés: 

a 23/2017. (VI.09.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott módosítás 
érintette a Szabályozási terv 9. szelvényét a 38830/3 hrsz-ú telken 
jelölt építési hely vonatkozásában, ám az egységes szerkezetű SZT 
9. szelvényén az átvezetés nem történt meg. Az új SZT-n már a 
módosított állapotot kell majd feltűntetni. 



 

 

 

 

7 éven belül SZT módosítással érintett területek 
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1.3. JÓZSEFVÁROS TÁRSADALMA 
Budapest kerületei közül valószínűleg Józsefváros helyi társadalmához kapcsolhatók a leggazdagabb 

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

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

valóban itt a legalacsonyabb Budapesten. Más sztereotípiákat ellenben cáfolnak a statisztikák: a 

legfeljebb nyolc általánost végzett népesség arányának tekintetében hat kerület is kedvezőtlenebb 

helyzetben van, a regisztrált vállalkozások és az ezer lakosra eső nonprofit szervezetek száma szerint 

Józsefváros egyaránt a hetedik helyen szerepel Budapest huszonhárom kerülete közül. 

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

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

Magdolna Negyed Program tíz éve alatt összesen közel hétmilliárd forint értékben valósultak meg 

részben soft (képessé tevő és felzárkóztató), részben hard (lakhatási és környezeti 

infrastruktúrafejlesztő) beavatkozások. 

 

1.3.1. Szociodemográfiai jellemzők 

Demográfia, népesség 

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

követően 2011 óta tartó növekedéssel ért el. (Érdemes megjegyezni, hogy a népszámlálások közti 

tovább számításra alapozó adatsorok 2004-2011 között növekedést, majd a 2011-es népszámlálással 

hirtelen, jelentős visszaesést mutatnak, ami nagy valószínűséggel a tovább számítás anomáliáiból 

fakad, így fenntartással kezelendő.) E népességszámmal Józsefváros a budapesti kerületek 

középmezőnyében helyezkedik el, azonban tekintettel viszonylag kis területére (6,85 km2, Budapest 

1,30%-a) népsűrűségét illetően még úgy is a harmadik helyen áll a főváros kerületei között (10 992 

fő/km2, 2014), hogy benne a sűrűn beépített lakóövezetek mellett kiterjedt ipari és zöldterületek is 

találhatók. A többi belső-pesti kerülethez (sőt, 2011-ig a főváros egészéhez is) viszonyítva 1990-hez 

képest jóval kisebb népességvesztést könyvelt el: 2014-es lakossága az 1990-es 87%-át teszi ki, míg 

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

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

élveszületések és a halálozások lakónépességre vetített aránya szinte megegyezik – a 

házasságkötések enyhe többletét (0,50% a 0,45%-kal szemben, bár lemaradva a belső-pesti 0,54%-os 

átlagtól) Budapest legalacsonyabb válási aránya (0,17%, a fővárosi átlag 0,21%) egészíti ki. A 2013-

ban mért 270 főnyi természetes fogyás jól illusztrálja, hogy a kerület imént látott, 2011 óta tartó 

népességnövekedése, akárcsak Budapesté és a belső-pesti kerületeké általában, bevándorlásból 

fakad. A fluktuáció érdemben meghaladja a budapesti átlagot, illetve valamelyest a belső-pesti 

kerületek átlagát is 

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

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

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

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

A belső-pesti kerületekre mért kor és nem szerinti megoszlásadatok lényegében mindenhol köztes 

értékeket mutatnak az összbudapesti és a VIII. kerületi értékek között, kivéve a 14 éves és fiatalabb 

népesség arányát, ami e kerületekre összességében közel egy százalékkal alacsonyabb a józsefvárosi 

adatnál. 
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Józsefváros népessége 1990 és 2014 között, a 2011-es népszámlálás 

előtti népesség-tovább számítási anomáliákat korrigáló lehetséges valós 
trend ábrázolásával (fő) 

 
 

Az egyes belső-pesti kerületek, illetve Budapest egészének 
népességváltozása 1990 és 2014 között, a 2011-es népszámlálás előtti 

népesség-tovább számítási anomáliákat korrigáló lehetséges valós 
trendek ábrázolásával (1990=100%) 

 

  
A VIII. kerület, a belső-pesti kerületek, illetve Budapest főbb 

népmozgalmi mutatószámai, a kerület, illetve a város lakónépességére 
vetítve (2013) 

 

A VIII. kerület, a belső-pesti kerületek, illetve Budapest vándorlási 
arányszámai (2013) 

 
 

 
A népesség kor és nem szerinti megoszlása a VIII. kerületben, 

a belső-pesti kerületekben és Budapesten (2014) 
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Más belvárosi kerületekhez hasonlóan Józsefvárosban is relatív magas a nőtlenek, hajadonok aránya 

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

(29,60, illetve 39,63%) – míg az özvegyek, illetve elváltak arányát illetően kevésbé jelentős az eltérés. 

Utóbbi két adat sajátosságai (előbbi alacsonyabb, utóbbi magasabb a fővárosi átlagnál) összhangban 

vannak a hatvan év feletti lakosság fent megfigyelt alacsonyabb arányával. A belső-pesti kerületek 

összességére számolt értékek nem árnyalják különösebben a képet: minden esetben az 

összbudapesti és a józsefvárosi adatok között helyezkednek el. A kiskorúak aránya, a fentiekkel 

összhangban, budapesti viszonylatban átlagosnak tekinthető ugyan, a belső-pesti kerületek közül 

azonban a legmagasabb. 

 
A lakosság családi állapot szerinti megoszlása a VIII. kerületben,  

a belső-pesti kerületekben és Budapesten (2011) 

 

 
Kiskorúak aránya a teljes népességen belül Budapest kerületeiben (2011) 
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Nemzetiségi összetétel 

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

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

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

azonosítja magát ekként. A népszámláláson magát cigánynak vallók 3050 fős csoportja a város 

legnépesebb cigány közösségét jelenti, Budapest romani és beás népességének 15,14%-át. Más 

nemzetiségek jelentősen alacsonyabb számban vannak jelen, közülük az 1,31%-ot kitevő (998 fős) 

német, a 0,82%-os román (622 fő), illetve a 0,72%-os (547 fő) kínai említhető. Egyéb nemzetiségűnek 

(ami a fővárosban jellemzően a nyugat-európaiakat, afrikaiakat, valamint nem kínai vagy vietnami 

ázsiaiakat jelenti) 2,83% vallotta magát, ami a 2,40%-os fővárosi átlagnál magasabb ugyan, de a 

kerületek rangsorában csupán a nyolcadik helyhez elég. (Érdemes megjegyezni, hogy a fenti értékek 

önbevalláson alapulnak, illetve 

hogy a népszámlálás során nem 

volt kötelező a válaszadás a 

nemzetiséget érintő kérdésekre, így 

pontosságukat az esetleges 

látencia, illetve a válaszmegtagadók 

magasabb aránya – VIII. kerület: 

11,03%, Budapest: 9,47% – 

jelentősen árnyalja. A látencia, 

akárcsak Magyarország más területi 

egységei esetében, elsősorban a 

cigány nemzetiségi hovatartozás 

szempontjából jelentős. 

 

Képzettség 

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

legmagasabb végzettségként nyolc általánossal rendelkezők száma 3,57%-kal magasabb 

Józsefvárosban (20,58% az összbudapesti 17,01%-hoz képest), míg a felsőfokú oklevéllel 

rendelkezőké 3,58%-kal alacsonyabb (25,29, illetve 28,88%). Utóbbi érték a belső-pesti kerületek 

összességében mért 31,30%-os 

értékhez képest még nagyobb 

különbséget mutat – e csoporttól a 

kerület a befejezetlen általános 

iskolai végzettségűek számát 

illetően is érdemben eltér. 

Józsefvárosban, akárcsak a fővárosi 

kerületek többségében (így a VI. 

kerület kivételével az összes belső-

pestiben is), az érettségivel 

rendelkezők jelentik a legnépesebb 

társadalmi csoportot. 

 

  

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

A hét éves és idősebb népesség végzettség szerinti megoszlása a VIII. 
kerületben, a belső-pesti kerületekben és Budapesten (2011) 
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Foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok 

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

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

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

magasabb, mint a 20,79%-os belső-pesti átlag). Ettől függetlenül egyértelmű, hogy a kerület 

népessége jelentős problémákkal szembesül e téren: a fentiek mellett szintén igaz ugyanis, hogy 

Budapest kerületei közül itt a legmagasabb a munkanélküliség (8,00%) és a nyilvántartott 

álláskeresők aránya (3,71%) is. (A 180 napon túl nyilvántartott álláskeresők aránya – 2,46% – 

tekintetében a kerület helyzete még kedvezőtlenebb: arányuk az összbudapesti arány 2,15-szöröse, 

míg az összes nyilvántartott álláskeresőt illetően e szorzó értéke csak 1,78.) 

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

kerületei közül Józsefvárosban a legalacsonyabb az egy főre eső nettó belföldi jövedelem. Bár a 2000 

és 2010 közti években megfigyelhető volt némi jövedelmi felzárkózás a fővárosi átlaghoz, 2011 

jelentős, 3,53%-os visszaesését követően még 2012-ben sem haladja meg érdemben a 2000. évi 

arányt. 

 

  
A VIII. kerület, a belső-pesti kerületek és Budapest népessége gazdasági 

aktivitás szerint. 

 

Munkanélküliek (2011) és nyilvántartott álláskeresők (2013) aránya 
Budapest egyes kerületeiben, illetve a város egészében. 

 

 
 

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

Egy főre eső nettó belföldi jövedelem a VIII. kerületben, az adott évi 
budapesti érték százalékában kifejezve, 2000-2012. 
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Háztartások, lakhatás, életminőség 

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

lakott (sem hivatalosan, sem a gyakorlatban), a 2011-es népszámlálás által a kerületben felmért 

háztartások száma ennél alacsonyabb, 38 073 darab. Ugyanakkor nem minden háztartás jelent 

családot (házastársi vagy élettársi, illetve vérségi kapcsolatban együtt élők legszűkebb körét1), 

utóbbiak száma így jóval kevesebb, csupán 18 092. Józsefvárosban 100 családra átlagosan 260 

családtag, ebből 40 gyermek jutott 2011-ben. E számok tekintetében Budapesten megállapítható 

bizonyos trendszerűség, amely szerint a belső kerületekben kisebb családok, és kevesebb gyermek 

jellemző, mint a kertvárosokban. Józsefváros ugyanakkor – a belső-pesti kerületekkel összevetve – 

relatív nagyobb családokkal és több gyermekkel jellemezhető, még ha az összbudapesti átlaghoz 

képest ez nem is feltűnő: a belső-pesti kerületekben átlagosan csak 254 fő, ebből 36 gyermek jut 100 

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

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

egyidőben pedig a családszám és az átlagos családméret csökkenése figyelhető meg: 2001 és 2011 

között 10,63%-kal nőtt a lakások, és 6,44%-kal a háztartások mérete a fővárosban, míg a családok 

száma közel hét, átlagos mérete valamivel több, mint két százalékkal csökkent. Utóbbi tendenciák 

kiemelt súllyal figyelhetők meg a belső-pesti kerületekben, illetve Józsefvárosban is. Különösen 

magas a száz családra jutó gyermekek számának csökkenése, ami a belső-pesti kerületek átlagánál is 

nagyobb mértékű, 23,08%-os a VIII. kerületben, ami – a családok számának csökkenése mellett – az 

itt élő gyermekek számának jelentős csökkenését jelzi. 

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

az egy fős háztartások jelentős – közel abszolút – többségével is, amiben ugyan szintén látszik, hogy 

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

kevesebb egy fős, nagyságrendileg egy-egy százalékponttal több három- és négy fős háztartás). A 

kerületi számok ezzel együtt változatlanul jelentősen kisebb átlagos háztartásméretről tanúskodnak, 

implikálva a (jellemzően fiatal) egyedülállók, illetve a (jellemzően idős) özvegyek 

felülreprezentáltságát Józsefváros társadalmában. Előbbi csoport az egyetemek, főiskolák magas 

számához, illetve az olcsó albérleti, lakhatási lehetőségekhez kapcsolódóan lehet elsősorban jelen, 

míg az idősek kiemelkedő jelenléte a hetvenes évek óta ismert sajátja a hagyományos beépítésű 

belvárosi lakóterületeknek Budapesten. 

  

Egyes háztartási mutatók változása 2001 és 2011 között Józsefvárosban, 
a belső-pesti kerületekben, illetve Budapest egészében 

Háztartások megoszlása a háztartásban élők száma szerint a VIII. 
kerületben, a belső-pesti kerületekben, illetve Budapest egészében 

(2011) 
  

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

kapcsolatban együtt élő két személy nőtlen, hajadon gyermekkel vagy gyermek nélkül; és egy szülő (apa vagy anya) nőtlen, hajadon gyermekkel. 
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A kis létszámú háztartások, logikus módon, a kis alapterületű lakásokkal hasonló minták szerint 

jelennek meg a város lakástérképén. Lévén hogy a VIII. kerületben az eredendően kisebb lakásokkal 

jellemezhető belső-pesti kerületekhez képest is kiemelkedő (34,29%) a 40 m2 alatti lakások aránya, és 

átlagos alapterület tekintetében is (holtversenyben) a második legalacsonyabb érték a kerületé, nem 

meglepő, hogy a kerület a statisztikák alapján kevésbé bizonyul alkalmas lakhelynek a nagyobb 

családban élők számára. Az alacsony átlagos lakásméret és a hasonló kerületek viszonylatában 

magasabb családméret kettősségéből egy további jellegzetesség is következne: Józsefváros 

laksűrűsége relatív magasabb 

kellene, hogy legyen. A 

vonatkozó adatok szerint 

azonban az egy főre eső átlagos 

lakásnégyzetméter-szám, bár 

valamivel alacsonyabb, nem tér 

el érdemben a fővárosi átlagtól 

(31,46, illetve 33,54m2), több, 

munkáskerületként kiépült pesti 

városrész – Kőbánya, Újpest – is 

érdemben alacsonyabb 

számokkal bír e téren. Ennek 

pontos oka nem ismert, bár az 

üres lakások nagy száma 

valószínűleg jelentős magyarázó 

erővel bír. 

A lakások zsúfoltságának relatív kedvező számai nem függetlenek attól a jelentős 

ingatlanállománybeli átalakulástól, ami az elmúlt években a Corvin sétány mentén, egységes projekt 

keretében zajlott, illetve zajlik. Nagyrészt az itt végbement – korábbi – szanálásoknak, és azokat 

követő – időben közelebbi – építkezéseknek köszönhető, hogy 2011-ben és 2013-ban is 

Józsefvárosban épült a legtöbb lakás Budapest összes kerülete közül. 2011-ben az új lakások 25,97%-

a esett a kerületre. E folyamatnak, illetve a századfordulós körfolyosós bérházak által dominált 

állomány folyamatos komfortosításának köszönhetően, a kerület a legtöbb közmű tekintetében 

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

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

legalacsonyabb, másfelől a távfűtés terén – ami azonban szinte kizárólag a paneles lakótelep 

jelenlétének fokmérője, így például az V., VI., VII. kerületben aránya 0%. 

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

kedvezőtlenebb állapotú lakások fővárosi összehasonlításban magas száma, melyeket bérlőik a 

kilencvenes évek lakásprivatizációja során kisebb arányban akartak, illetve tudtak megvásárolni, mint 

a város más részein. Az önkormányzati lakások aránya ugyanakkor folyamatosan csökken, három év 

alatt 12,29%-ról 11,00%-ra: ennek egyik oka a fokozatos elidegenítés, másik oka a teljes egészében 

vagy jelentős részben önkormányzati tulajdonú lakóépületek alkalmankénti bontása, amit nem 

ellensúlyoz újabb szociális bérházak építése. (A lenti adatsoron már nem látható, korábbi években 

került sor a Corvin sétány beruházásához kapcsolódóan jelentős bontásokra, illetve több szociális 

bérház felépítésére.) A lakott lakások aránya még nagyobb arányban csökken: az önkormányzati 

lakások 2011—2014 közti 1,29 százalékpontos csökkenéséhez képest arányuk 2,04 százalékponttal 

csökkent a teljes lakásállományon belül. A józsefvárosi önkormányzat bérlakásállománya azonban 

jelen szintjén is magasnak számít, Budapest egészéhez, de még a belső-pesti kerületek átlagához 

Lakások méret szerinti megoszlása a VIII. kerületben, a belső-pesti 
kerületekben, illetve Budapest egészében (2011) 
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képest is (11,09% a 4,84, illetve 8,22% ellenében). Számszerűsítve mindez 4913 darab önkormányzati 

tulajdonú lakást jelentett 2014-ben, melyek közül 4350 volt lakott. 

 
Önkormányzati tulajdonú lakások aránya összesen, illetve a lakottakra szűkítve a teljes VIII. kerületi lakásállományhoz 
képest (a számításhoz használt teljes lakásszám a tárgyév január 1-i, az önkormányzati lakásokra vonatkozó adatok a 

tárgyévet megelőző év december 31-i állapotot jelzi). 

 

Egészségi állapot 

A népesség egészségügyi helyzetét illetően kiemelendő, hogy Budapest kerületei közül 

Józsefvárosban a legalacsonyabb a várható élettartam (nők: 76,5, férfiak: 69,9 év, ami 7,6, illetve 6,1 

évvel kevesebb a listavezető II. kerület értékeinél, 2006-2010-es adatok szerint2).  

A fő betegségtípusok többségének standardizált halálozási hányadosa a kerületben a fővárosi átlag 

alatti értéket vesz fel: a vizsgált 13 mutató közül mindössze a prosztatadaganatok tekintetében 

tartozik a kerület népessége egyértelműen Budapest kevésbé veszélyeztetett feléhez. Ezen felül az 

ajak, a szájüreg és a garat rosszindulatú daganatai, illetve a fertőző és parazitás betegségek esetében 

tapasztalható eltérés a férfiak és nők érintettségében a fővárosi átlaghoz képest, minden más 

esetben a teljes kerületi népesség veszélyeztetettebb, mint a budapesti átlag. Ebben az átlagosnál 

kedvezőtlenebb szociodemográfiai helyzetnek (alacsony végzettségű, alacsony jövedelmű, elöregedő 

népesség), illetve a sok tekintetben egészségtelen épületállománynak gyaníthatóan egyaránt szerepe 

van. 

Feltűnő ugyanakkor, hogy nem csupán a betegségi elhalálozások, de a külső okok tekintetében is 

szinte homogénen magasabb a kerületi népesség veszélyeztetettsége, mint a budapestié általában: 

ezek közül a narkotikumos mérgezések és az öngyilkosságok magas száma gyaníthatóan leginkább 

szociokulturális hátrányokra vezethető vissza. 

  

                                                           
2 Budapesti Egészségterv 2012 
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1.3.2. Térbeli társadalmi rétegződés 
A VIII. kerület hagyományosan három részre, a Belső-, a Középső- és a Külső-Józsefvárosra 

tagolódott. Ezek között a Nagykörút, illetve a Fiumei út – Orczy út vonala jelentette a határt, 

meglehetősen nagy és heterogén egységeket alkotva, nevük használata nem vált a mindennapok 

részévé. Változást hozott, amikor Józsefváros önkormányzata a 2005-ben elfogadott 15 éves 

Kerületfejlesztési Koncepció részeként határozott tizenegy városrész definiálásáról a kerületben, 

melyeket utóbb a 94/2012. (XII. 27.) fővárosi közgyűlési rendelet is szentesített. Ezek egy része jól 

körülhatárolható, történeti előzményekkel bíró terület, míg mások közülük szerves fejlődés nélkül, 

egy-egy jellegzetes objektum vagy közterület környékeként, az adott objektum vagy közterület nevét 

viselve születtek. 2012-ben néhány városrész neve módosult, egyértelműsödött. A területi szintű 

jellegzetességek leírásának bevezetéseként érdemes áttekinteni e városrészeket3. A városrészeket a 

készülő új JÓKÉSZ ütemezésének megfelelően 3 csoportra bontva elemezzük: 

 

Az I. ütem városrészei 

 

                                                           
3 Az alábbiakban szereplő városrészszintű adatok a KSH adatszolgáltatásából származnak, melyek a 2011. évi népszámlálás szerinti 

állapotot mutatják. 
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Magdolna negyed 

A területén 2005 óta folyó integrált, lakóbevonásos szociális városrehabilitációs program kapcsán 

relatív ismertté vált, noha e néven előzménnyel nem bíró terület. A kerületet stigmatizáló szociális 

problémák egyik gócpontja, melynek helyzetén az említett – elsősorban közösségépítő és 

lakókörülmény-javító – fejlesztő programok valamelyest javítottak a program három ütemének tíz 

éve során. Ez idő alatt épült meg a Mátyás téri Kesztyűgyár Közösségi Ház, a Dobozi utcai FiDo Ifjúsági 

és Szabadidőpark, épült újjá a Teleki László téri piac és körülötte a teljes tér, valamint vált 

sétálóutcává a Bauer Sándor utca és a Mátyás tér egy része. A negyed fontos intézménye a 

felnőttképzési kapacitásokkal is kibővített Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium, melynek 

fejlesztésére szintén a 2010 körüli években került sor. A kedvezőtlen társadalmi helyzethez vegyes 

beépítés társul: a főbb útvonalak mentén szinte egyeduralkodó magasabb bérházak mellett a 

mellékutcákon számos kisebb, akár 150 évesnél is idősebb lakóház, valamint műhelyek és nagyszámú 

foghíjtelek van jelen. 

Orczy negyed 

A nevét az Orczy térről, az Orczy parkról és az Orczy útról kapott terület a középső-józsefvárosi gyűrű 

legperifériálisabb része, a Magdolna negyed mellett a kerület másik krízisterülete. A 2000-es évektől 

kezdődően számos pontján épültek új társasházak, melyek révén társadalmi mutatói nem rosszabbak 

kiugróan, mint a Baross utca másik oldalán fekvő Magdolna negyedé, ugyanakkor fő problémagócai, 

elsősorban a Diószegi Sámuel utca középső szakasza környékén a kerület leginkább leszakadó, 

gettósodó, bűnügyileg fertőzött területei találhatóak meg. A negyedben kiemelten jelentős probléma 

a droghasználat és -kereskedelem. A hagyományos beépítések igen elavult lakásállománya nagy 

arányban önkormányzati tulajdonú. Bár a negyedhez tartozik, annak kevéssé szerves része az Orczy 

park és a Ludovika tér, melyeknek fejlesztése a Nemzeti Közszolgálati Egyetem révén, amely 2014-

ben költözött be a Ludovika Akadémia volt épületében, folyamatban van. A park területén részben 

túlnyúló fejlesztés komplett campust hoz létre, kinyitva azt a negyed lakóterületei felé is. Az egyetem 

szomszédságában üzemel a Magyar Természettudományi Múzeum. 

Csarnok negyed 

Új keletű névadás a Nagykörút, a Népszínház utca és a Baross utca által határolt területek 

intenzívebb beépítésű, nyugati részére. Nevét a kerületi vásárcsarnokról kölcsönzi, amely a negyed 

egyetlen jelentősebb tereként megjelenő Rákóczi téren áll, a VIII. kerület másik olyan (szintén az M4-

es vonalhoz tartozó) metróállomása szomszédságában, ami nem a kerülethatáron üzemel. Beépítése 

hasonló a Népszínház negyedéhez, bár itt már nagyobb arányban jelennek meg azok a kisebb, 

gyakran műhelyekkel együtt álló beépítések, amik a kerület külsőbb részeire kifejezetten jellemzőek. 

Társadalmi összetétele, ezzel párhuzamosan, érezhetően kedvezőtlenebb, mint a Népszínház utca 

vagy a Nagykörút túloldalán. Sajátos kettőssége alapján a Mátyás tér környéki részei a Magdolna 

negyedhez hasonló, társadalmilag és építészetileg egyaránt leromlott területek, míg a 2010-ben 

sétálóutcásított Tavaszmező utca egyetemvárosias környéke, illetve – kisebb részben – a Rákóczi tér 

dzsentrifikációs jeleket mutató szomszédsága a városrész részleges metamorfózisát vetíti előre. A 

Csarnok negyedben áll a kerületi rendőrkapitányság (Víg utca), valamint a kerület egészségügyi 

ellátásának központja, az Auróra utcai rendelőintézet is. 

Corvin negyed 

Az eleinte Józsefváros-központ névre keresztelt terület a Baross utca déli oldalán, a Nagykörút és a 

Szigony utcai lakótelep között terül el. Északi részén már a 2000-es évek elején megjelent a 

városrehabilitáció, a Futó utca mentén számos új lakóházzal és közterületi fejlesztésekkel, míg déli, a 
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kétezres évekre kifejezetten leromlott állapotú részei a 2003-tól fokozatosan, egyre nagyobb 

intenzitással zajló Corvin Sétány Program részeként alakultak át. Utóbbi a kerület legnagyobb léptékű 

átalakulásának színhelye: több száz lakás bontására került sor a Kisfaludy utcától a Szigony utcáig 

terjedő területen, melyek helyén részben a Corvin Pláza, részben a tulajdonképpeni Corvin sétány 

lakó- és irodaépületei épültek, épülnek fel. A negyedben áll a kerület polgármesteri hivatalának, a 

Corvin mozi, és a Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium is. Népessége, a fent vázolt 

átalakulási folyamatnak megfelelően, nehezen írható le: a Corvin Sétány Program indulása előtt a 

kerület kedvezőtlenebb helyzetű részei közé tartozott, a bontások következtében azonban a 

népesség részben kicserélődött, részben jelentősen lecsökkent. Ez utóbbi az ingatlanfejlesztések 

előrehaladtával 2020-ra minden valószínűség szerint kompenzálódni fog, magasabb státuszú 

népesség koncentrált beköltözésével. 

Losonci negyed 

Az eleinte Szigony negyed névre keresztelt terület az esetenként Józsefvárosi, esetenként Szigony 

utcai néven ismert lakótelepet és annak szűk környezetét fedi le, a Baross utcától délre eső területek 

középső szeletét. Az 1970-es és ’80-as évek során a kerület környező részeivel nagyrészt megegyező 

beépítést, a korábbi utcaszerkezettől független struktúrában, panellakótelep váltotta fel, amely 

nagyrészt azóta is magán hordozza a korszak jellegzetes problémáit: a közösségi terek, a zöldfelület 

hiányát, a monoton beépítést. Utóbbit a 2000-es évektől kezdődő panelprogramok homlokzati 

színezései is csak részben oldották. Társadalmi összetétele vegyes, a legtöbb mutató szerint 

nagyságrendileg megfelel a kerületi átlagnak, ugyanakkor a lakáskomfort – érthető okokból – 

érdemben magasabb annál. Megmaradt hagyományos beépítésű területei meglehetősen rossz 

állagúak. Jelentősebb intézményei nincsenek, noha közepén épült fel a Pázmány Péter Katolikus 

Tudományegyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar, valamint déli részein áll a Semmelweis 

Egyetem több épülete, az úgynevezett külső klinikai tömb nagy része. Ehhez kapcsolódóan a két 

egyetem jelentős fejlesztéseket tervez a Szigony utca és a Balassa utca közti tömbben, az 

úgynevezett Bionikai Innovációs Központ idetelepítése révén. Bár nem szerves része a negyednek, ide 

tartozik a Füvészkert területe is. 
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A II. ütem városrészei 

Kerepesdűlő 

A kerület északkeleti területeinek nagy részét lefedő városrészt alapvetően intézményi, üzemi és ipari 

területek, így a Fiumei úti sírkert (közkeletű nevén a Kerepesi temető), a Keleti pályaudvar, a 

fejlesztési területként releváns volt Taurus/Michelin gumigyár területe, a volt Ügető helyén felépült 

Aréna Pláza, valamint a Nemzeti Lovarda épületegyüttese. Lakóházak kis számban, a Baross tér 

mellett, a Fiumei út és a Festetics György utca által határolt háromszögben állnak csak rajta, illetve a 

Kerepesi úti MÁV-bérházak, társadalmi és építészeti jellegüket tekintve a Népszínház negyed 

nyúlványaként. 

Százados negyed 

A kerület fennmaradó részétől szinte tökéletesen elszigetelve, a Keleti pályaudvarra vezető 120-as 

számú vasútvonal vágányai, a Kerepesi út és a Hungária körút között fekvő vegyes funkciójú negyed. 

Karakterét elsősorban a Százados úti Művésztelep szabja meg, ami szomszédságában egy nagyobb 

társasházas területtel, valamint számos üzemmel, egy villamosremízzel és a Hidegkuti Nándor 

Stadionnal együtt alkotja a területet. Ide tartozik, noha még az elszigetelt városrésztől külön elvágja a 

Salgótarjáni utcai villamosvonal töltése, a XIX. századi ikerházakból álló MÁV-telep apró zárványa is 

(amely a X. kerületben, a Hungária körút túloldalán folytatódik). Társadalmi helyzete lényegében 

minden mutató szerint kedvezőbb a kerületi átlagnál, például itt a legmagasabb a felsőfokú 
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végzettségűek aránya, itt a legalacsonyabb a munkanélküliek, illetve az egyszobás lakások aránya is. 

Józsefvároshoz szinte kizárólag közigazgatási szálak kötik, 1950 előtt a X. kerülethez tartozott – 

akárcsak a kerület minden, Fiumei úttól és Orczy úttól keletre eső része. Érdemes azonban 

hozzátenni, hogy megközelíthetőségét ettől függetlenül is érdemes fejleszteni, hiszen sem Kőbánya, 

sem Zugló központja nem érhető el egyszerűbben a terület nagy részéről. 

Ganz negyed 

A Kőbányai úttól délre működő, az államosításokat követően a MÁVAG-gal összevont gyáróriásról 

elnevezett negyed, szinte teljes egészében ipari terület. Területének szinte teljes egészét a gyártelep 

teszi ki, melynek csak kisebb részében folyik aktív ipari termelés, nagyobb része raktárként, illetve a 

Kőbányai út túloldalán üzemelt, 2014-ben bezárt kínai piac utódjaként funkcionál. E terület tulajdoni 

viszonyai rendezetlenek. Szintén a negyedhez tartozik a volt Józsefvárosi pályaudvar 2014-től 

kezdődően átalakuló területe. Ennek helyén, ideértve a területen a kilencvenes évek eleje óta 

működő, 2014-ben bezárt Négy Tigris Piacot is, jelenleg részben a holokauszt gyermekáldozatairól 

megemlékező Sorsok Háza áll, részben kerületi és fővárosi szabadidős és intézményi fejlesztések 

tervezett területe. Lakóterületként csupán egy tömb, a Golgota úti volt MÁVAG-kolónia szolgál, 

amely az alacsony komfortfokozatú lakások 21,5%-os, illetve az egyszobás lakások 72,8%-os 

arányával ugyan statisztikailag a legkedvezőtlenebb adottságú városrésszé teszi a Ganz negyedet, a 

társadalmi mutatószámok nem mutatnak hasonlóan kedvezőtlen képet. A legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők és a munkanélküliek aránya ugyan magasabb a kerületi átlagnál, minden 

egyéb tekintetében a negyed azonban nagyságrendileg megegyező, illetve kedvezőbb helyzetű, mint 

Józsefváros egésze. 

A III. ütem városrészei 
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Palotanegyed 

Józsefváros Nagykörúton belüli része, nevét a területen álló XIX. századi főúri palotákról kapta. 

Kiterjedése megegyezik a korábbi Belső-Józsefvároséval. Számos országos, illetve fővárosi 

intézménynek (mint a Magyar Nemzeti Múzeum vagy a Központi Szabó Ervin Könyvtár) és igen sok 

felsőoktatási intézménynek ad helyet, melyek közül a Semmelweis Egyetem úgynevezett belső 

klinikai tömbje is itt üzemel. A 2008-as Integrált Városfejlesztési Stratégia itt nevesítette a kerület két 

akcióterületének egyikét, az eredetileg kerületközi együttműködésként indult Európa Belvárosa 

Budapest-programhoz kapcsolódóan. A projekt nyomán számos fejlesztés valósult meg a területen, 

elsősorban turisztikai fejlesztések, illetve közterület-megújítások formájában. A kerület egyetlen 

része, ahol részönkormányzat működik. 

Népszínház negyed 

A Népszínház utca, a Rákóczi út és a Fiumei út által határolt terület. Elsöprő többségét körfolyosós 

bérházak alkotják, lakosságának helyzetét tekintve a kerület középmezőnyéhez tartozik. A negyeden 

belül központi helyet foglal el a II. János Pál pápa tér, rajta az Erkel Színházzal, illetve az M4-es metró 

egyik állomásával. A Fiumei út felőli részén jelentős az intézményi sűrűsödés: itt áll az Országos 

Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központ, a 

Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet, a VIII. kerületi Tűzoltóság, illetve a Fővárosi Gázművek 

központja is. 

Tisztviselőtelep 

A kerület délkeleti sarkát alkotó városrész neve jóval megelőzi a kerület újabb kori besorolását, 

védett településképével, a kerület fennmaradó részétől jelentősen elütő karakterével jól 

elkülöníthető része Józsefvárosnak. Mint neve is mutatja, telepszerűen, a Házépítő Tisztviselők 

Egyesülete kezdeményezésére épült a XIX. század végén, noha területén az e keretek között zajló, 

döntően szabadonálló beépítés mellett intézmények is állnak. Ez elsősorban a negyed déli, Üllői út 

felőli határvonalán igaz, ahol többek közt a Heim Pál Kórház és a Semmelweis Egyetem Nagyvárad 

Téri Elméleti Tömbje áll. Ezeken túl több középiskola, a volt Állami Pénzverde, illetve a volt Május 1. 

Ruhagyár épülete is a negyedben foglal helyet. Társadalmi mutatószámai hasonlóak, mint a Százados 

negyedéi, azaz e téren a kerület egyik legkedvezőbb helyzetű része – noha a rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korúak aránya, sejthetően mikro szinten jelentkező 

okokból, jelentősen magasabb a kerületi átlagnál (44,1, illetve 37,5%). 
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1.3.3. Helyi identitás 
Józsefváros országos szinten is jól ismert kerülete Budapestnek, neve azonban elsősorban negatív 

asszociációkkal – bűnözés, szegénység, gettósodás, prostitúció, droghasználat, hajléktalanság – 

forrott össze. Ezek egy része rendelkezik bizonyos alapokkal, egy része korábban rendelkezett ugyan, 

de már nem aktuális (mint az utcai prostitúció), közös jegyük azonban, hogy a kerület nevét övező 

mítoszok, előítéletek a valós helyzetnél jelentősen negatívabb képet festenek Józsefvárosról. Ez az 

előítélet ugyanakkor nem konzisztens, számos, földrajzilag a kerületben elhelyezkedő intézmény nem 

számít a szó stigmaszerepű értelmében józsefvárosinak. Így lehetséges, hogy a Palotanegyed nagy 

része, kiváltképp a Nemzeti Múzeum, a Központi Szabó Ervin Könyvtár környéke kapcsán nem a 

„józsefvárosi” a fő asszociáció, ezek a területek a mindennapos városhasználat során a tágabban vett 

belváros külön nem specifikált részei. Hasonlóan mentes a kerülettel kapcsolatos stigmáktól a 

Tisztviselőtelep, illetve a Százados negyed – már azok körében, akik ismerik ezeket a nem túl 

frekventált, nem különösebben közismert környékeket. A köznapi értelemben vett Józsefváros, 

amennyire ez empirikus vizsgálatok híján megállapítható, nagyjából a József körút és a Fiumei út – 

Orczy út vonala között húzódik, elsősorban erre a területre számítanak érvényesnek a fent említett 

sztereotípiák. Külön kiemelt, e sztereotípiák fő képviselőiként ismert közterület a Rákóczi tér, a 

Népszínház utca, a Mátyás tér és a Teleki László tér, noha az elsővel kapcsolatos képzettársítások a 

köztéri prostitúció eltűnése, illetve az M4-es metróval kapcsolatos átalakulások nyomán bizonyosan 

gyengülnek. 

Más síkon mozog, a józsefvárosiságtól lényegében függetlenül jelenve meg a városhasználók mentális 

reprezentációjában, de nemzeti, illetve történeti emlékhelyként kiemelendő még a Fiumei úti 

Nemzeti Sírkert (Kerepesi temető), a Corvin köz és a Ludovika Akadémia is. Ezek közül utóbbi 

funkcionálisan kevésbé kapcsolódik a kerület belső részeihez (amin a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

esetleges jövőbeli fejlesztési érdemben változtathatnak), előbbi kettő azonban Józsefváros belső, 

általában is józsefvárosiasnak tartani szokott részén helyezkedik el. A Corvin negyedben az ott állt, 

meglehetősen rossz hírű és társadalmi-építészeti állapotú negyed 2003-tól kezdődő elbontásával, a 

helyén új, jóval magasabb státuszúnak tervezett lakó-, bevásárló- és irodaterület megvalósításával a 

környék gyakorlatilag kicserélődött. 

Logikus, hogy az a kép, amit a környékről a kívülállók alkotnak, imázsformáló erejével visszahat a 

területen lakók identitására is, azaz elsődlegesen józsefvárosiként azok a kerületi lakók azonosítják 

magukat (identitásuk egyéb elemeit figyelmen kívül hagyva), akik a József körút és a Fiumei út – 

Orczy út vonala között laknak. Ennek egyik oka, hogy a kerülettel kapcsolatos sztereotípiákban 

megjelenő társadalmi problémák leginkább e területen jellemzőek (azaz a tőlük való szimbolikus 

távolítás kisebb jelentőségű). Másik oka hogy a Középső-Józsefvárosra eső kerületnegyedek kevésbé 

követnek természetes, társadalmi vagy épített környezetbeli eltérésekkel is azonosítható 

határvonalakat, mint a kerület más részein. Így ezek egyelőre nem gyökeresedtek meg annyira a 

lakosságban, hogy saját jogon identitásformáló erejük legyen. Ebből a Corvin negyed válhat idővel 

kivétellé, ahol egyfelől az elnevezés a nagy léptékű beruházások nyomán az átlagosnál jobban 

elterjedt, másfelől megvalósul az a társadalmi-környezeti szintlépés, ami könnyen elkülöníthetővé 

teszi a környéket a középső-józsefvárosi miliő fennmaradó részétől. A kerület azon részein, 

amelyeknél ez a különbségtétel már fennáll, inkább feltételezhető a józsefvárosi identitás relatív 

leértékelődése is: a palotanegyedi, a tisztviselőtelepi lét önmagában értékesebb, negatív 

képzettársításokkal kevésbé terhelt identitásképző erő, mint a józsefvárosiság. Bizonyosan nem 

véletlen, hogy épp ebben a két kerületrészben látszanak a városrészszintű aktivitás szervezett jelei: a 

Palotanegyedben részönkormányzat működik, és mindkét területnek megvan a maga civil szervezete 

(Civilek a Palotanegyedért Egyesület, Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület). A további 
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kerületrészek közül a Kerepesdűlő a maga 839 lakójával – noha a Fiumei úttól keletre fekszik – 

fenntartások nélkül sorolható identitásszempontból a Középső-Józsefvároshoz; a Ganz negyed egy 

tömbje, a volt MÁVAG-kolónia, önálló, de igen kicsi identitásszigetet jelent, ami erősen kapcsolódik a 

Tisztviselőtelephez; míg a Százados negyednél a józsefvárosiság mint fogalom alapvetően nehezen 

értelmezhető, hiszen a környék a kerület fennmaradó részéhez gyengén kapcsolódik, attól fizikailag is 

el van zárva. Identitásépítés szempontjából a szomszédsági kezdeményezések jelentős erőt 

képviselnek, mint a 2010-es évek első felében formálódott Társak a Teleki László térért csoportjának 

példája is mutatja, amely a térfelújítás közösségi tervezési elemeket is tartalmazó folyamata során 

jött létre. 

Az eddig említetteken felül természetesen pozitív identitáselemek is léteznek a kerületben. 

Józsefvárosban erős az iparos tradíció, számos műhely üzemel, ami teremt bizonyos szintű kispolgári 

öntudatot. Az újabb korok etnikai sokszínűsége (a romák aránya a hetvenes, az ázsiaiaké csak a 

kilencvenes években nőtt meg jelentősebben a kerületben) önmagában kulturális érték, mint ahogy a 

kerület belvárosi lokációja, a kulturális funkciók, elsősorban a felsőoktatás hangsúlyos jelenléte is. Az 

önkormányzat hosszabb ideje épít ezekre a pozitív elemekre, érezhető szándék, hogy a „Józsefváros 

brandet” átpozícionálja a negatív stigmatizációból egy értéktelibb, vonzerővel bíró állapotba. Példa 

erre az Európa Belvárosa Budapest-programban való részvétel, melynek terveiben a VIII. kerület a 

belváros tudásközpontjaként jelent meg – de a 2009-2011 között évente megrendezett Józsefvárosi 

Napok rendezvénye is a kerületi kohézió, a pozitív öntudat katalizátoraként értelmezhető. 
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1.4. JÓZSEFVÁROS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA 

1.4.1. Humán közszolgáltatások 
A humán infrastruktúrába tartoznak a kerület lakosságát szolgáló intézmények, szolgáltatások. Az 

egyes szolgáltatások több korosztályt és több társadalmi csoportot szolgálnak, így a témakör felöleli a 

bölcsődei, óvodai ellátást, az oktatás, a szociális ellátás területeit és az egészségügyet is. A humán 

infrastruktúra részét képezik az egyes sportolási tevékenységek színterei, a szabadidő, így a kultúra, 

rekreáció területei is. 

 

Bölcsődei és óvodai ellátás 

A kerületben hét önkormányzati bölcsőde (továbbá egy családi napközi) üzemel, előbbiekben 2013-

ban összesen 492 férőhely állt rendelkezésre. Ez ugyan kedvezőbb a fővárosi átlagnál (ahol négy 0—2 

éves gyermek jut egy férőhelyre), ám a maga 3,6-es értékével még mindig súlyos férőhelyhiányt jelez, 

jelentős akadályt képezve a gyermekes nők munkavállalási lehetőségei előtt. E helyzetet a kerület 

egyetlen engedélyezett családi napközijének 7 férőhelye nem módosítja érdemben (és különösen 

annak fényében bizonyul kevésnek, hogy ez a hét férőhely a budapesti 1569-nek mindössze 0,45%-át 

teszi ki). 

Az óvodai férőhelyek száma ennek fényében kielégítőnek tűnik: bár a 0,97-as érték érdemben 

kedvezőtlenebb, mint a 0,79-es fővárosi átlag, a rendelkezésre álló 1767 férőhely így is meghaladja a 

kerületben élő 3—5 évesek számát – igaz, a közel 100%-os telítettség nem hagy sok mozgásteret az 

óvodáskorúak számának esetleges jövőbeli emelkedésének kezelésére. Efféle tendenciára pedig 

megalapozottan lehet számítani, az óvodába beiratottak száma ugyanis 2008 óta folyamatosan 

növekszik. A területi lefedettséget illetően sem a bölcsődék, sem az óvodák terén nem tapasztalhatók 

jelentősebb hiányok. 

 
Óvodák (lila) és bölcsődék (zöld) elhelyezkedése a VIII. kerületben. A nagyobb lila körök az óvodák 500 méteres körzetét 

jelzik. (Forrás: ITS megalapozó vizsgálat) 
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Közoktatás 

Az általános iskolai oktatásban részesülő gyermekek száma a kerületben hosszabb távon csökkenő 

tendenciát mutat ugyan, e csökkenés azonban 2008 óta mérséklődött és többé-kevésbé állandó 

szintre állt be. 

Józsefvárosban 2012-ben tíz képzési helyen folyt általános iskolai oktatás, melyek közül kilenc a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, egy pedig az Autizmus Alapítvány (Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Delej utca) fenntartása alá tartozott. A kerület oktatási 

vándorlási mérlege 2012-ben negatív volt, míg innen 99 tanuló járt más kerületbe vagy településbe 

iskolába, addig ide csupán 55 érkezett máshonnan.  A feladatellátási helyek átlagos létszáma (az 

általános iskolák mérete) 282,9 fő volt 2013-ban, ami ugyan magasabb a belső-pesti kerületek 

átlagánál, de az összbudapesti átlagnál (308,5 fő) kevesebb. A közoktatási törvényben meghatározott 

23 fős átlagos osztálylétszámot a kerület a maga 19,75 fős osztályméret-átlagával (2012) megfelelően 

teljesíti. Az egyes általános iskolák kihasználtsága ugyanakkor jelentősen különbözik, míg egyes 

iskolák osztálylétszámai magasabbak az átlagosnál, addig más intézményeké szignifikánsan elmarad 

attól. 

Érdemes kiemelni, hogy a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 

egész Budapesten Józsefvárosban a legmagasabb (44,57, illetve 18,66%), utóbbiakat tekintve egészen 

rendkívüli, háromszoros többlettel a második helyezett XXIII. kerület előtt. 

A területi lefedettséget illetően elsősorban a Százados negyedben jelentkezik probléma, ahol a 

tankerületi besorolás alapján a diákok nem a közeli Zugló intézményeibe, hanem a Tisztviselőtelepre 

járhatnak tanulni. 

 

 
Általános iskolák a VIII. kerületben (Forrás: ITS megalapozó vizsgálat) 

 

Józsefváros középfokú oktatási intézményeiben – megfelelően a kerület központi fekvésének – 

jelentősen több diák tanul, mint ahány 14—18 év közti állandó lakosa van a kerületnek: 2013-ban 

2884 fő középiskolás korúra jutott 8009 diák. Összesen harmincegy intézmény üzemel itt (amivel a 

VIII. kerület a fővárosban a második), melyek közül tíz működik gimnáziumi, huszonegy pedig 

szakközépiskolai feladatellátási helyként. Számos országos hírű, hosszú múltra visszatekintő oktatási 
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intézmény működik a kerületben – mint a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium, 

az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Hatévfolyamos Gimnázium vagy a Széchenyi István 

Kereskedelmi Szakközépiskola.  

 
Középiskolák és felsőoktatási intézmények a VIII. kerületben (Forrás: ITS megalapozó vizsgálat) 

 

Felsőoktatás 

Józsefvárosban budapesti viszonylatban is rendkívül magas a felsőoktatási intézmények 

koncentrációja: összesen tizenegy egyetem vagy főiskola működik részben vagy egészben a 

kerületben, tizennyolc karral. Minthogy a felsőoktatási intézmények számottevő része még kari 

szinten is több helyszínen folytat képzést, nem minden esetben egyértelmű, hogy az egyes 

intézmények hallgatói valóban megjelennek-e a kerület életében – mindenesetre a VIII. kerületi 

címen üzemelő dékáni hivatallal rendelkező karok hallgatói létszáma alapján Józsefváros az ország 

egyik első számú egyetemi központjának tekinthető: 2012. októberben összesen 38 196 hallgatót 

számláltak az itt (is) működő intézmények. Ugyanekkor, összehasonlításképpen, az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemnek összesen 29 010, a Debreceni Egyetemnek 31 021, Szegedi 

Tudományegyetemnek 25 278 hallgatója volt. Józsefvároshoz volt köthető a magyar felsőoktatási 

intézmények hallgatói állományának 11,28%-a, a nappali tagozatos hallgatók állományának 12,62%-a 

(38 196, illetve 29 483 fő). Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy egyfelől e létszám tetemes 

hányadát a kerület sarkában fekvő, a tulajdonképpeni Józsefvároshoz minimálisan kapcsolódó ELTE 

BTK teszi ki (7135 fő, 20,37%), míg számos további intézmény – az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán 

Villamosmérnöki Kara, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 

és illetve a Semmelweis Egyetem érintett karai – ugyan kerületi központtal bír, a hallgatók csak 

részben töltik idejüket a kerületben, mivel tanulmányaik tetemes hányadát más, kerületen kívüli 

helyszínen teljesítik. Érdekességként megemlíthető, hogy míg az állami fenntartású intézmények 

hallgatóinak tekintetében a kerület súlya nagyságrendileg azonos a fent tárgyalt összesített 

arányokkal, addig az alapítványi fenntartású intézmények tekintetében rendkívül alul-, míg a 

jellemzően budapesti súlypontú egyházi intézmények tekintetében rendkívül felülreprezentált (9,03, 

3,43, illetve 36,10%). 

  



Budapest Főváros VIII. kerület, Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata (JÓKÉSZ) 
- Megalapozó vizsgálat - 

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. 
www.urbanitas.hu 

66 
 

Szociális ellátás 

A szociális ellátás intézményrendszere a VIII. kerületben az önkormányzati tulajdonú Józsefvárosi 

Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központban (JSZSZGYK) összpontosul, fő elemei a Családsegítő 

központ, a Házi segítségnyújtás, a Nappali ellátás, a Gyermekjóléti központ, a Gyermekek átmeneti 

otthona, az Időskorúak átmeneti otthona és a LÉLEK Program. Érdemes megemlíteni, hogy a fenti 

szolgáltatásokon túl a JSZSZGYK szervezi a rászorulók részére a családok átmeneti otthonában 

történő elhelyezést is, melynek célra Józsefváros a IV. kerületben bérel kapacitást. 

A főbb szociális juttatások szinte mindegyikénél megfigyelhető, hogy Józsefvárosban a népesség 

jelentősen nagyobb hányada veszi azokat igénybe, mint Budapest egészében általában. Az egyes 

juttatások átlagos összege között is több esetben jelentősen eltér a józsefvárosi és a budapesti átlag. 

A teljes mértékben kötött összegű ellátásokon kívül (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás) csak a rendszeres szociális segély esetén volt tíz százalékon 

belüli különbség megfigyelhető.  Ezeken felül a lakásfenntartási támogatás és az időskorúak járadéka 

esetében mérhetően alacsonyabb volt a józsefvárosi kedvezményezettek részére kifizetett juttatások 

összege, mint az összvárosi átlag. Gyanítható, hogy a különbség az előbbi esetben a kisebb átlagos 

lakásméret (a számítás lakásnégyzetméter-alapú), míg az időskorúak járadéka esetén a juttatást 

igénybe vevők alacsonyabb átlagos életkorából fakad. 

A szociális ellátásokhoz lazán kapcsolódó tétel a VIII. kerületi közfoglalkoztatottak száma, amely 

meglehetősen ingadozó módon 307 és 842 között mozgott 2011 óta. A közfoglalkoztatottak 

többségét a kerület önkormányzata a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési 

Szolgálaton keresztül vonja munkába, ahol elsősorban köztisztasági feladatokat látnak el. Kisebb 

részük a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődéknél karbantartóként dolgozik. 

Egyes szociális szolgáltatások, elsősorban a hajléktalanellátás intézményei Budapesten belül a VIII. 

kerületben koncentrálódnak leginkább: nyolc telephelyen összesen 530 éjszakai és 590 nappali 

férőhely áll a hajléktalanok ellátása céljából rendelkezésre a különböző szolgáltatóknál. Ez a 4797 

fővárosi férőhely 23,35%-át jelenti, jelezve, hogy az ellátás aránytalan sűrűsödése figyelhető meg 

Józsefvárosban, kedvezőtlen összhatást teremtve az egyébként is jelen lévő szegregációs 

tendenciákkal. Az éjszakai melegedők tekintetében a felülreprezentáció különösen szembeötlő, a 

budapesti férőhelyek több, mint harmada a VIII. kerületben található. 

 

Egészségügy 

Józsefvárosban 2013-ban 51 háziorvos és 10 házi gyermekorvos végezte a Józsefvárosi Egészségügyi 

Szolgálat keretein belül a kerületi lakosság egészségi ellátását. A járóbeteg-ellátás központja az 

Auróra utcai rendelőintézet, melyen felül további hat helyszínen folyik háziorvosi rendelés, további 

kettőn pedig egyéb ellátások biztosítása. 
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Forrás: ITS megalapozó vizsgálat 

 

A kerületi járóbeteg-ellátás mutatói valamivel kedvezőbbek a fővárosi átlagnál: míg Budapest egészét 

tekintve 1377 fő jut egy házi- vagy gyermekorvosra, Józsefvárosban 1234. A kerület központi 

fekvéséből, valamint az egészségügyi ellátók alább részletezendő sűrűségéből következően az egy 

gyógyszertárra eső népességszám jelentősen kedvezőbb az összvárosi szintnél (2680, illetve 4233 fő). 

Az egy 18 év feletti főre eső háziorvosi esetszám, illetve az egy 18 év alatti főre eső gyermekorvosi 

esetszám, bár valamivel alacsonyabb, nem tér el lényegesen az átlagostól (azaz egy fő átlagosan 

ugyanannyit jár orvoshoz, mint Budapest más részein). 

A fenti intézményeken túl a VIII. kerületben számos további egészségügyi intézmény működik: a 

Semmelweis Egyetem több klinikája a belső (Mária utca körüli) és külső (Szigony utca körüli) klinikai 

tömbökben, a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ részeként üzemelő 

baleseti központ a Fiumei úton, a Szent Rókus Kórház a Rákóczi úton, valamint a Heim Pál 

Gyermekkórház az Üllői úton. Ezen intézmények azonban nem értelmezhetőek józsefvárosi szinten, a 

sürgősségi és fekvőbeteg-ellátás Budapesten nem kerületi alapon szerveződik – annyi azonban 

mindenképp megállapítható, hogy a kerület fontos helyszíne a főváros és a régió egészségügyi 

ellátásának. Itt található Budapest 18 321 kórházi ágyának 14,85%-a, és innen került ki 2013-ban a 

fővárosban ellátott  644 301 beteg 23,67%-a4. 

  

                                                           
4 2013-as adatok, forrás: Budapest statisztikai évkönyve 2013. 
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Kultúra 

A kerületben számos fontos, országos jelentőséggel bíró kulturális intézmény található. Ezek közé 

sorolható a Nemzeti Múzeum, az Uránia Nemzeti Filmszínház, az Erkel Színház, illetve a Központi 

Szabó Ervin Könyvtár. Ezek mellett számtalan olyan, magánkezdeményezés útján létrehozott 

közösségi tér található a kerületben, amelyek koncerteket, kiállításokat és egyéb kulturális 

programokat szerveznek. 

A kerület kulturális életét az önkormányzati alapítású Bárka Színház (amely a Ludovika Campus 

részévé válva várhatóan egyetemi színpadként üzemel tovább a jövőben), illetve a Józsefvárosi 

Közösségi Házak Nonprofit Kft. egészíti ki. Utóbbi szervezet hatáskörébe tartozik a Kesztyűgyár 

Közösségi Ház, a H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ, valamint a Józsefvárosi Galéria és a 

Zászlógyűjtemény is. A Kesztyűgyárban számos tehetséggondozó program, művészi előadás, képzés, 

tanácsadás, illetve egy internetterem is található. Az itteni programok célja a közösség építése és a 

helyi identitás erősítése által a Magdolna negyed bevonása a budapesti kulturális életébe. Az 

intézmény szociális célokat is szolgál, hiszen a környékbeli és budapesti hátrányos helyzetű 

gyermekek a nekik szánt programokon sikereket érhetnek el, pozitív hatást gyakorolva életükre. 

A H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központban található galérián és a világon egyedi állandó 

Zászlókiállításon túl a Józsefvárosi Galéria tekinthető a kerület meghatározó kulturális 

intézményének. A főként kortárs magyar képzőművészek alkotásait bemutató galéria leginkább 

művelődési központként működik, igen sokfajta programot biztosítva, általában ingyenes 

rendezvényekkel. A Galéria önmagát találkozási pontként definiálja, hiszen látogatóik rendszeresen 

visszatérnek, közösséget formálnak. Emellett az intézménynek a kerület kulturális életéről való 

tájékoztatás is a szerepei közé tartozik. 

2014-ben nyílt meg a Kálvária téren a Turay Ida Színház. 

 

Sport, rekreáció 

A kerületben élők közül az óvodások és az iskolások találkoznak szervezett keretek között a legtöbbet 

a sporttal. Habár minden óvodában találhatóak szabadtéri játékok, azok száma nem elegendő, így 

több óvodában külön szerveznek úszásoktatást, tartásjavító tornát, néptáncoktatást, illetve balett-

előkészítőt is.  A kerületi óvodák háromnegyede rendelkezik tornaszobával, míg a többi esetben a 

testnevelési foglalkozást más módon oldja meg a fenntartó. A Vajda Péter Ének-zenei Általános Iskola 

és a Losonci Téri Általános Iskola által évente megrendezésre kerülő, óvodásoknak szóló 

sportesemények, a Vajda Kupa Óvodás Sorverseny, illetve az Olimpia nagy népszerűségnek örvend. 

Nyaranta sporttáborok szervezésével kívánja megoldani az önkormányzat az óvodások felügyeletét. 

A kerületben található iskoláknak kivétel nélkül van tornatermük, ötnek sportudvara is. A Losonci Téri 

Általános Iskola ezen felül uszodával is rendelkezik, melyet minden oktatási intézmény igénybe vesz 

úszásoktatás céljából. A sportszerek gyors amortizációja és viszonylagos magas fogyasztói ára miatt a 

szertártak tornaszerekkel és segédeszközökkel való ellátása, habár folyamatos, nem kielégítő ütemű. 

A humán erőforrás megfelelő minőségű, teljes a kerületi iskolák szaktanári ellátottsága. A kötelező 

tanórákon kívül a tanulók délutáni sportköri foglalkozáson vehetnek rész, melynek keretei között 

iskolánként sok esetben eltérő sportágakat lehet választani. Józsefvárosban a tanulók tizenkét 

sportágban mérethetik meg magukat a diákolimpia keretei között, amelyet a testnevelő 

munkaközösség szervez, és az önkormányzat finanszíroz. 

A Józsefvárosi Önkormányzat elkötelezett a teljes lakosság rendszeres testmozgásra való ösztönzése 

iránt, ennek részeként javítani kívánja azoknak a felnőtt korúaknak a sportolási lehetőségeit is, akik 
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anyagi okok miatt nem engedhetik meg maguknak a rendszeres testedzést. E célt szolgálja az FTC-vel 

kötött együttműködési megállapodás is, melynek keretében a hátrányos helyzetű VIII. kerületi 

lakosok, a nők és a családok igény esetén díjmentesen használhatják a Népligeti Sportcentrum kijelölt 

pályáit: a kis kézilabdacsarnokot, az atlétikai futópályát, illetve a műfüves futballpályát. A 

megállapodás kiegészítéseként az FTC vállalta, hogy kézilabda-szakosztályának utánpótlását 

elsődlegesen a józsefvárosi sportoló diákok közül választja ki, ami jelentős kitörési lehetőséget jelent 

a kerületi gyermekek számára.  

Az önkormányzat által szervezett és támogatott sportolási lehetőségeken túl a lakosság különböző 

sportszervezetekben is megtalálhatja a neki megfelelő mozgásformát. Ezeknek két típusa létezik: a 

sportegyesület és a sportvállalkozás. Az egyesületek önálló civil szervezetként megkerülhetetlen 

tényezői a józsefvárosi sportéletnek, és széles kínálatot teremtenek a sportolni vágyók számára, 

tevékenységükben a különböző harcművészetektől a ritmikus gimnasztikán át a futballig sokfajta 

sportág megtalálható. Fontos kiemelni a Félúton SE tevékenységét, amely a kerületben egyedüliként 

foglalkozik az értelmi fogyatékos gyerekek sporton keresztüli rehabilitációjával. 

A kerület sportéletében az Orczy park hagyományosan kiemelt szereppel bírt, ugyanakkor a területen 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem campusának kialakításához kapcsolódó munkák nyomán 2014-től 

kezdődően a sportfunkciók egy része kiszorult. Az elképzelések szerint ennek pótlására a – csere 

révén a kerület birtokába került – felhagyott Józsefvárosi pályaudvar egy részén létesülhet a 2010-es 

évek második felében új kerületi sportközpont. Az Orczy parkban, az építkezések kezdete előtt, 

kalandpark, futball-, KRESZ-, tenisz-, futó- és aszfaltozott kosárlabdapálya, illetve egy edzőterem volt 

megtalálható. 

A kerületben ezt a közösségi funkciót 2014 szeptemberétől a Fiumei út és a Dobozi utca által határolt 

területen (FiDo tér) kialakított ifjúsági park, egészíti ki. A Magdolna Negyed III. szociális programjának 

keretében megépülő parkban a kerületi fiatalok számára kulturált közösségi találkozási hely és 

sportolási lehetőség áll rendelkezésére. A téren öntöttgumi-burkolatú futball-, gördeszka- és 

kosárlabdapálya, pingpongasztalok, fitneszgépek és óriás sakk is található. Emellett a parkban 

létesített közösségi házban különböző programokkal és játék-, illetve sporteszközbérlési 

lehetőségekkel szociális munkások várják a fiatal látogatókat. A park továbbá kültéri rendezvények és 

koncertek megtartására is alkalmas. 

1.4.2. Esélyegyenlőség 
A kerületben, mint a korábbi fejezetek azt illusztrálják, jelentős társadalmi problémák vannak jelen, 

főként az Orczy és a Magdolna negyedben halmozódva fel. A kerületben az esélyegyenlőség 

szempontjából a legfontosabb a közszolgáltatások helyzete. Általános iskolai szinten a közoktatási 

ellátási feladatok megoldottak, emellett azonban az óvodás halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek követése nem megoldott, amit súlyosbít a probléma, hogy a kerületi óvodák között nem 

egyenlően oszlanak meg az érintett gyermekek. A kerületi közoktatási intézményekben kialakuló 

szegregációt a szabad iskolaválasztásban és a tagozatos osztályok léte egyaránt elősegíti. Az iskolán 

kívüli segítő programokban való részvétel iskolánként eltérő, a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók körében változó az aktivitás. 

Az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában (2013) nevesített célként szerepel a 

hátrányos megkülönböztetés megelőzése, az esélyegyenlőség általános elősegítése, a hátrányos 

helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentése, valamint a lakóhelyi szegregáció felszámolása. 

A program veszélyeztetett csoportként kiemeli a romákat és/vagy mélyszegénységben élőket, a 

gyermekeket, az időseket, a nőket és a fogyatékkal élőket.  
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1.5. JÓZSEFVÁROS GAZDASÁGA 

1.5.1. Józsefváros általános gazdasági jellemzői 
Budapest sajátossága, hogy a gazdasági élet jellemzően átlépi az egyes kerületek határát és csupán 

kisebb egységek esetében értelmezhető helyi szervező erőként. A kerületek szempontjából 

ugyanakkor mégis jelentőséggel bír, milyen gazdasági szereplők működnek a területükön, ugyanis a 

fővárosi önkormányzat által kivetett helyi adókból – melyek közül egyedül az iparűzési adó bír érdemi 

súllyal – a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 

2006. évi CXXXIII. törvényben meghatározott kulcs szerint részesednek. 

2013-ban Józsefvárosban 17 920 regisztrált vállalkozás működött. A kerület lakosságára vetítve a 

fővárosi átlagnál valamivel sűrűbb a vállalkozások jelenléte Józsefvárosban (ezer főre 226,59, illetve 

238,80 darab), mely előny kizárólag a Kft-k relatív magas számából következik. Az egyes vállalkozási 

formákat illetően az utóbbi években a Bt-k és az egyéni vállalkozások háttérbe szorulása, ezzel együtt 

a Kft-k és Rt-k folyamatos számbeli növekedése figyelhető meg. 

1.5.2. Józsefváros főbb gazdasági ágazatai 
Józsefvárosban leginkább a kereskedelem-gépjárműjavítás (6,63%), a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, 

kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés (6,47%), a művészet, szórakoztatás, 

szabadidő (6,18%) és a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás (6,06%) ágazatokban 

tűnik ki a kerület gazdasági súlya. Emellett népességi súlyán felüli szerepet játszik a VIII. kerület a 

feldolgozóiparban, az építőiparban, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, az adminisztratív, 

szolgáltatást támogató tevékenység és az oktatás területén is. Lemaradása az ingatlanügyekben, a 

villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás, a humán-egészségügyi, szociális ellátás, valamint 

a szállítás, raktározás nemzetgazdasági ágakban a legjelentősebb. 

 
A VIII. kerület részesedése Budapest egészén belül az egyes nemzetgazdasági ágakban aktív regisztrált vállalkozások 

darabszámából (Forrás: ITS megalapozó vizsgálat)  
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Egyes nemzetgazdasági ágakban aktív regisztrált vállalkozások belső megoszlása a VIII. kerületben 

(Forrás: ITS megalapozó vizsgálat) 

 

A kerületben láthatóan erős kereskedelmi ágazatot tovább vizsgálva 4395 darab kiskereskedelmi 

üzlet azonosítható, melyek száma erősen nő, 2007 és 2013 között 36,49%-kal, 3220 darabról indulva 

érte el a fenti értéket. A főbb üzlettípusok darabszáma meglepő eloszlást mutat: az 1950 darab 

ruházati szaküzlet magasan dominálja Józsefváros kiskereskedelmi mezőnyét (különösen a 130 

textilszaküzlettel és a 223 lábbeli- és bőráru-szaküzlettel kiegészülve). Ennek minden bizonnyal a 

Józsefvárosi pályaudvar és a Ganz-MÁVAG területén kialakult (időközben az utóbbi területre szorult), 

kínai piacként emlegetni szokott kereskedőközpont a magyarázata, ahol számos önálló árus 

foglalkozik elsősorban ruházati cikkek kereskedelmével. Ezen ágazaton felül jelentős az italüzletek-

szórakozóhelyek, illetve az éttermek-büfék száma is, igazolva, hogy a VIII. kerület képes élni előnyös 

városszerkezeti pozíciójával, melynek eredményeként a kerület belső részein meglehetősen sűrű a 

vendéglátóhelyek előfordulása. 
 

    

Kiskereskedelmi üzletek száma (bal) és főbb üzlettípusok darabszámai (jobb) a VIII. kerületben (2013) 
(Forrás: ITS megalapozó vizsgálat) 
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1.5.3. Versenyképesség 

Kutatás-fejlesztés 

Kedvező fekvése, illetve a kerületben összpontosuló, jelentős részben országos jelentőségű 

felsőoktatási intézmények nagy száma alapján Józsefváros ideális adottságokkal rendelkezik ahhoz, 

hogy otthon adjon innovatív, kutatás-fejlesztésben aktív gazdasági szereplőnek. Ennek megfelelően a 

kerületben zajló K+F tevékenység szervesen kapcsolódik a fővárosi kutatói hálózatba, amelynek 

központi szerepe az ország tudományos életében megkérdőjelezhetetlen. Józsefváros a releváns 

kutatásokba elsősorban két intézménnyel, a Semmelweis Egyetemmel és a Pázmány Péter Egyetem 

Informatikai Karával kapcsolódik be. 

Turizmus 

Józsefváros turisztikai szempontból is meghatározó Budapesten, tekintve hogy kifejezetten sok 

műemléki látnivalóval rendelkezik. Budapest az elmúlt években egyre kedveltebb úticéllá vált, 

amelynek hatása Józsefvárosban is érzékelhető. A tendencia következtében mind a vendégek, mind 

az eltöltött vendégéjszakák száma dinamikusan növekszik Józsefvárosban: az összes vendégek száma 

159 ezerről 310 ezerre, a külföldieké 146 ezerről 284 ezerre, az előbbiek által eltöltött 

vendégéjszakák száma 409 ezerről 711 ezerre, az utóbbiak által eltöltötteké 384 ezerről 644 ezerre 

nőtt 2007 és 2013 között. E növekedéssel Józsefváros jó ideje a budapesti átlag felett teljesít, és csak 

2013-ban mérséklődött annyit a vendégéjszakák számának növekedése, hogy az összfővárosi érték is 

beérje azt. 

Ehhez kapcsolódva érzékletesen mutatja meg Józsefváros turisztikai potenciáljának növekedését a 

kereskedelmi szálláshelyek férőhely-változása: 2007 és 2013 között a kerületben 2,28-szorosára 

növekedett a férőhelyek száma, míg ugyanezen idő alatt a főváros egészének kapacitásbővülése 

csupán 1,16-szoros volt. 

 
Összes kereskedelmi szálláshely férőhelyeinek változása a VIII. kerületben, illetve Budapesten 

(Forrás: ITS megalapozó vizsgálat) 
 

A kerületben a legfőbb turisztikai célpont a Palotanegyed, azonban a külföldi látogatók ezt a 

negyedet csak érintőlegesen érintik, s főként a határokon, így a Blaha Lujza téren, az Astoriánál, 

Kálvin téren és az Iparművészeti Múzeumnál. Egyedül a Nemzeti Múzeumnak van jelentős vonzereje 

a negyedben. 

Összességében elmondható, hogy Józsefváros dinamikus turisztikai kapacitás- és 

látogatásnövekedést ért el az elmúlt években.  
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Ingatlanpiaci viszonyok 

Józsefvárosban az elmúlt években és jelenleg is jelentős szerepet játszanak az ingatlanfejlesztések: 

2013-ban itt épült a budapesti kerületek közül a legtöbb új lakás (385 darab a fővárosi 1770-ből)5, 

ami – tekintettel arra, hogy nagy részük az alapvetően átalakuló Corvin negyed magasabbra 

pozícionált területén létesült – jelentős áremelkedést vetített előre, amely mára a keresleten alapuló 

lakáspiaci állapottal teljesedett ki. Ennek megfelelően tapasztalható, hogy jelentőssé vált a 

befektetési célú lakásvásárlás szerepe is a kerületben. A legdrágább negyedei a kerületnek a Százados 

negyed és a Corvin Sétány Program projektterülete. 

A kerület ingatlanpiaci népszerűségét segíti elő, kedvező közlekedési helyzete is: a város kerületei 

közül itt található a legtöbb metróállomás és a millenniumi földalatti vasúton kívül az összes 

metróvonal érinti. 

Erősödő tendenciákat mutat a kerületi irodapiac is, leginkább az A és B kategóriás minősítésű irodák 

magas arányával és a többi belvárosi kerülethez képest valamelyest kedvezőbb átlagos bérleti 

díjakkal. 

 

1.6. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 

ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE 

1.6.1. Költségvetés 
2014 februárjában az állam átvállalta a kerületi önkormányzat adósságállományát (amely 5409,9 

millió forint tett ki ekkor). Innentől a feladatellátásban (elsősorban a közoktatásban) való erősödő 

állami szerepvállalás nyomán a helyi önkormányzatok feladatalapú finanszírozása is csökkent. 2007 

és 2011 között a helyi önkormányzat fő adóbevételei közül az iparűzési adó összege folyamatosan 

csökkent, míg a gépjárműadóé 2009-ig csökkent, majd érezhetően nőni kezdett. Pluszbevételt jelent 

a kerület számára, hogy 2011-től a Fővárosi Önkormányzattól, ahol azt a kerületi önkormányzat 

igényelte, helyben maradt az idegenforgalmi adó. 

 
A VIII. kerületi önkormányzat éves összes kiadásai és bevételei (millió Ft) 

(Forrás: ITS megalapozó vizsgálat)  

                                                           
5 Budapest statisztikai évkönyve 2013. 
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1.6.2. Gazdasági program 
Józsefváros korábbi - 2010-14-es - gazdasági programja alapján a gazdaságélénkítés három fő 

alappillére: 

- az egyetemek és kutatóintézetek által képviselt tudásipar; 

- a kerület jelentős kulturális értékeire építeni képes turizmus; 

- a kerületi tradíciót jelentő erős helyi vállalkozói réteg. 

Ez alapján a gazdasági program főbb elemei: 

 Vállalkozásokra építő kerületi gazdaság 

 A kerületi gazdaság versenyképességének növelése 

 A tudásipar megtartása, erősítése 

 A kerület foglalkoztatottsági helyzetének javítása 

Az egyes programelemek részletes kifejtését a kerület Gazdasági Programja tartalmazza. 

1.6.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység 
Józsefváros önkormányzatának mérsékelt lehetőségei vannak az aktív gazdaságfejlesztésre, a helyi 

adók közül csak az építményadó kapcsán merült fel az értékalapú beavatkozás gondolata. Itt a kis 

üzlethelyiségeknek kedvező alapterület-alapú progresszív adóztatás bevezetésével kívánja a kerület a 

kisvállalkozásokat támogatni – összhangban a kerület 2011-ben készült gazdasági programjával, 

amely hangsúlyozza a vállalkozások kiemelt helyét Józsefváros gazdaságában. Ezen felül említésre 

méltó az önkormányzati tulajdonú bérlemények – melyek a kerület egészét tekintve jelentős 

kisebbségben vannak a magántulajdonúakkal szemben – kiadásával kapcsolatos preferenciák 

alakulása: a 2014-es polgármesteri programban helyet kapott bizonyos kereskedelmi 

tevékenységtípusok korlátozásának kívánalma. Ilyenek az elsősorban alkoholt árusító kisboltok, a call 

shopok (olcsó nemzetközi telefonhívásokat, internet-hozzáférést kínáló üzletek), illetve hozzájuk 

kapcsolódóan a mobiltelefon-kereskedések, mely üzletfajták az önkormányzat megfigyelése szerint 

gyakran zavarják környezetük nyugalmát. 

Ezekkel szemben bizonyos tevékenységtípusok az önkormányzat részéről támogatást és bizalmat 

élveznek, két, elsősorban inkább a jövőben megvalósítandó szándék szerint: 

- A Népszínház utcában és környékén a kisiparosok tematikus, önálló turisztikai értékkel bíró 

sűrűsödésének megtartása és erősítése kívánatos. 

- A Palotanegyed művészeti kínálatának erősítésére a kerület galériák beköltözését tűzte ki 

célként maga elé. 

1.6.4. Foglalkoztatáspolitika 
A közfoglakoztatásban részt vevők társadalmi és munkaerő-piaci integrációját csupán a főállású 

alkalmazottak által biztosított környezet valósítja meg, indirekt módon, míg az aktív, szociális 

munkások részvételével zajló reintegrációnak a foglalkoztató szervezetek (városüzemeltetési 

szolgálat, bölcsődék) forráshiánya képezi a fő akadályát. 

Az alacsony iskolai végzettségű kerületi lakosok és az itt élő romák legális jövedelemszerző 

tevékenységét elősegítendő létezik egy közép- és hosszú távú önkormányzati foglalkoztatási stratégia 

és az ehhez kapcsolódó oktatási stratégia, valamint cselekvési terv. Ezek a jövőben hiánypótló 

iránymutatásként szolgálhatnak a kerület foglalkoztatáspolitikájának kialakításához. 

  



Budapest Főváros VIII. kerület, Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata (JÓKÉSZ) 
- Megalapozó vizsgálat - 

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. 
www.urbanitas.hu 

75 
 

1.6.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 

Lakások 

Józsefvárosban a lakásbérbeadási és lakásgazdálkodási tevékenységek ellátása nem közvetlenül az 

önkormányzat feladatkörébe tartozik. 

Józsefvárosban nincs szociálisbérlakás-állomány, szociális lakbér csak bérelt és használati 

szerződéssel lakott lakásokra állapítható meg. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbe 

adásának feltételeit és a lakbér mértékét önkormányzati rendelet szabályozza. Szociális helyzete 

alapján minden lakásbérlő benyújthatja kérelmét, és amennyiben a rendelet által meghatározott 

feltételeknek megfelel, kérelme jóváhagyásra kerül. 

Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások száma 2010 és 2014 között jelentősen, 11%-kal 

csökkent: a vizsgált időszak kezdetén még 5458 lakás volt az önkormányzat tulajdonában, míg 2014-

ben már csak 4835. 

 

Nem lakás célú helyiségek 

A lakások mellett az önkormányzat tulajdonosa egyéb, nem lakás célú helyiségeknek is, melyek egy 

részét bérbeadás útján hasznosít. A fennmaradó állomány vagy üres, vagy jogcím nélkül kerül 

hasznosításra. A nem lakáscélú helyiségek esetében a helyiséggazdálkodási stratégia elkészítése nem 

jogszabályban előírt kötelezettség. 

Józsefvárosban a Palotanegyedben lévő helyiségek keresettek és könnyen bérbe adhatók, a 

bérbeadás problematikája inkább az innen keletre eső területek helyiségeit érinti, ezen belül is a 

pincehelyiségeket, valamint a 150 m2 feletti és nagy értékű, pályázaton bérbe adható helyiségeket. A 

kérelmezők jellemzően a 40-100 m2-es utcai helyiségeket keresik, a 100-150 m2 feletti helyiségekre 

igen ritkán nyújtanak be kérelmet. 

Az udvari helyiségekre is igen korlátozott a kereslet, tekintettel arra, hogy üzletszerű tevékenység, 

elhelyezkedésükre való tekintettel, nem folytatható ezekben a helyiségekben, inkább csak iroda vagy 

raktár céljára hasznosíthatók. A VIII. kerületi üreshelyiség-állomány túlnyomó része felújítandó vagy 

jelentősen leromlott műszaki állapotban van, így a bérbeadóra tartozó felújítások bérleti díjba 

történő beszámításának lehetősége a bérleti díj összege mellett kulcsfontosságú az új kérelmezők 

számára. 

Józsefvárosban alkalmazásra került egy gyakorlat, miszerint a helyiségben végezni kívánt tevékenység 

figyelembe vételével történik a bérleti díj meghatározása. A díj részben a forgalmi érték, részben a 

helyiségben végezni kívánt tevékenységhez tartozó szorzó szerint kerül megállapításra, mely attól 

függően alacsonyabb vagy magasabb, hogy az önkormányzat által preferált tevékenységet végez-e 

benne a bérlő. Magasabb a bérleti díj szorzója például a szeszárusítással összefüggő 

tevékenységeknek, a dohányboltoknak, az italboltoknak, az erotikus boltoknak, ellenben alacsonyabb 

például a szeszmentes vendéglátásnak, a szeszárusítás nélküli kereskedelmi alapellátásnak, a 

lakossági kisipari szolgáltatásoknak, a közművelődési, oktatási, szociális és sporttevékenységeknek. 
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1.6.6. Településfejlesztési gyakorlat 
A VIII. kerületben a 2015-ig lezajlott főbb településfejlesztési feladatok mind az önkormányzati 

tulajdonú Rév8 Zrt. kezében összpontosultak. A társaság 1997-ben alakult, eleinte a ferencvárosi 

tömbrehabilitációt menedzselő SEM IX Zrt. mintájára részben banki tulajdonlással, de 2000 óta 

elsősorban a józsefvárosi (kisebb részt a fővárosi) önkormányzat tulajdona. Munkái közé tartoztak a 

kerület megújítását megalapozó dokumentumok (1998: Józsefvárosi Rehabilitációs Stratégia, 2001: 

Józsefvárosi Lakáskoncepció, 2003-2005: Józsefváros 15 éves kerületfejlesztési stratégiája), illetve az 

e dokumentumok alapján megvalósuló konkrét fejlesztések (Belső-józsefvárosi tömbrehabilitáció, 

Futó utcai partnerségi program, Magdolna Negyed Program, Európa Belvárosa – Palotanegyed 

Kulturális Gazdaságfejlesztési Program, Corvin Sétány Program) is. 

A kerület fejlesztésének általános, politikai szintű irányait a 2014. őszi polgármesteri program fejti ki. 

Ennek fő pontjai a következők: 

- Kooperáció a kormánnyal és a Fővárosi Önkormányzattal 

- „Józsefváros újjáépül” – intézmények, közterületek, parkok és társasházak felújítása 

- Közbiztonság, közrend javítása 

- „Gondoskodó önkormányzat” – idősek, álláskeresők, vállalkozók, fiatal házasok, rászoruló 

gyermekek, rászoruló családok, kerületben hajléktalanná vált emberek, kerékpárosok, 

fiatalok kiemelt támogatása 

1.6.7. Intézményfenntartás 
A Józsefvárosi Önkormányzat több költségvetési szerven és aktív gazdasági társaságokon keresztül 

tart fenn intézményeket és szolgáltatásokat. A kerületi önkormányzat a tulajdonában álló gazdasági 

társaságokat egybe kívánja szervezni, mely folyamat részeként több társaság már 2015 előtt 

megszűnt. A gazdasági társaságok mind a kerület kizárólagos tulajdonában állnak, kivéve a Rév8 Zrt-t, 

melynek kissebségi tulajdona a Fővárosi Önkormányzaté. 

1.6.8. Energiagazdálkodás 
A kerületi önkormányzat nem rendelkezik energiastratégiával, illetve aktuális energiafelhasználási 

beszámolóval. 

1.6.9. Településüzemeltetési szolgáltatások 
Mint Budapesten általában, úgy Józsefvárosban is megosztott a településüzemeltetési szolgáltatások 

biztosítása. A fővárosi és a kerületi szint közti feladatmegosztás fő irányait a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény rögzíti, az e helyen szereplő feladatok közül az 

alábbiak tekinthetőek a szűken értelmezett településüzemeltetés részének: 
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Fővárosi feladat Kerületi feladat 

kiemelt útvonalak, csomópontok, közparkok, közterek 
üzemeltetése, felügyelete 

helyi közutak, közterek és parkok üzemeltetése 

általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület 
közigazgatási határán belül, ide nem értve a fővárosi 

felügyeletű kiemelt területeket 

helyi közösségi közlekedés biztosítása és működtetése, valamint 
a főváros területén a parkolás feltételrendszerének kialakítása 

parkolásüzemeltetés 

szociális ellátások biztosítása 

óvodai ellátás  

gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások 

szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek 
keretében települési támogatás állapítható meg 

turizmussal kapcsolatos feladatok  turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása 

a kiemelt kulturális örökség védelme  a kulturális örökség helyi védelme 

hajléktalanellátás  
a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának 
és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás 

megelőzésének biztosítása 

 
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód 

segítését célzó szolgáltatások 

 saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás 

 

a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban 
meghatározott termékeik – értékesítési 

lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás 
lehetőségét is 

 közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában  

településtisztaság (közutak locsolása, síkosságmentesítés)  

közvilágítás biztosítása  

ivóvízellátás  

szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás 
(csatornaszolgáltatás) 

 

hulladékgazdálkodás  

környezet- és természetvédelem  

vízgazdálkodás, vízkárelhárítás  

honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem  

kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása   

az országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatás, 
különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása 

 

távhőszolgáltatás   

köztemetők fenntartása   

állategészségügyi feladatok  

Fővárosi, illetve kerületi hatáskörbe utalt operatív településüzemeltetési feladatok 
(Forrás: 2011. CLXXXIX. törvény, ITS) 
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A kerületi hatáskörbe tartozó feladatokat Józsefváros részben az önkormányzat költségvetési 

szerveivel, részben saját tulajdonú gazdasági társaságaival biztosítja, melyek között az alábbi 

feladatmegosztás érvényesül: 

 

Intézmény Feladat 

A kerület 13, önálló költségvetési 
szervként üzemelő óvodája (2015. 

májustól egyesítve) 
óvodai ellátás 

Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 

Józsefváros Egyesített Bölcsődék; 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 

Gyermekjóléti Központ 
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások 

Józsefvárosi Közterület-felügyelet és 
Városüzemeltetési Szolgálat (2015-

ben átszervezés alatt) 

 

helyi közutak, közterek és parkok üzemeltetése 

általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül, 
ide nem értve a fővárosi felügyeletű kiemelt területeket 

a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – 
értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is 

(piacüzemeltetés – Teleki László tér) 

közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában 

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ 

szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás 
állapítható meg 

a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, 
valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása 

Kisfalu Kft. 
parkolásüzemeltetés 

saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás 

Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési 
és Főépítészi Ügyosztály 

a kulturális örökség helyi védelme 

Polgármesteri Hivatal, eseti alapon turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása 

A VIII. kerület egyes költségvetési szervei, illetve gazdasági társaságai által ellátott operatív településüzemeltetési feladatok. 
(Forrás: saját szerkesztés) 

 

Az általános, kötelező feladatokon felül a kerület városüzemeltetésben érintett egységei – nem 

kötelező jellegű - pluszfeladatokat is végeznek. Ilyenek a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, a 

Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ és a 

Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat. 
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1.7. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 

1.7.1. Természeti adottságok 
A tervezési terület Józsefváros beépített, városias, természetes eredeti növényzetét és állatvilágát a 

településfejlődés során már elvesztett, urbanizált része. Másodlagos, mesterséges természeti 

értékeit a városi zöldfelületek vizsgálatát tartalmazó munkarészben részletesen tárgyalt közkertek, 

közparkok és lakókertek növényzete alkotja. Nagyobb összefüggő jelentős zöldfelületű beépítetlen 

térség a Fiumei úti Nemzeti Sírkert területe és a hozzá délre csatlakozó, éppen átalakulófélben lévő 

Józsefvárosi Pályaudvar területe, valamint az Orczy park központi területrészei. A Pesti síkság 

területén kialakult fővárosi kerület, amelynek a felszínét az Ős-Duna és hordalékai alakították ki. Ma 

erről Nyugat-Keleti irányban enyhén emelkedő teraszos tagoltsága árulkodik, valamint a felszínt a 

viszonylag kevésbé bolygatott, burkolatlan részein jellemző alluviális (homokos-kavics üledékes) 

altalaj. A József körút jelenlegi vonalában a kerület kialakulása előtt a középkorban egy dunai 

mellékág (ún. Rákos-árok) húzódott, amelynek további fonatos oldalágai érintették az mai Orczy 

kertet, a Füvészkertet, a Kálvária teret, a Mátyás teret és a II. János Pál pápa teret is. Ezek az egykori 

mélyebb fekvésű területek alakultak aztán át a kerületi zöldfelületi rendszer vagy a közlekedési 

hálózat és az utcaszerkezet elemeivé az elmúlt 200 évben. A mai Palotanegyed a középkorban még az 

ún. Pest-sziget (a mai nagykörúttal szegélyezett belváros) része volt, amelyet ún. róna vizek, a Duna 

zömmel nádassal borított lefűződő mellékágai, mocsarai és erdei vettek körül. Az 1799 körül 

keletkezett, a környező beépítetlen területeket nem túl részletesen ábrázoló Pest településtérképe 

tanúsága szerint a Palotanegyed ezidőtájt vályogházakkal beépült kertes terület volt, míg a kerület 

túlnyomó, József körúton túli része erdős vidék, legelő és mocsár, szántó. 

 
Pest településtérképe és határának mezőgazdasági térképe (részlet), XVIII. század 

Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára S_11_-_No._478:1 
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1.7.2. Tájhasználat, tájszerkezet 
A terület a Magyarországi Kistájak Katasztere szerint a Pesti síkság tájegység része, a Vác- Pesti-Duna-

völgy kistájba tartozik, az eredetinek tekinthető növényzete erdős sztyepp jellegű homokdűnék 

láncolatából állt.  A homokbuckák között mocsaras területek és átfolyó Duna-mellékágak, Dunába 

torkolló patakok medrei szabdalták. A Pesti sík egésze Jókai Mór visszaemlékezései alapján a 

városfalon kívül valóságos homoksivatagra emlékeztetett még a XIX. század elején is, ahol „Egy-egy 

nyári vihar valóságos sirokkót támasztott e rónán, mely porfellegeivel a fővárost láthatatlanná tette.” 

(Jókai Mór: A Pesti síkság). 

 

Tájtörténeti vizsgálat 

A Pesti városfalakon kívüli területeket terméketlenségük miatt sokáig senki földjeként kezelték, mert 

nem volt érdemes „donációba venni”. Mikoviny Sámuel térképe 1737-ből nagyon érzékletesen 

ábrázolja még a Rákos-árkot, amelyet fokozatosan kezdtek el feltölteni. Teljes lezárását a történeti 

források 1761-1764 közé teszik, de csak 1872 és 1906 között alakul ki a helyén a Nagykörút. A József 

körúti szakasz építésére 1891-1896 kötött került sor. A XVIII. században a Pest-sziget azonban még 

láthatóan létezik, a szigeten belül az árok és a városfal között nagyobb erdősítések is megfigyelhetők, 

az árkon túl a majdani Józsefváros területén morotvák, vizenyős lápok és homokdűnék váltják 

egymást. 
 

 
Mikoviny Sámuel: Buda és Pest Fossa Magna, 1737 (részlet) 
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A XIX. században a homokdűnéket folyamatosan telepítették be porfogó erdőkkel, jellemzően 

akácfával, amely a XVIII. század végétől kezdődően Tessedik Sámuel sugallatára terjedt el az Alföldön, 

mint szárazságot jól tűrő, kemény fát adó, mézelő növény. 1820-ban az alföldi homokos területen 

általánossá vált a megjelenése, a homok megkötésére kezdték a pest környéki homokbuckákon is 

alkalmazni. De nem csak a fásítás okozott változást a tájszerkezetben, hanem a városfalon kívül 

megjelenő egyre kiterjedtebb kertségek is, amelyek a megkötött homokon az öntözéses zöldség és 

gyümölcs kertészeti tevékenységek elterjedésével egyfajta agglomerálódást jelentettek az akkori 

fallal körülvett város körül. Az I. katonai felmérés (1763-1787) idején készült térképeken a kerület 

nagy része még beépítetlen területként szerepel erdősült részekkel, kertes jobbágytelkekkel, 

földesúri majorságokkal. A Palotanegyed, a Csarnok negyed a Magdolna negyed, a Corvin negyed, a 

Losonci negyed és az Orczy negyed mai területén láthatunk ilyen kertségeket, amelyek a mai 

utcaszerkezet főbb vonalait is előre vetítik már, dűlőutakkal csatlakozva a pesti városkapukhoz vagy 

igazodva a vízrajzhoz és a mélyfekvésű területek szegélyeihez. A jelentősebb utak közül a mai Rákóczi 

út, József körút, az Üllői út, a Bródy Sándor utca és a Fiumei út – Orczy út (mint gyepű) vonala már 

kirajzolódik, amely egyben az árvizek, belvizek elleni védtöltésként is funkcionált. A gyepűn túl a 

továbbra is vizenyős területekkel tagolt homokhátságok voltak a jellemzőek. A felmérésen még 

láthatóak a városfalak, amelyeket ebben az időszakban kezdenek el bontani, a mellette lévő várárkot 

pedig betemetni. A Hatvani és a Kecskeméti kapu közötti szakaszon, a falon túl ekkor kezd el 

kialakulni a majdani Múzeum körút. 
 

 
Részlet az I. katonai felmérésből (1763-1787) 

 

A II. katonai felmérés időszaka már a reformkortól (1806-1869) a kiegyezésig tartó időszak 

történéseit mutatja. Az 1838 januári jeges árvíz gyakorlatilag a pesti házak háromnegyedét 

elpusztította. A legnagyobb vízszinteket a mai Nagykörút környékén mérték, tekintettel arra, hogy 

ekkor még létezett a Duna egykori kiszáradt ága ezen a vonalon. Józsefváros térségét 2 méter magas 

vízoszlop borította, a mai Palotanegyed vályogviskói teljesen elpusztultak. József nádor és a Szépítő 

Bizottság építési moratóriumot rendelt el, majd kidolgozták a modern Pest fejlesztési koncepcióját, 

amelyben az árvíznek ellenállni nem tudó vályogházak építése tilossá vált. Az árvíz utáni 

újjáépítéseket hátráltatja az 148-49-ben kirobban szabadságharc, majd a megtorlás évtizede. E 

korszakban is keletkeznek azonban fontos szerkezeti elemek, a Nemzeti Múzeum és a Múzeum kert, 

bővülni kezdett a Rókus kórház.  1860 után pedig a Palotanegyed fejlődése is elindult, amely hamar 

megkapta a „Mágnásfertály” becenevet az itt kialakuló városi palotaegyüttesek miatt. 
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Részlet a II. katonai felmérésből (1806-1869) 

 

A II. katonai felmérés térképein már ábrázolásra kerülnek a Palotanegyed tömbjei és utcaszerkezete, 

A teresedések közül megjelennek a mai Rákóczi tér, a Horváth Mihály tér, a Mátyás tér, a Teleki tér és 

a Kálvária tér elődjei, kialakul az Orczy kert és a mai Füvészkert területe. Megjelenik a Fiumei úti 

temető mai elődje jóval kisebb területen, valamint kialakul a Józsefvárosi (Északi) pályaudvar. 1869-

re, tehát a városegyesítés és Budapest kialakulása előtt már határozott városi struktúrát mutat szinte 

teljesen kialakult utcahálózattal és tömbökkel a Palotanegyed, a Csarnok negyed, a Corvin negyed, a 

Magdolna negyed, a Losonci negyed és az Orczy negyed, míg a Népszínház negyed határozottan 

kialakulóban van, a Népszínház utca vonala már határozottan jelen van. Az Orczy út -– Fiumei út 

vonalától keletre eső kerületrész azonban még teljesen kialakulatlan. Kerepesdűlőn megjelennek a 

későbbi sírkert kezdetei egy temető formájában, kialakul a Kerepesi út. A mai negyed többi 

területrészén mezőgazdasági nagyparcellák, fásított dűlőutak, telepített erdők nyomait látjuk.  A 

Ganz negyedben szintén kialakul egy katonai temető, a többi terület szántóként, legelőként 

hasznosított. A Tisztviselőtelep mai helyén marhavásártér alakult ki, ennek maradványa lesz a 

későbbi Rezső tér (Szenes Iván tér). 

A kiegyezés nemcsak a főváros, de Józsefváros számára is elhozta az iparosodást, amely 

népességrobbanással járt. A dualizmus korszakában Kerepesdűlő északi részén létrejött a Keleti 

pályaudvar, kibővült a Fiumei úti temető. Elkezdődött a Századosnegyed kialakulása és új vasúti 

szárnyvonalak épültek ki a Keleti és a Józsefvárosi pályaudvar között. A pályaudvar másik oldalán 

megindult az iparosodás a Ganz terület fejlődésével, amely lassan bekebelezte az ott kialakult 

temetőt. Megkezdődött a Tisztviselőtelep kiépítése is a kor kertvárosi elvei alapján. A Milleneumi 

építkezésekkel párhuzamosan elkezdődik a Népliget kialakítása, amely a Tisztviselőtelep presztízsét 

tovább emeli. A belső negyedek tovább sűrűsödtek, kezd kialakulni az a nagyvárosias struktúra, ami a 

már a mai városszerkezet minden elemét magában hordozza. Kialakult a Nagykörút, a Népszínház 

negyed és az Új vásártér (mai II. János Pál Pápa tér), amelyet 1900-ban parkosítanak. A III. katonai 
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felmérés (1869-1887) térképein mér kirajzolódik az egész Józsefváros, a mezőgazdasági és az 

erdőművelésnek a nyomai is eltűnnek. A város – jóval túlnyúlva a kerület mai határain - egészen a 

körvasútig kiterjeszkedik, s Keleten eléri Kőbánya határait. 
 

 
Részlet a III. katonai felmérésből (1869-1887) 

 

Igazán jelentős szerkezeti változások a XX. században a Kerepesdűlőn, a Ganz negyedben és a Losonci 

negyedben zajlanak le. Kerepesdűlőn és a Ganz térségében tovább zajlik az iparosodás. Bár a 

Kerepesi út mentén a főváros új Lóvásár teret tervez, ebből azonban később az Istvánmezei 

sportfejlesztések miatt Ügető lesz. A XX. században végig ezt a funkciót viszi tovább a terület, ám a 

Kincsem park 2004 után egy plázaberuházás áldozatává válik. 
 

 
Az Ügető és a Fiumei úti sírkert 1944-ben (Forrás: Fortepan, 109124)  

http://www.fortepan.hu/?view=query&q=%C3%BCget%C5%91&lang=hu&img=109124
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A Sírkert nagy zárt tömbje kivételével a Kerepesdűlőt és a Ganz területeket a nehézipar veszi birtokba 

a XX. század első háromnegyedében, amit a rendszerváltozást követően gyors leépülés követ. Mindez 

hatással van a Józsefvárosi teherpályaudvar területére. Ma ezeken a területeken zajlik a legnagyobb 

átalakulás, amit azonban a tulajdoni viszonyok és a jelentős ipari eredetű talajszennyezés 

hátráltatnak. A Losonci negyed térségében még a XX. század első felében megtörténik a Füvészkert 

részleges beépítése a Klinikák tömbjével. A negyed északi részén egy másik jelentős zöldfelület, a 

Papnövelde kert fokozatos felszámolásával és a kialakuló munkásnegyedi szlömök erőszakos 

bontásával beékelődik a Práter utca térségébe egy paneles lakótelepi tömb a 70-es években. A 

lakótelep építés tervezetten belenyúlna még a Corvin negyed szerkezetébe is, de ennek kivitelezése 

elmarad. 
 

 
A Corvin, az Losonci és az Orczy negyedet mutató részlet Pest és Buda kataszteri térképsorozatából az 1872–1920 közötti 

változások utólagos jelölésével 

 

A tájhasználat értékelése 

A tervezési terület teljes egészében városias, beépített, eredeti táji adottságait már elvesztett terület. 

Urbanizált városi tájhasználatát jellemzi, hogy nagy forgalmú főútvonalakkal körbevett, a Fiumei út – 

Orczy út határáig sűrűn beépített, vegyes intézményi és lakóterületek intenzíven beépített együttese. 

Ezen a határon túl a kerülethatárig nagyon vegyes, rozsdaterületi elemeket is tartalmazó átmeneti 

zóna jellemzi, amely komoly városrehabilitációra szorul. A területhasználati elemek jellemzően a 

Palotanegyedben, a Népszínház negyedben, a Csarnok negyedben, a Magdolna negyedben, a Corvin 

negyedben, a Losonci negyedben, az Orczy negyedben és a Tisztviselőtelepen képeznek rendezett, 
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önálló szervező erővel bíró városi arculatot. A városi táj elemeiként az intézménykerteket (pl. 

Múzeumkert, Semmelweis Egyetem klinikai tömbjei, Rókus kórház kertje), a részben már megújult 

fásított városi tereket, a Nemzeti Sírkertet, a Füvészkertet, az Orczy kert megmaradt belső magját a 

tóval, a Tisztviselőtelep fásított kertvárosi miliőjét, a Százados negyedben található zöldbe ágyazott 

telepszerű beépítéseket és a szórványosan megmaradt vagy viszonylag új belső Józsefvárosi 

utcafásításokat említhetjük. 

1.7.3. Védett, védendő táji- természeti értékek, területek 
A tervezési terület természetvédelmi értékekben szegény, amely a történetileg kialakult magas 

urbanizáltsági fok miatt érthető. Városi táji értékei ennek ellenére léteznek és az urbanizáltsági fok 

ellenére található a kerületben országosan is védett természeti érték. 

Az ELTE Botanikus Kertje (Füvészkert) ugyanis országos jelentőségű természetvédelmi terület 1960 

óta. A kertet az Országos Természetvédelmi Tanács Soó Rezső professzor javaslatára 75/TT/60 

törzskönyvi számmal az országos jelentőségű védett területek közé sorolta. A botanikus kert 

legöregebb fái 150 évnél is idősebbek, Budapest legöregebb fái között tartjuk számon őket. Bár az 

ELTE jogelődje már 1777-ben alapított Botanikus Kertet a gyógynövénytermesztés céljából (a 

gyűjtemény egy része még ebben az időből származik), a Füvészkert csak 1847-ben került a 

Józsefvárosba, azután, hogy korábbi helyén az 1838-as pesti árvíz miatt nagy károkat szenvedett. 

Festetics Antal 10,1 hektáros ingatlanát vásárolták meg erre a célra József nádor javaslatára. A 

legjelentősebb fejlesztések a növényállomány terén Gönczy Pál (ezernél több facsemete ültetése), 

Fekete József főkertész (12 ezer féle taxonra felbővített gyűjtemény) és Soó Rezső akadémikus 

(újjáépítés, új rendszer) köszönhetőek. Sajnos a kert területe a kiegyezés és 1911 között több mint 

kétharmadát elvesztette: területének jelentős részét elfoglalták a klinikák. Ma a kezdeti 10,1 

hektárból már csak 3,1 hektár maradt meg, ma mintegy 8000 növényfaj otthona. 
 

 
Védett és védendő táji, természeti értékek  
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Ex lege védett területként nyilvántartott a kerületben az Illés kút, amely Pest-Buda legjobb vízű 

forrásaként volt számon tartva a XVII. században. Ekkor kapta a nevét (Éliás) a próféta napján Pestre 

zarándokló szerbektől. A középkor óta számon tartott forrás 1795 -1798 között kapott 

forrásfoglalatot, környezetét pedig köré ültetett facsoporttal, hozzá vezető fasorokkal rendezték. Az 

Orczy kerttel közel egy időben kialakított Festetics kert szélén, bővízű forrásként táplálta a Festetics 

kertben kialakított tavat. E kert helyére került 1847-ben a Füvészkert, ám ekkora a Ludovika kiépítői 

már betömték a kutat és fölé épületet emeltek a lovarda mellett. 1985-ben Buza Péter 

várostörténész, újságíró vezetésével fogtak hozzá a felkutatásának és ez a forrásmunkaelemzést 

sikeres terepi kutatás zárta le. A kút fölé 1991-ben emeltek forrásházat korabeli rajzok alapján. Ma a 

Természettudományi Múzeum belépőjével látogatható. 

A 2015-ben jóváhagyott településszerkezeti tervben több településképvédelmi jelentőségű fasor 

került ábrázolásra: Múzeum körút, József körút, Rákóczi út, Kerepesi út, Baross utca, Kőbányai út, 

Üllői út, Fiumei út, Orczy út, Diószegi Sámuel utca, Könyves Kálmán körút. Több elem azonban csak 

papíron van jelen: a Rákóczi út a Rókus kórháztól a Baross térig fapótlásra szorul, a Baross utca, a 

Kőbányai út, a Könyves Kálmán Krt. és a Hungária Krt. fasorai pótlásra szorulnak. Utóbbi kettő 

esetében 2017-ben megindult a pótlási munka a 10.000 fát Budapestre program keretében. A TSZT a 

kerületi jelentőségű településképi értékekre nem tér ki ugyan, de az ezredfordulón megvalósított 

Ötpacsirta és Reviczky Gyula utcai fásítások mára olyan magas minőségű települési értéket 

képviselnek, hogy ezeknek a fásításoknak a településképi védelme kerületi szinten indokolt lehet. A 

szórványos utcafásítások közül elsősorban a sérülékenysége, kora. egységessége és a taxonértéke 

miatt kiemelendő még a Tisztviselőtelepen a Villám utca vadgesztenye fasora, amely a városi 

körülményekhez képest jó állapotban van, egy közel 100 éves sikeres fásítás eredménye. 

A táji értéket egy sűrűn beépített, nagyvárosias elemeket tartalmazó kerület esetében csak a városi 

táj keretein belül tudjuk értelmezni. Ennek a körnek egyik fontos, kiemelt részeit az értékes 

zöldfelületi elemek fedik le. Nem pusztán zöldfelületi sajátosságaik, hanem a teresedések agora 

szerepkörei, városrész szervező ereje, a teresedések kultúrtörténeti és tájtörténeti jelentősége miatt. 

A legtöbb Józsefvárosi teresedésnek köze van a középkori vízrajzhoz és mikro-domborzathoz vagy a 

korábbi városfalak és dűlőutak metszéspontjaihoz. A mai zöldfelületi elemek jelentős része korábbi 

mélyfekvésű területek nehezen beépíthető, vizenyős, belvizes területein alakultak ki, mintázatukban 

megőriztek valamit az Ős-Duna lefűződött mellékágaiból. Más teresedések nem, vagy alig 

tartalmaznak zöldfelületi elemeket, de mint városi terek, csomósodások, térszervezők táji, városképi 

értéket képviselnek. 
 

Városrész Megnevezés Jelleg Területfelhasználás Védettség 

Palotanegyed 

Múzeumkert intézménykert Vt-V örökségvédett 

Rókus kórház kertje intézménykert Vt-V,  Zvp (kétszintes)  

Blaha Lujza tér fásított köztér Vt-V,  Zvp (kétszintes)  

Gutenberg tér fásított köztér Vt-V,  Zvp (kétszintes)  

Pollack Mihály tér köztér Vt-V  

Baross utca torkolat fásított köztér Vt-V,  Zvp (kétszintes)  

Mikszáth Kálmán tér fásított köztér Vt-V,  Zvp (kétszintes)  

Lőrinc pap tér fásított köztér Vt-V,  Zvp (kétszintes)  

Kiscsibész tér fásított köztér Vt-V  

Népszínház negyed II. János Pál pápa tér közpark Zkp  

Csarnok negyed Rákóczi tér fásított köztér Vt-V,  Zvp (kétszintes)  

Magdolna negyed 
Mátyás tér fásított köztér Zkp  

Teleki László tér közkert Zkp  
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Városrész Megnevezés Jelleg Területfelhasználás Védettség 

Corvin negyed 

Harminckettesek tere fásított köztér KÖu és Vt-V  

Horváth Mihály tér fásított köztér Zkp  

Nap utcai tér fásított köztér Ln-1  

Corvin sétány fásított köztér Zkp  

Corvin köz köztér Vt-V  

Losonci negyed 

Leonardo Da Vinci köz Ltp. 
zöldfelület 

Ln-T  

Muzsikus cigányok parkja Ltp. 
zöldfelület 

Ln-T  

Losonci tér Ltp. 
zöldfelület 

Ln-T  

Práter park Ltp. 
zöldfelület 

Ln-T  

Molnár Ferenc tér fásított köztér Ln-2  

Tömő utcai zöldfelületek Ltp. 
zöldfelület 

Ln-T  

Orczy negyed 

Kálvária tér fásított köztér Zkp  

Ludovika tér fásított köztér Zkp  

Orczy kert intézménykert Vi-2 történeti kert 

Füvészkert Intézménykert K-ÁN 
OTT,  
történeti kert 

SOTE Klinikai tömb intézménykert K-Eü  

Kerepesdűlő 
Baross tér fásított köztér KÖu  

Fiumei úti Nemzeti Sírkert intézménykert K-T örökségvédett 

Ganz negyed 
Orczy tér fásított köztér KÖu  

Golgota tér fásított köztér Zkp  

Tisztviselőtelep Szenes Iván tér (Rezső tér) fásított köztér Zkp  

Százados negyed 
Kisboldogasszony 
templomkert 

intézménykert Zkp  

 
Városképi jelentőségű, a városi táj szempontjából fontos szerkezeti elemek (parkok, kertek, terek)  
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1.7.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 
A tájhasználatváltozásból jól látható, hogy a kerület területén drasztikus változások mentek végbe az 

elmúlt két évszázadban, amelynek során a terület természeti és termesztőtájból nagyvárosias 

területté változott. A népességrobbanás, az intézményi kiépülés, a vasút és a közúthálózat 

megjelenése, a beépítettség és a burkoltság drasztikus növekedése, valamint az iparosodás egyaránt 

igénybe vette és mesterségesen átalakította a területet a maga képére. 

Sok esetben az urbanizáció a mesterségesen létrehozott kerteket, parkokat, zöldfelületeket, 

vízfelületeket is megszüntette. A zöldfelületi arány a kerület más részein történő kompenzációja 

pedig nem minden esetben került sor, ezért ma a kerület jelentős hiányokkal küzd mind a 

zöldfelületek mennyisége, mind pedig a szabadtéri rekreációs szolgáltatások területén. Egy 

évszázaddal ezelőtt a Füvészkert területének drasztikus lecsökkenése, a Papnevelde kert teljes 

elvesztése, valamint az Orczy kert Ludovika akadémia általi igénybevétele, a park szegélyeinek 

csaknem 80 éve tartó fokozatos leszeletelése sem kedvezett a jobb arányoknak. A sűrű városrészek 

utcahálózatában a közmű védőtávolságok és a beépítések miatt nem alakultak ki fásított utcák, a 

Tisztviselőtelep területét kivéve, amely a korszak kertvárosi elveit követve került kialakításra. Bár a 

főútvonalak és gyűjtőutak mentén ma is találkozunk a kerületben fasorokkal és zöldsávokkal, azok 

döntő többsége rossz állapotban van, rekonstrukcióra szorul, nem optimálisak a fa egyedek 

fejlődésére a ma kialakított körülmények. 

A közösség szempontjából jelentős értékkel bíró városi teresedések átalakulóban vannak, 

megfigyelhetők a rekonstrukciójuk során a kerületben pozitív rehabilitációs tendenciák, amelyek a 

rekreációs funkciójukat, zöldfelületeiket bővítik és újra rendezik. Különösen a belsőbb 

városrészekben és a Magdolna negyed szociális városrehabilitáció során komoly eredményeket ért el 

a kerület e tereken a forgalomcsillapítás és a rehumanizálás terén. Ugyanakkor több teresedés 

esetében a gépjármű átközlekedés és a parkolás helyigénye a rekreációs, szabadtéri közösségi 

igényeket még nem hagyja oly mértékben érvényesülni, ami már komoly közösségi térré alakítaná 

vissza a közlekedési területeket. Nem segíti a folyamatot a közterek esetleges területfelhasználási 

kategorizálása sem, amely a különféle közúti, zöldterületi, városközponti, és lakó 

területfelhasználások között válogatva jelöli ki a rendeltetésüket. 

A városi tereknek, a közkerteknek és a nagy zöldfelületű intézménykertek némelyikének nincs 

semmilyen helyi védettsége, a területükön található értékesebb fák, maga a térstruktúra, a 

térszerkezet védelme nagyon alárendelt szempontként jelent meg a kerület eddigi gyakorlatában. 

A vasúti területek és a gyárterületek döntő többségükben leromló állapotban vannak, területükön 

jelentős talajszennyeződés mutatható ki. Területhasználatuk lassú, fokozatos átalakulása egyszerre 

rejt lehetőségeket és veszélyeket. 
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1.8. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 
A zöldfelületi rendszer a település sajátos felépítésű, biológiai folyamatokkal és ökológiai 

törvényszerűségekkel jellemezhető alrendszere. A növényzettel borított zöldfelületeken túl 

biológiailag aktívnak számítanak a vízfelületek, az egyébként burkolt területeken található 

facsoportok és a lineáris elemek (fasorok, vízparti területek) is. A zöldhálózat tehát különböző jellegű 

és funkciójú, változatos elemekből épül fel. Az alábbiakban városrészi pozíciójuk és jellegük szerinti 

csoportosításban mutatjuk be táblázatosan Józsefváros zöldfelületi rendszerének elemeit, majd 

jellegük szerinti csoportosításban részletesen is megvizsgáljuk az egyes rendszerelemeket. 

Városrész Közpark, közkert Fásított köztér 
Telepes 

lakóterületi 
zöldfelület 

Intézménykert, 
Különleges terület 

Fasorok 
Jelentős 

Magánkertek 

Palotanegyed  

Blaha Lujza tér 
Gutenberg tér 
Baross utca 
Mikszáth tér 
Lőrinc pap tér 
Kiscsibész tér 

 
Múzeumkert 
Rókus kórházkert 
SOTE kertje 

Múzeum krt. 
Ötpacsirta u. 
Reviczky utca 
Üllői út 
József körút 
Rákóczi út 

 

Népszínház negyed II. János Pál pápa tér   
OBSI kórház kertje 
OBSI heliport 

Gázláng utca 
Alföldi utca 
Fiumei út 

NKE 
Földgázszolgáltató 
Zrt kertje 

Csarnok negyed  
Rákóczi tér 
Horváth M. tér 

 
Szent Kozma Eü Központ kertje 
Kandó Kálmán VM Kar kertje 

József körút 
Nagyfuvaros u. 
József utca 
Baross utca 

 

Magdolna negyed 
Mátyás tér 
Teleki tér 
FIDO tér 

Kálvária tér  Polgárőr Közösségi Kert 

Nagyfuvaros u. 
Bauer Sándor u 
Szerdahelyi u. 
Fiumei út 
Baross utca 

Élet-Kert Közösségi 
Kert; 
Fókusz Női Csoport 
kertje 

Corvin negyed 
Horváth M. tér 
Nap utcai tér 

Harminckettesek  
Corvin sétány  

 
SOTE kert 
Klinikák 

Baross utca 
József körút 
Kisfaludy utca 
Futó utca 
Üllői út 

Corvin sétány 1. 
Futó utca 54. 
Tömő utca 1. 

Losonci negyed Molnár F. tér Klinikák előkert 

Leonardo köz; 
Muzsikus 
cigányok 
parkja; 
Losonci tér; 
Práter park; 
Tömő u. Ltp 

Losonci tér Ált. Iskola 
Szivárvány Óvoda; 
Szivárvány Napközi; 
Klinikák; 
Füvészkert; 
Faiskola 

Baross utca 
Illés utca 
Korányi S. utca 
Üllői út 
Szigony utca 
 

Grundk3rt 

Orczy negyed 
Kálvária tér 
Ludovika tér 

  Orczy kert 

Baross utca 
Csobánc utca 
Orczy út 
Diószegi S. u. 
Illés utca 
Korányi S. utca 
Üllői út 

 

Kerepesdűlő  Baross tér  
Nemzeti Sírkert 
Izraelita temető 
MTK gyak. pálya 

Kerepesi út 
Fiumei út 
Asztalos S. út 
Sajgótarjáni út 

Aréna pláza kertje 
Kertészet 
 

Százados negyed 
Kisboldogasszony 
templom kertje 

  
BKV Előre sporttelep; 
MTK Stadion 

Kerepesi út 
Hungária krt. 
Asztalos S. út 
Stróbl A. út 
Törökbecse u. 
Strázsa u. 
Osztály u. 
Százados út 

Lakótelepi kertek 
MÁV lakótelep 

Ganz negyed Golgota tér Orczy tér  
Sorosok Háza kertje; 
Szentágothai Eü Szakközép 
kertje; 

Salgótarjáni út  
Kőbányai út 
Golgota utca 
Bláthy Ottó u. 
Vajda Péter u. 
Orczy u. 
Könyves K. Krt 

 

Tisztviselőtelep Szenes Iván tér   

Vajda Péter Ált. Isk. Kertje; Telepi 
óvodakert; Templomkert; 
Intézménykert; Angolkert óvoda 
kertje; Autizmus Alapítványi Isk. 
Kertje; Országos Pedagógiai 

Vajda Péter u. 
Orczy u. 
Könyves K. Krt 
Delej utca 
Bláthy Ottó u. 

Tisztviselőtelepi 
lakókertek; 
MÁV Zrt kertje 
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Városrész Közpark, közkert Fásított köztér 
Telepes 

lakóterületi 
zöldfelület 

Intézménykert, 
Különleges terület 

Fasorok 
Jelentős 

Magánkertek 

Könyvtár kertje; BKSZC Mándy 
Iván Szakközép kertje; 
Pénzverde/Rádió kertje; SOTE 
Elméleti tömb kertje; Nagyvárad 
téri Ref. Templom kertje;  

Villám utca 
Bíró Lajos u. 
Reguly Antal u 
Benyovszky u. 
Elnök utca 
Győrffy I. utca 
Üllői út 

 

 
Józsefváros jelenlegi zöldfelületi rendszere 

 

1.8.1. Szerkezeti- kondicionáló szempontból lényeges, zöldfelületi 

karaktert meghatározó elemek 

 

Közparkok, közkertek 

Szerkezeti és kondicionáló szempontból a kerület legjelentősebb közkerti (1 ha-nál kisebb) és 

közparki (1 ha-nál nagyobb) elemei a következők: 
 

Név Terület (ha) Negyed 

II. János Pál pápa tér 5,68 Népszínház negyed 

Mátyás tér 0,61 Magdolna negyed 

Teleki László tér 1,52 Magdolna negyed 

FIDo tér 0,77 Magdolna negyed 
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Horváth Mihály tér 0,50 Corvin negyed 

Kálvária tér 1,29 Orczy negyed 

Ludovika tér 3,47 Orczy negyed 

Golgota tér 1,81 Ganz negyed 

Rezső tér (Szenes Iván tér, Magyarok nagyasszonya tér) 2,07 Tisztviselőtelep 

 

II. János Pál pápa tér 

A középső Józsefváros legnagyobb közparkja. Baromvásár-tér, Széna-piac, Újvásártér, Tisza Kálmán 

tér, Köztársaság tér voltak a korábbi nevei. 1902-ben parkosították Räde Károly tervei szerint. 1911-

ben a Luther utcánál beleépült a Városi - mai nevén Erkel Színház. Evvel az átlós utakkal osztott 

eredeti koncepció csorbát szenvedett. Több terv született a tér átalakítására. A játszótere eredetileg 

1967-ben készült - kísérleti játszótérként - Hetessy Józsefné tervezésében. Az akkori idők korszerű 

játékain ügyesedhettek a gyerekek, volt vizes játszótér, a játékkölcsönzőből kerékpárt, labdát, 

kisautót kölcsönözhettek. Működött a kölcsönző épületben a nyilvános WC, rossz időre esőtető is 

volt, ezek később tönkrementek. Az 1996-os felújítás Komlósné Hlatky Katalin tervei szerint készült, 

felhasználva a park meglévő növényzetét, és megtartva a labdapályát. Korszerű játszóvárak, 

csúszdák, mászókák és állatfigurás vizes játszótér épült. A vízköpő figurák tervezésénél és építésénél 

Horváth Gábor működött közre. A teret határoló fasorok zöldjuharok, egy szép ezüstjuhar díszít a 

középső körben. Valószínűleg nőtt fa, de formája, mérete imponáló. A park fái között nyárfákat, 

zöldjuharokat, a Népszínház utca felöli oldalon hársakat, szivarfát, bálványfát, vadgesztenyét is 

találunk. A játszótéren idős csörgőfák és nagy platánok vegyülnek ostorfákkal. A 4. Metró építése 

kapcsán a tér Népszínház utca felőli részén, ahol a botanikailag értékes növényállomány van, 

állomást és aluljárót terveztek, a park rovására. Mivel a metró építése miatt sok fát vágtak ki, a fa és 

cserjepótlás fontos feladat volt, a favédelemhez kapcsolódott 10 db idős fa parkon belüli áttelepítése 

a FŐKERT Zrt vezetésével, jó eredési százalékkal. A rekonstrukciós tervet Nemes Zoltán vezetésével a 

Vár-Kert Műszaki Tervezési Kft dolgozta ki. 2011-ben nevezték át a parkot II. János Pál pápa térre. 

 

Mátyás tér 

A Magdolnanegyed városrész egyik legrégebbi közkertje, 1874-ben nevezték el Mátyás királyról. Az 

ide vezető utcáról korábban Tavaszmező térnek hívták. 1894-ben még homokbuckák voltak itt, 

ezután fehér akácokat telepítettek a homok megkötésére. A régi terveken (Räde Károly) is 

kavicsburkolatú, fásított tér szerepel. Az elrendezés francia mintát követ, átlós utakkal 

négyzethálósan ültetett fákkal. Jelenlegi kialakítás alapjául szolgáló térstruktúra 1966-ban készült, 

Gopcsa Ervin tervei alapján. Ebben az időben a térre játszótér épült, középen kiemelt zöldfelületet 

alakítottak ki. Faállományában uralkodik az akác, van néhány hársfa is. 2008-ban kezdődött a tér 

közösségi tervezéssel történő átalakítása – összekapcsolva a Kesztyűgyár kulturális központtá történő 

átépítésével és a Magdolnanegyed szociális városrehabilitációval. A tervező, Dömötör Tamás, 

felhasználta külföldi tapasztalatait és a közösségi tervezés szakirodalmát. A RÉV8 koordinálta hosszú 

egyeztetési folyamat eredményeként a helyi lakókat a kivitelezésbe is sikerült bevonni. 

 

Teleki László tér 

A XIX. század második felében kiépült városrészben 1874 óta, a 48-as forradalom diplomatájáról 

elnevezett Teleki teret 1900-ban parkosították először. 1951-ben készült egy felújítás. A téren sokáig 

használtcikk-piac (az ún. Tangó) működött, jelenleg már csak egy benzinkút foglal el jelentős részt 
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területéből. Rendezésére korábban is történtek kísérletek, készültek diplomamunkák, azonban végül 

2014-ben a Magdolnanegyed szociális városrehabilitáció keretében, 2014-ben készült el a teljes 

felújítás. A tér átalakítása a hazai közösségi tervezés mintaprojektje lett, számos rangos hazai és 

nemzetközi elismerésben részesült, hosszú egyeztetési és alkotói folyamat eredményeképpen. A 

tervező az Újirány Csoport 2015-ben részben ezért a munkáért megkapta az ÉV TÁJÉPÍTÉSZE díjat. A 

részvételi tervezés eredményekként létrejött Társak a Teleki Térért Egyesület a tervezés kezdete óta 

részt vesz a tér formálásában, fenntartásában, őrzésében. Az alkalmazott kortárs elemek 

harmóniában a divatos zsánerszobrokkal, növényzettel, a tér déli sarkán átadott közösségi ház + 

gördeszka pálya kombinációval máris kedvence a fiataloknak. Megtalálják helyüket a kutyások és 

idősebbek, a szabadtéri színpad pedig szomszédsági rendezvények helyszíne. Az átalakítás során a 

park kerítést kapott, saját használati rendje keletkezett. 

 

FIDo tér 

A Teleki tér folytatásaként is értelmezhető teresedés a Fiumei út és a Dobozi utca között 2014-ben 

nyerte el mai formáját és alakult át közkertté. A rendezés tervét Jani Anna dolgozta ki 

diplomamunkájában, amelyet az önkormányzat magáévá tett és megvalósított. A tér 

alapkoncepcióját a kerületi fiatalok szabadtéri sportlehetőségeinek bővítése hatotta át, ma ez a 

kerület legjelentősebb sport tere. A tér a Magdolna negyed szociális városrehabilitáció keretében 

valósult meg. 

 

Horváth Mihály tér 

Korábbi neve az 1798-ban épült templomról Templom tér volt, de nevezték Mária-Terézia térnek is. 

1954-ben kapta jelenlegi nevét. A névadó Horváth Mihály, XIX. századi kultúrpolitikus, a 

szabadságharc püspöke, akinek emlékét emlékoszlop őrzi. Pázmány Péter esztergomi érsek szobrát 

(Radnai Béla) a Ferenciek teréről helyezték át ide 1960-ban, a szobor körül virágágy díszít a templom 

előtti gyepes felületben. A tér túlsó oldalán a gimnázium előtt térburkolat készült. Mellette épült a 

„Hatholdas pagony” vagy Micimackó játszótér 1998-ban a Pagony Kft. tervei szerint és Dénes István 

fafaragó munkájával.  Ötletes szép megoldások és játékok szórakoztatják a látogatókat, 

találkozhattunk Milne könyvének kedves figuráival, de sajnos nem sokáig, mert a magas kerítés 

dacára pár év alatt tönkrement. Növényzetéből a templom oldalán álló platánok érdemelnek 

említést. 2014-ben a GARTEN Studio tervei szerint átépítették a teret, szökőkúttal, harangjátékkal, 

rendezvénytérrel, melyen télen jégpálya üzemel, ezzel a Józsefvárosi önkormányzat egyik 

legfontosabb rendezvényterévé alakult át, fele részben megtartva a közkerti funkciókat is. A 

gimnázium előtti bekerített részen a játszótér helyett pihenőpark van, már csak a gömbkőrisek 

emlékeztetnek a közelmúltra, de az ötletes nagykocka kitüremkedések, melyből a fák kitörtek, szórt 

burkolatra lettek cserélve. 

 

Kálvária tér 

Nevét Mayerhofer András 1744-49 között épült kálváriájáról nyerte, mely ma az Epreskertben, 

mellékalakjai a Szenes Iván téren (Rezső téren) láthatók. Első parkosítása 1894-ben történt - az 

ötvenes években Kulich Gyuláról, a kommunista mozgalom mártírjáról nevezték el - 1990 után 

visszakapta a Kálvária tér nevet. Működött itt szabadtéri színpad, majd játszótér épült a helyén. Sok 

sakkasztala annak köszönhető, hogy önkormányzati sakk-kör is működött a téren. Itt működött a 

Józsefvárosi Színház, előtte díszkút áll (Makrisz Agamemnon 1992). A tér növényzetéből a szivarfák és 
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oszlopos tölgyek érdekesek, a többi is szép idős fa; fajtaösszetétele átlagos. A Kálvária tér 

rekonstrukciójára 2014-ben került sor. 

 

Ludovika tér 

Józsefváros második legnagyobb alapterületű közparkja. A katonai akadémia - a Ludoviceum - építése 

után létesítették, annak előtere az Üllői út felől. Kun Béla tér elnevezés után ma újra Ludovika térnek 

nevezik. Itt áll az első világháborúban hősi halált halt orvosok emlékműve (Horvay János 1942). 1977-

ben, a metróépítés után a teret rendbe hozták, részben átépítették. (Hetessy Józsefné tervei alapján.) 

A Természettudományi Múzeum építésekor a múzeum kertjében renoválták az Illés kutat, mely a 

vezetékes vízhálózat megépítéséig közkútként működött. A klinikák felöli oldalon 1977-ben 

alakítottak ki csobogós terecskét. Sok ostorfa van a parkban és mivel könnyen újul magról, 

szaporodik is. Az Orczy kert rekonstrukciója és az új kulturális épületek (Természettudományi 

Múzeum, Bárka Színház) új életet leheltek a térbe, melyet szép növényzete és tágas elrendezése 

ellenére addig kevesen használtak. Miroslav Krleza szobra (Marija Uljevic Galetovic alkotása) az Üllői 

út felőli oldalon, a Ludovika emlékmű az épület főtengelyében áll. 2011-ben megalapították a 

Nemzetvédelmi Egyetemet, mely máig tartóan látható változásokat okoz parkhasználatban - a téren 

megszaporodtak a parkoló autók, a Ludoviceum homlokzatának beláthatóságára hivatkozva pedig 

jelentős fakivágások történtek a területén. 

 

Golgota tér 

A Vajda Péter út és Orczy út sarkán lévő téglalap alakú tér. Régi fényképeken láthatjuk milyen volt, 

mikor a tér keleti végén a dombon kápolna állt. Ide vezetett a tér közepén hiányosan megtalálható 

szivarfa sor. A kálvária elbontása és áthelyezése után 1966-ban labdapálya és játszótér épült a téren, 

mely ma is részben játszótér. 1999-ben az Orczy tér felöl benzinkút hasított ki belőle területet, ezen a 

részen a gyárépület raktáraiból elárusítás folyik, tovább rontva az egykor különlegesen szép tér 

hangulatát. A MOL ZRT a benzinkút területéért cserébe építette a tér közepén lévő csinos játszóteret 

és kipótolta a szivarfa sort. 

 

Rezső tér (Szenes Iván tér, Magyarok nagyasszonya tér) 

A Tisztviselő telep építésekor alakították ki 1887-ben a Marhavásár tér parkosításával. Nevét a 

trónörökös Habsburg Rudolfról kapta. A kerület harmadik legnagyobb közparkja. A területén 

található templom 1931-ben, Lechner Ödön terve alapján épült, az esztergomi székesegyház 

mintájára. A templom mögött állnak a Golgota térről áthelyezett keresztek és két stáció. A tér északi 

oldalán 1971 óta Braun Éva kommunista mártírra emlékeztet a kőoszlop. 1984-ben a metróépítés 

után, Hetessy Józsefné tervei szerint hozták rendbe, kis játszótér is épült, melyet 1996-ban 

korszerűsítettek. A templom körüli tágas pázsitfelületet keretező fák közül a különböző juhar fajokat, 

csörgőfát és ostorfákat, a juhar és törökmogyoró fasort érdemes megemlíteni. 2016-ban döntöttek 

arról, hogy a tér nyugati részét Szenes Ivánról, a kerület EMeRTon-díjas dalszövegíró díszpolgáráról, a 

keleti részét pedig a Magyarok nagyasszonyáról nevezik el. 

 

  



Budapest Főváros VIII. kerület, Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata (JÓKÉSZ) 
- Megalapozó vizsgálat - 

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. 
www.urbanitas.hu 

94 
 

Fásított közterek 

Szerkezeti és kondicionáló szempontból a kerület legjelentősebb fásított közterei a következők: 
 

Név 
Terület 

(ha) 
Negyed 

Gutenberg tér 0,12 Palotanegyed 

Mikszáth Kálmán tér 0,09 Palotanegyed 

Baross u. torkolata (Kálvin tér) 0,35 Palotanegyed 

Blaha Lujza tér 0,55 Palotanegyed 

Lőrinc pap tér 0,05 Palotanegyed 

Rákóczi tér 0,50 Csarnok negyed 

Corvin sétány 1,26 Corvin negyed 

Baross Gábor tér 1,49 Kerepesdűlő 
 

Gutenberg tér 

Formája a XIX. század nyolcvanas éveiben alakult ki, ekkor Főherceg Sándor tér, később Sándor tér 

volt a neve. 1927-ben parkosították. Több próbálkozás után a nyomdászok többszöri kérésére 1957-

ben nyerte el mai nevét. A tér közepén áll ifj. Vastagh György műve, Fodor József dr., az Országos 

Közegészségügyi Intézet egyik alapítójának szobra, melyet 1909-ben állítottak fel. A téren az idős fák 

alatt kis játszótér van. Kapcsolódik a tér a Mária utca felújításához, mellyel a Palota-negyed gyalogos 

övezete egészült ki a közelmúltban. 

 

Mikszáth Kálmán tér 

A Reviczky utca által feltárt tér 1900 és 1911 között a Reviczky tér nevet kapta.  Mikszáth Kálmán itt 

élt az 1. sz. házban, halála után róla nevezték el a teret, szobra, Kocsis András alkotása 1961 óta áll 

itt. 

Éveken át elhanyagolt aszfaltos terület tele volt autóval. 1998-ban Maurer Klimes Attila tervei szerint 

átépítették, az autókat kitiltották. Mikszáth Kálmán szobra előtt csobogó épült, a térburkolatot szélén 

nagyméretű fákat telepítettek, kiszabadult a szép téglaburkolatú ház, mely dekoratív hátteret ad a 

mészkő szobornak. 

 

Baross utca torkolata (Kálvin tér) 

Három kerület, a V, VIII, IX kerület határán található a Kálvin tér. Évszázadokon át itt futottak össze itt 

a fontos országutak, itt volt a város Kecskeméti Kapuja. Ma is közlekedési útvonalak szabdalják kicsi 

zöldfelületeit, a metró és az aluljáró alépítményei pedig gátolják a fásítását. Neve Sertéskereskedő 

tér, majd Széna tér, 1803 után Heuplatz, majd Heumarkt Platz volt. A templom építése (1816-1830) 

után nevezték el Kálvin Jánosról. A 4-es metróhoz kapcsolódó térfelújítás során újult meg és lett a 

Baross utca torkolati szakasza is sétáló utca. A legutolsó felújítás tervezője az S73 Kft volt Balogh 

Péter Isván és Mohácsi Sándor vezetésével. A rendezési koncepció lényege a szétszabdalt különböző 

stílusú tér-részek helyett egységes városi tér kialakítása volt a forgalom csillapítása mellett. E az 

azonos szinten történő átjárásokkal, egységes burkolattal, azonos esőtetőkkel és utcabútorokkal, 

planténerekbe ültetett fákkal valósult meg. A Kiskörúton egységesen alkalmazott un. K kő itt is 

megjelenik. A Baross utca Szabó Ervin könyvtár felé eső szakaszán nagy lombkoronájú japánakácok 

adnak árnyat, ezek korábbi fásítások mementóiként maradtak meg. 
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Blaha Lujza tér 

Elsősorban parkolóként és közlekedési csomópontként értelmezhető tér a lebontott Nemzeti Színház 

helyén, a kerület határán. A tér közel 4000 m2-ből mindössze 1450 m2 parkosított. A kőből és fémből 

álló csobogó - Fekete Dániel műve - a színház lebontása után került a térre. Emlékkő utal a lebontott 

Népszínházra, mely a köznyelv mindig Nemzeti Színházként emleget. (Horváth János 1986). Az itt 

elhelyezett Gutenberg emléktábla Vigh Tamás műve 1987-ből. A fásítást a Fővárosi Kertészet 20-25 

éves fákkal készítette el, hogy mielőbb beálljon a kis park, de a közlekedés okozta szennyezés miatt a 

növényzet állapota rossz. 

 

Lőrinc pap tér 

Kis teresedés a Krúdy Gyula utca- Mária utca találkozásánál, a zöldfelületekben szegény 

Palotanegyedben azonban szerkezeti jelentősége van az árnyas fákkal keretezett térnek. Neve 

Scitovsky tér, majd 1951 óta Dózsa György alvezérének, Nagybotú Ceglédi Lőrincnek a nevét viseli. 

 

Rákóczi tér 

A csarnok negyed legfontosabb köztere, amely a József körúthoz csatlakozik. Neve az ott tartott 

állatvásárok miatt 1884-ig Borjú tér volt. Ekkor parkosították, 1897-ben épült a Vásárcsarnok. A park 

átlós utakkal, nagy kavicsos felülettel, fásítva készült. A hetvenes években a középső részen 

játszóteret és labdarúgópályát készítettek. A századelején elültetett platánok jó állapotban maradtak 

meg egészen a metróépítésig. A 4. metró építése kori térrendezés a Palatium Stúdió, Dévényi Tamás 

és az S73 iroda tervei szerint készül. Bár a 150 éves platánok megőrzésének igénye a felszín alatti 

szerkezeteket is befolyásolta, s emiatt az állomás a vásárcsarnok elé került, a platánok megsínylették 

az építési munkákat. A tér átalakítása lehetőséget adott a körút mellett egy jó arányú és 

kihasználható városi tér kialakítására. A vásárcsarnok előtt térburkolat létesült a gyalogosok számára, 

mely időszakos piacok, vásárok tartására is alkalmas.  A liftet és a mozgólépcsőket magukban foglaló 

kép épület között vízmedence készült, a két oldalon pihenő és játszó területekkel. Az anyagok a 

felszín alatti nagyvonalú és gondolatgazdag kialakításhoz igazodva egyszerű és minőségű látszóbeton 

és kő, dús, cserje ás talajtakaró felületekkel. A különleges képzőművészeti alkotásokként formált 

felszíni tárgyak fokozzák a nagyvárosias hangulatot, ezek nem öncélúak, hanem a tükrökkel a felszín 

alatti terek számára közvetítik a természetes fényt. 

 

Corvin sétány 

A Corvin sétány a kerület legfiatalabb tere, amelyet ugyan a szerkezeti terv közparkként tüntet fel, de 

a kialakításában inkább sétatér, fásított köztér jelleget ölt. Teljes kialakítása folyamatban van, 

tulajdonképpen a Corvin negyed központi, térszervező eleme, ahol a sétálóutca jelleg dominál. A két 

oldalról épületekkel határolt, 36 m széles sétány, amely eddig három tömbnyi hosszúságban van 

készen a londoni Townshend Iroda koncepciója alapján megfogalmazott közösségi tér, melynek 

terveit a LAND-A Műterem készítette. A növényzete még meglehetősen fiatal. 

 

Baross Gábor tér 

A Baross tér története szorosan összefügg a Keleti pályaudvaréval, létrehozásuk egy időben, 1884-

ben egymást kiszolgálva történt, társadalmi és építészeti fejlődésük is mindig szimbiózisban volt 

egymással. A pályaudvar fénykorában a Baross tér is egy kellemes, polgári miliő képét árasztotta, 
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majd a vasút degradálódásával maga a tér is hanyatlásnak indult. A fás, nagyvonalú, nagyvárosi tér a 

II. világháború után egyre inkább a közlekedés terévé vált. 1970-ben, a 2-es metró átadásával egy 

időben megújult, teljesen átalakult, ekkortól már deklaráltan szinte kizárólag a közlekedés tere lett. A 

pályaudvar előtere lényegében megszűnt, a tér perspektíváját pedig a Rottenbiller utcai felüljáró 

vágta el a Rákóczi út tengelyétől. A fő közlekedési utak által szabdalt térben parkosításra kevés 

lehetőség kínálkozott az elmúlt időszakban, de az átfogó rendezésre a 4-es metró építési munkái 

kínáltak lehetőséget. A VÁR-KERT Kft kertépítészeti terveit determinálta a szabályozási terv és a 

közlekedés minél kedvezőbb megoldása. Cél volt a korábbi lepusztult jelleg helyett a pályaudvar 

főtengelyében a megérkezés hangsúlyozására egy gyalogos teret és kétszintes gyalogos tengelyt 

alakítottak ki a tervezők. A terv megoldotta a környező utcák bekapcsolását a térbe zebrákkal, 

zöldfelületekkel, fasorokkal. Jelentősen csökkent a téren a közlekedési területek aránya, kompakt, 

kétszintes megoldás született. Végre jó helyre került Baross Gábor szobra, amelyet 1971-ben a metró 

akkori építésekor méltatlan helyre helyeztek el, a pályaudvar indulási oldalán kialakított parkolóba. A 

növényzet megújítását az alacsony cserjék, talajtakarók és ahol lehetett, új fasori fák képviselik. 

Telepes lakóterületi zöldfelületek 

Csak a Losonci negyedben alakult ki a kerületben ilyen jellegű zöldfelület. Szerkezeti és kondicionáló 

szempontból a kerület legjelentősebb lakóterületi zöldfelületei a következők: 
 

Név 
Terület 

(ha) 
Negyed 

Leonardo Da Vinci köz 0,51 Losonci negyed 

Muzsikus cigányok parkja 0,27 Losonci negyed 

Losonci tér 0,99 Losonci negyed 

Práter park 0,60 Losonci negyed 

Tömő utcai lakókert 0,32 Losonci negyed 
 

Az 1968-ban kialakult józsefvárosi lakótelep zöldfelületei az egykori Papnövelde kert romjain, pest 

első bírájának, Mosel József kertjének helyén, a későbbi városi szlömterületek felszámolásával és a 

paneles lakótelep építés korszakában alakultak ki. Kis játszóterek, padok, a lakótelepekre jellemző 

szokványos növényzet jellemzi őket. A kerület más városrészeihez képest ez a lakótelepi beépítés 

mellé rendelt lakókert jelleg zöldebb környezet jelent. A Muzsikus cigányok parkja is része ennek a 

rendszernek, nevét 2013-ban kapta a kerülethez kötődő 8 híres cigány muzsikus tiszteletére, amely 

mára 12 főre bővült. A zenészek dombormű portréját emlékoszlopokon helyezték el a zöldfelületben. 

 

Intézménykertek, különleges területek zöldfelületei 

A Józsefváros zöldfelületi rendszerének gerincét egyértelműen az intézménykertek és a különleges 

területek adják. Kiemelkedő városökológia jelentősége van a Fiumei úti Nemzeti Sírkertnek, a hozzá 

kapcsolódó Izraelita temetőnek, illetve az Orczy kertnek és a Füvészkertnek, a sport területeknek, de 

a belső városrészek zöldfelülethiánya miatt ilyen ökológiai kiegyenlítő szerep jut a Múzeumkertnek és 

a SOTE több helyszínen jelen lévő klinikai tömbjeinek is. Szerkezeti és kondicionáló szempontból a 

kerület legjelentősebb nagy zöldfelületű intézményi és különleges területei a következők: 
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Név 
Terület 

(ha) 
Negyed 

Múzeumkert 2,15 Palotanegyed 

Rókus kórház kertje 0,55 Palotanegyed 

SOTE kert 0,79 Palotanegyed 

SOTE kert 0,49 Corvin negyed 

SOTE Klinikák kertje 0,41 Corvin negyed 

SOTE Klinikák kertje 5,33 Losonci negyed 

Füvészkert 2,28 Losonci negyed 

Orczy kert 12,40 Orczy negyed 

Fiumei úti Nemzeti Sírkert 55,69 Kerepesdűlő 

Izraelita temető 4,79 Kerepesdűlő 

MTK gyakorlópálya 3,50 Kerepesdűlő 

BKV Előre SC focipálya 1,37 Százados negyed 

MTK Stadion 1,02 Százados negyed 

Vajda Péter Ált. Isk. kertje 1,04 Tisztviselőtelep 
 

Múzeumkert 

A kert eredetileg Batthyány József villájának a kertje volt, amelyet közadakozásból vásároltak meg a 

Múzeum építéséhez 1813-ban. A parkosítást a Múzeum felépítése után, Muszely Károly műépítész 

tervei alapján kezdték el, később Petz Ármin tervei alapján folytatták a munkálatokat. Az első fa 

ünnepélyes elültetésére csak 1855. november 24-én került sor, a kertet jótékonysági 

rendezvényekből, koncertekből, nagybirtokosok által adományozott facsemetékből kezdték 

megvalósítani. A kerítés 1865-ben készült Ybl Miklós tervei alapján. 1860-tól 1930-ig számos szobor 

került a kertbe, amely a II. világháború alatt jelentős károkat szenvedett. A háború utáni rendezés 

fontos lépcsője volt 1973-ban Csorba Vera tervei alapján a kerti játszóterek és a kockakő burkolat 

megjelenése a főbejárat előtt. Az elmúlt évtizedekben kialakult az a rossz gyakorlat, amely a dolgozók 

gépkocsi parkolóit a kertben alakította ki. 2016-ban nyílt tervpályázatot írt ki a Múzeum igazgatósága 

a kert rendezésére, amelyet Szabó Gábor és Szende András vezetésével a Tér-Team nyert meg. A 

rekonstrukciós terv Petz Ármin klasszicista kertjét idézi vissza, jobb kapcsolatot épít ki a Pollack 

Mihály tér felé. Pozitív fejlemény, hogy szándék mutatkozik arra is, hogy a Magyar Rádió 

kiköltözésével az egykori Károlyi palota kertje is visszaépüljön és ehhez a Palotanegyed 

szempontjából fontos zöldfelületi rendszerhez csatlakozzon. 

 

Rókus Kórház kertje 

A Blaha Lujza tér elődjével azonos időben alakult ki az első parkosítása. 1929-ben készített tervet a 

rendezésére Räde Károly, amely a villamos vonal (BSZKRT vonal) Gyulai Pál utcai nyomvonalát és 

megállóját is tartalmazta. A névtelen „parkban” Semmelweis Ignác carrarai márvány szobra áll (Sróbl 

Alajos, 1906). A nem túl nagyméretű előkert a Palotanegyed fátlan környezetében mégis zöld 

oázisként hat. A nyolcvanas években Killer István majd Tihanyiné Tóth Mária készített rá 

rekonstrukciós terveket, mely meg is valósult. Ekkor a kórház előtti kertet díszkerítéssel övezték. 

2011-ben állították fel Erdős René szobrát, Törley Mária alkotását. A Rókus kápolna előtt áll Johann 

Halbig eredetileg 1867-ben elhelyezett majd elbontott Szűz Mária oszlopa (Pestis oszlop), melyet 

eredetileg Eger város díszítésére szántak, a 90-es évek elején felújítva került vissza a helyére. 



Budapest Főváros VIII. kerület, Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata (JÓKÉSZ) 
- Megalapozó vizsgálat - 

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. 
www.urbanitas.hu 

98 
 

SOTE klinikai tömbök kertjei 

A Palotanegyedben, a Corvin negyedben és a Tisztviselőtelepen a klinikai tömbök belsejében elég 

esetleges és rendezetlen módon, parkolási és felvonulási utakkal terhelten, de jelentős intézményi 

zöldfelületek találhatóak. A SOTE klinikai tömbök zöldfelületei közül azonban kiemelkedik a Losonci 

negyedben található Klinikai tömb, amely történetileg a Füvészkerthez tartozott 1894-ig. Az itt 

megmaradt növényállomány dendrológiai értéke kiemelkedő. 

 

Füvészkert 

Az 1789-ben a mai Trefort helyén alapított füvészkert többször vándorolt. A pesti nagy árvíz akkora 

kárt tett benne, hogy József nádor javaslatára került a mai helyére, az Orczy kert mellé. A telket 

Festetics Antaltól vásárolták meg hozzá, területén már ekkor is díszkert volt. Egyes források 

feltételezik, hogy a terület lehetett Mátyás király egykori vadaskertje. Az Orczy kert forrása (az Illés 

kút) által táplált két tó is volt a kiszemelt telken. Az átköltözése 1850-re valósult meg. 1850-ben 

Stáhly József orvoskari igazgató vette kézbe a Füvészkert ügyeit, aki új főkertész - Zerlein József - 

segítségével telepítette be az alapításkor 17,5 ha területű kertet. Kitisztították az eliszaposodott 

tavat, területrendezési munkákat végeztek. Néhány év vontatott munkája után Linzbauer professzor 

három év alatt szinte csodát művelt, új üvegház építése, a növény állomány felszaporodása után 

Jurányi Lajos botanika professzor és Fekete József főkertész munkájának eredményeként újra 

meghaladta a fajták száma a 10.000-t. Felépült az akvárium és kisvasút. 1894-ben a klinikák bővülése 

miatt jelentősen csökkent a kert területe, eredeti méretének egyharmadára. A világháborúk nem 

tettek jót a nemzetközi növény és magcseréknek, a kert színvonala ismét hanyatlott. A második 

világháborút követően a tudósok mindent megtettek a kertért, de a beszűkült területen régi fényét 

már nem adhatták vissza. 1960-ban került természetvédelmi oltalom alá. A kicsit leromlott, 3 ha alá 

zsugorodott kertet Szikra Éva tervei alapján rehabilitálták 2011 és 2016 között. 

 

Orczy kert 

Orczy Lőrinc báró vásárolta az akkor 23 hektáros birtokot, melyen tó és patak volt, feltehetően a 

Duna egyik ősmedre, holtágának maradványaként. Fia, László parkosította a felvilágosodás korának 

tájképi stílusában, annak egy nagyon korai emléke. A munka tervezője és irányítója Petri Bernhard 

(1794). A tájképi kert elemeit megtalálhatjuk az elkészült parkban, volt vízesés, parasztház, grotta, 

kanyargós utak vezettek a park különböző részeihez. A ma is meglévő tó vízszintje magasabb volt, így 

nagysága is meghaladta a mait. Az Orczy család látogathatóvá tette a parkot Pest polgársága 

számára. 1829-ben az Orczy családtól megvásárolták a területet, és megkezdték a Ludoviceum 

építését. Az első épület, melyet Pollack Mihály tervezett, 1849-ben nyílt meg. Petz Ármin főkertész 

1848-tól irányította a park fenntartását, a város közönsége 1872-ig látogathatta a parkot, mely 

ezután a katonai akadémia magén-kertjeként működött. A katonai használat inkább mérési és 

gyakorló teleppé változtatta a parkot, mely bár a Tanácsköztársaság idején rövid ideig újra 

látogatható volt, később is zárva volt a közönség előtt. 1945 után is katonai (Kossuth Akadémia) 

célokat szolgált. 1960-ban az Orczy út felöli részen sportpályák épültek, az Asztalos János Ifjúsági park 

működött itt a kilencvenes évekig napközis táborral, játszóterekkel. 1992-ben elkezdődött a park 

helyreállítása az UNESCO pályázaton elnyert pénzből, gyepesítették a salakos pályákat, megépítették 

a régi parki úthálózat egy részét és a sziklakertet. A terv az volt, hogy a kert rekonstrukciója a Volán 

vállalat által használt és elszennyezett terület visszakapcsolásával folytatódhat. Kiss József (Állami 

Műemlék Restaurációs Központ) az egész kert történeti rekonstrukciójának tanulmánytervét 

elkészítette, ez a munkák folytatásának irányait meghatározza, miközben a kert történeti kert 

státuszt kapott. Ezek a rekonstrukciós munkák azonban nem valósultak meg.  2012-ben az Orczy 
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kertet jelölte meg a kormány a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) székhelyeként. Az NKE 

környezetalakítására kiírt nyílt ötletpályázat eredményeként, a tervek szerint 2018-ra elkészül a 

Ludovika Campus. A történeti park peremein korábban sportpályák és vállalati telephelyek számára 

lefoglalt területeken nem a kert visszaállítása az irány, hanem a campus új épületeinek megépítése. 

Ez közel 600 fa tervezett kivágásával jár. A magterületen a Lépték-Terv tervei alapján tervezik a park 

részleges helyreállítását. Növényállománya a használat változásait megsínylette, de ma is sok szép 

gesztenyét, ostorfát, különféle juhar fajokat, platánt, feketefenyőt találunk az állományban. A 

rekonstrukció a növényanyag kiegészítését és változatossá tételét is tartalmazza. 

 

Fiumei úti Nemzeti Síkert / Salgótarjáni Utcai Zsidó Temető 

Budapest, és egyben Magyarország egyik legfontosabb temetője, fél városligetnyi nagyságával 

rendkívül fontos szerepet tölt be a zöldfelületi rendszerben. Az 1840-es évek közepén már 

helyhiánnyal küszködő pesti temetkezés hívta életre a kialakítását.  1847. június 15-én a magisztrátus 

a város akkori határában, a kerepesi országút déli oldalán jelölte ki az új temető (Neuer 

Friedhof vagy Kerepescher Friedhof) helyét, amely a mainál jóval nagyobb területet, mintegy 130 

hektárt foglalt el. A helyválasztás nem volt minden előzmény nélküli: a leendő sírkert 

szomszédságában már volt egy katonai (Militär Friedhof), valamint egy régen felhagyott, korábbi 

temető is. A pesti polgárok nem fogadták nagy lelkesedéssel az új sírkert megnyitását, mert az akkor 

a nagykörút vonaláig kiépült városból nehézkes volt a megközelítése a szőlődűlők között. Az 1850-es 

évektől azonban mind többen vásároltak családi sírhelyet a Kerepesi úti temetőben. A városvezetés 

téglafalat emelt a terület köré, s a fal mentén elkészültek a pesti polgárság első, ma is látható 

sírboltjai. A temetőt felparcellázták, területét beültették fákkal. A temető területe ekkoriban jóval 

meghaladta mai méretét: hozzávetőlegesen 230 holdat tett ki, keleti határát a mai Asztalos út 

képezte. A jeles személyek közül elsőként Vörösmarty Mihályt temették itt el 1855-ben. 1868-tól 

törvény rendelkezett arról, hogy a keresztény felekezetek tagjai vegyesen kötelesek használni a 

temetőket, ami tulajdonképpen bevezette és törvényesítette a városi sírkertek köztemető-jellegét. A 

hatóságok már a Kerepesi úti temető megnyitásakor célként tűzték ki ezt. 

1874-ben – noha rendelet írta elő, hogy a köztemetőben a felekezetek nem temetkezhetnek 

egymástól elkülönülve – leválasztottak és fallal elkerítettek egy 4,8 hektáros részt a sírkert 

területéből, és megnyitották a Salgótarjáni Utcai Zsidó Temetőt, amely a Váci úti és a Lehel utcai 

izraelita temetőt volt hivatott tehermentesíteni. A terület azonban hamar megtelt sírokkal, és a 

második világháború után már csak elvétve került sor temetési szertartásra, addig azonban a pesti 

zsidóság legprominensebb alakjait temették ide. Az 1867-es kiegyezést követően fordulat állt be a 

Kerepesi úti temető történetében, amely a sírkert tényleges nemzeti panteonná válásához vezetett. 

A szabadságharc áldozatait és a Bach-korszak önkényének vértanúit csak ezt követően lehetett 

jeltelen sírjaikból kiemelni, és méltó keretek között nyugalomra helyezni. 1871-re a temető végleges 

(lényegében ma is fennálló) parcellaszerkezete kialakult, s a terület parkosítása is előrehaladott 

állapotban volt. Emellett azzal az aktussal, hogy a nemzeti kánonban a „legdrágább halottként” 

tisztelt Batthyány hamvait itt helyezték végső nyugalomra, elhárult minden akadály a Nemzeti 

Patheon-ná nyílvánítása előtt. Feszl Frigyes azt javasolta, hogy a párizsi Père-Lachaise 

temető mintájára szűnjön meg a sírkert köztemetői jellege, s csak a nemzet nagyjai, a kimagasló 

eredményeket elért honfiak és honleányok (illetve családtagjaik) temetkezhessenek a Kerepesi úton. 

Ez 1885-ben iktatták fővárosi határozatba. 1902-ben átalakítások zajlottak a temetőben, melynek 

során az 1852 és 1868 között temetkezésre használt parcellák túlnyomó részét felszámolták. A 

művészparcella kialakítására 1928-ban került sor. A világháború idején ismét köztemetőként kezdett 

üzemelni. A második világháborúban a temető súlyos sérüléseket szenvedett. 1951-ben tértek vissza 

http://www.mek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=4077&Itemid=72
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a hírességeket befogadó temető koncepcióhoz. 1953-ban a Fiumei út szélesítésének ürügyével a 

kerítés menti sírboltok felszámolását helyezték kilátásba, ebből végül 200-at szüntettek meg. A 

kizsákmányolóknak tekintett személyek sírjait akarták ezzel eltüntetni, végül pedig a temető teljes 

eldózerolása és annak helyén lakótelep építése lett volna a cél, ám ez nem valósult meg. A Fővárosi 

Tanács 608/20. számú rendelete 1956. május 17-én a Kerepesi úti temetőt zárt temetővé és ismét 

Nemzeti Panteonná nyilvánította. A Fiumei Úti Sírkertet 2013 decemberében az Országgyűlés a 

kulturális örökség védelméről szóló törvény módosításával nemzeti emlékhellyé nyilvánította, ezzel 

Magyarország 17 kiemelt helyszíne közé került. A temető fenntartója és vagyonkezelője 2016-tól 

a Nemzeti Örökség Intézete lett annak érdekében, hogy felbecsülhetetlen értékei megőrizhetőek 

legyenek, és továbbra is az emlékezés egyik legfontosabb hazai helyszíne maradhasson. 

Korlátozottan látogatható, de mióta a bejárat környékét parkosították, a nagy gyepes felület és az 

értékes növényzet vonzza a parkba az időseket és kisgyermekeiket sétáltató édesanyákat, akik itt 

csendet és nyugalmat találnak. Történelmünk nagyjainak sírjait gyakran keresik fel turisták és iskolás 

csoportok is. A temető elrendezéséről, a híres emberek sírjairól, nevezetes szobrokról a bejáratnál 

vásárolható füzetből tudhatunk meg bővebbet. A sugarasan vezetett feltáró utak mellett idős platán, 

vadgesztenye, ostorfa és szivarfa sorok húzódnak, a művész- parcella és a főbejárat melletti parcellák 

növénycsoportjai kiemelkedő szépségűek. A gondos növényvédelemnek köszönhetően itt még a 

vadgesztenyék is őszig díszítenek. 

Sportpályák 

Az MTK gyakorlópálya a Fiumei úti sírkert mellett kialakult füves nagypályás focipálya. 3,5 ha-os 

területe a sírkert egykori tartalék területeiből lett leválasztva.  A másik két jelenetős zöldfelületet 

jelentő sportpálya terület már a szomszédos Százados negyedben található. A BKV Előre SC 

focipályáinak egy része (sajnos) műfüves borítást kapott, így biológiailag inaktív. Az MTK Stadion 

átalakításával a Hidegkuti Nándor Stadion területén is csökkent a zöldfelületi arány, de a pálya 

gyepterületei még így is ide számolhatók. 

 

Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola Kertje 

A kerületben több iskola és óvodakert is hozzájárul a zöldfelületi rendszerhez, de a Tisztviselőtelepen 

található iskolakert ezek közül is kiemelkedik a kertjével. Az iskolát 1913 és 1924 között építették a 

Tisztviselőtelep családjainak alapfokú oktatási intézményeként Lechner Ödön tervei alapján. A II. 

világháborúban udvarát ideiglenes temetőnek is használták. 1963-ban az 50 éves évfordulóra 

emlékfát ültettek a kertjében. 

 

Fasorok 

A Józsefváros területén a főbb szerkezeti utak mentén alakultak ki fásítások. Ezeket a Budapesti 

szerkezeti terv városképi jelentőségük miatt is védettként tartja nyilván. A bevároshoz közeli lakó- és 

gyűjtőutak szövetében nagyon ritka a fásított utca, ennek részben történeti okai vannak, részben 

pedig a közutak alatti széttagolt közműhelyzet és azok műszaki védőtávolságai teszik lehetetlenné a 

fásítást. A Palotanegyedben üdítő kivételnek számít a Reviczky Gyula utca és az Ötpacsirta utca, ahol 

mintaértékű fásítást sikerült végrajtani az ezredfordulón. A Csarnok és Magdolna negyed területén a 

Mátyás térre futó utak mentén és az Orczy negyedben megmaradtak a korábbi történeti fásítások 

nyomai. Ezeken kívül kisebb mértékben a Százados negyedben, legnagyobb mértékben a 

Tisztviselőtelep lakótömbjeinek utcáin találhatóak tömeges utcafásítások. A Tisztviselőtelepen ezek 

közül is kiemelkedik dendrológiai érték tekintetében a Villám utca vadgesztenye sora, amely sajnos 



Budapest Főváros VIII. kerület, Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata (JÓKÉSZ) 
- Megalapozó vizsgálat - 

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. 
www.urbanitas.hu 

101 
 

az aknázómoly kártételnek kitett, veszélyben lévő történeti fásítás. Az alábbiakban táblázatos 

formában is összefoglaljuk a kerületi fasorok jellemzőit: 
 

id utcanév 

fasor 

hossza 

[m] 

jellemző fafaj kezelő városrész mai besorolás 

1 Rákóczi út 423 magas kőris főváros Palotanegyed településképileg jelentős 

2 Rákóczi út 978 - főváros Népszínház negyed településképileg jelentős 

3 Kerepesi út 158 ostorfa főváros Kerepesdűlő településképileg jelentős 

4 Kerepesi út 101 platán főváros Kerepesdűlő településképileg jelentős 

5 Kerepesi út 506 gömbakác főváros Kerepesdűlő településképileg jelentős 

6 Kerepesi út 343 hárs főváros Százados negyed településképileg jelentős 

7 Múzeum krt. 380 magas kőris főváros Palotanegyed településképileg jelentős 

8 József krt. 1034 ostorfa főváros több településképileg jelentős 

9 Baross utca 1360 vegyes főváros több településképileg jelentős 

10 Fiumei út 1130 akác-kőris főváros több településképileg jelentős 

11 Diószegi Sámuel u. 819 ostorfa VIII. ker Orczy negyed településképileg jelentős 

12 Orczy út 697 akác-kőris főváros több településképileg jelentős 

13 Kőbányai út 1101 akác-juhar főváros Ganz negyed településképileg jelentős 

14 Hungária krt. 901 juhar főváros több településképileg jelentős 

15 Könyves Kálmán krt. 1293 kőris-juhar főváros Százados negyed településképileg jelentős 

16 Üllői út 2056 ostorfa főváros több településképileg jelentős 

17 Orczy u. 212 japánakác főváros több településképileg jelentős 

18 Ötpacsirta utca 84 kínai díszkörte VIII. ker Palotanegyed egyéb értékes fasor 

19 Reviczky u. 126 kínai díszkörte VIII. ker Palotanegyed egyéb értékes fasor 

20 Nagyfuvaros u. 268 japánakác VIII. ker Csarnok negyed egyéb értékes fasor 

21 József u. 276 juhar VIII. ker Csarnok negyed egyéb értékes fasor 

22 Bauer Sándor u. 192 akác VIII. ker Magdolna negyed egyéb értékes fasor 

23 Szerdahelyi u. 179 ostorfa VIII. ker Magdolna negyed egyéb értékes fasor 

24 Kisfaludy u. 74 ostorfa VIII. ker Corvin negyed egyéb értékes fasor 

25 Illés u. 473 akác-juhar VIII. ker Orczy negyed egyéb értékes fasor 

26 Korányi Sándor u. 621 akác VIII. ker Orczy negyed egyéb értékes fasor 

27 Alföldi u. 148 akác VIII. ker Népszínház negyed egyéb értékes fasor 

28 Asztalos Sándor u. 515 akác VIII. ker Százados negyed egyéb értékes fasor 

29 Stróbl Alajos u. 640 
juhar-csörgőfa-

akác 
VIII. ker Százados negyed egyéb értékes fasor 

30 Strázsa u. 154 eper-nyár-juhar VIII. ker Százados negyed egyéb értékes fasor 

31 Osztály u. 154 meggy-csörgőfa VIII. ker Százados negyed egyéb értékes fasor 

32 Hős u. 118 
juhar-csörgőfa-

akác 
VIII. ker Százados negyed egyéb értékes fasor 

33 Százados út 141 hárs-juhar VIII. ker Százados negyed egyéb értékes fasor 

34 Ciprus u. 458 
kőris-juhar-

csörgőfa 
VIII. ker Százados negyed egyéb értékes fasor 

35 Golgota u. 200 hárs-juhar VIII. ker Ganz negyed egyéb értékes fasor 
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id utcanév 

fasor 

hossza 

[m] 

jellemző fafaj kezelő városrész mai besorolás 

36 Vajda Péter u. 501 akác-kőris VIII. ker Tisztviselőtelep egyéb értékes fasor 

37 Bíró Lajos u. 761 akác-juhar VIII. ker Tisztviselőtelep egyéb értékes fasor 

38 Reguly Antal u. 690 akác-juhar VIII. ker Tisztviselőtelep egyéb értékes fasor 

39 Benyovszky M.u. 613 akác-juhar VIII. ker Tisztviselőtelep egyéb értékes fasor 

40 Elnök u. 565 platán-hárs-kőris VIII. ker Tisztviselőtelep egyéb értékes fasor 

41 Győrffy István u. 269 vadgesztenye VIII. ker Tisztviselőtelep egyéb értékes fasor 

42 Delej u. 770 ostorfa VIII. ker Tisztviselőtelep egyéb értékes fasor 

43 Bláthy Ottó u. 599 juhar-akác VIII. ker Tisztviselőtelep egyéb értékes fasor 

44 Bláthy Ottó u. 302 ostorfa VIII. ker Tisztviselőtelep egyéb értékes fasor 

45 Villám u. 583 vadgesztenye VIII. ker Tisztviselőtelep egyéb értékes fasor 

 

Magánkertek 

A magánkertek elsősorban a külső városrészekben tesznek hozzá, igen jelentős mértékben, a 

zöldfelületi arányhoz. A magánkerteken belül is meg kell különböztetni cégek telephelyeinek kertjeit 

és a klasszikus társasházi vagy családi házi kerteket. Külön színfoltot jelent a közösségi kertek 

megjelenése a magánterületeken a Magdolnanegyed foghíjtelkein. A klasszikus magánkertekre nagy 

tömegben a Százados negyedben és a Tisztviselőtelepen van példa, a belső városrészekben a zárt 

tömbbelsőkben csak elvétve – egy-egy belső udvar egyetlen fája – jelenti a zöldfelületet. A 

legfontosabb magánkerteket az alábbi táblázat gyűjti össze: 
 

név 
terület 

(ha) 
negyed 

NKE Földgázszolgáltató 0,71 Népszínház negyed 

Élet-Kert Közösségi Kert 0,08 Magdolna negyed 

Fókusz Női Csoport Kertje 0,02 Magdolna negyed 

Corvin sétány 1 0,17 Corvin negyed 

Futó utca 54 0,14 Corvin negyed 

Tömő utca 1 0,32 Corvin negyed 

Grundk3rt közösségi kert 0,06 Losonci negyed 

Aréna pláza kertje 9,13 Kerepesdűlő 

kertészet 6,80 Kerepesdűlő 

Százados negyed lakóterületi zöldfelületei 7,68 Százados negyed 

MÁV lakótelep 1,63 Százados negyed 

Tisztviselőtelepi magánkertek 15,11 Tisztviselőtelep 

Máv Zrt irodakertje 0,24 Tisztviselőtelep 
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1.8.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 
A zöldfelületi ellátottságot meghatározza a közkertek, közparkok nagysága, térbeli elhelyezkedése, 

illetve a településen található́ zöldfelületek intenzitásértéke. Ezek közül a mutatók a térbeli 

eloszlással van a kerületben a legkevesebb probléma. A zöldfelületek távolsága alapján a kerületi 

lakóterületek nagyobb hányada jól ellátott a kerületben. A közkertek, parkok, közhasználatú 

intézményi zöldfelületek megközelítési távolsága kedvező, átlagosan 0 és 100 méter közötti, de 

rosszabb esetekben is 300 méternél kevesebb. 

Sokkal nagyobb probléma van a zöldterületi aránnyal. Zöldterületnek összefoglalóan a városi 

parkokat (25 ha-nál nagyobb), a közparkokat (1 ha-nál nagyobb) és a közkerteket (1 ha-nál kisebb) 

nevezzük. József város ilyen jellegű zöldfelületei nem csak a WHO 9 m2/fő ajánlásától, de a budapesti 

átlagtól (6 m2/fő) is messze elmaradnak. Az együttes érték 2,4 m2/fő, és ebben 0 m2/fő a városi 

parkok aránya. Az Orczy kert közparkká alakulása hozhatta volna meg az áttörést, de a Közszolgálati 

Egyetem koncepció nyomán ennek a lehetősége elveszett. 

A kerületben a legnagyobb arányban az intézményi területek zöldfelületei vannak jelen, ezek 

azonban csak korlátozásokkal használható zöldfelületek. A Palotanegyedben a Múzeumkert, az Orczy 

negyedben az Orczy kert, a Losonci negyedben a SOTE klinikák kórházkertjei és a Füvészkert, 

Kerepesdűlőn pedig a Fiumei úti Nemzeti Sírkert alkotja ennek a hálózatnak a gerincét. Jellemzően a 

második megnagyobb arányú zöldfelületi ellátottságot a magánkert fronton regisztráltunk, amely 

azonban a közhasználatra egyáltalán nem nyitott: pusztán a jótékony klimatikus hatásain keresztül lát 

el közszerepet. Viszonylag csekély a lakótelepi zöldfelületek részesedése és ez is csak a Losonci 

negyedre korlátozódik. A fásított közterek 0,7 m2/fő értéket mutatnak, ez meglehetősen csekély 

hatással tud lenni a lakosok közérzetére. Nem segíti ezt az sem, hogy a Tisztviselőtelep és a Százados 

negyed kivételével nagyon csekély a fásított utcák száma. 
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Józsefváros zöldfelületi ellátottsága jellegük szerint (m2/fő) 

 

A másik nagy problémát a zöldfelületi intenzitás 

mértéke jelenti. A zöldfelületi intenzitás (ZFI) az adott 

területre eső zöldfelületek arányát (területi 

kiterjedés és borítottság minősége) fejezi ki. A 

LANDSAT műholdfelvételekkel készült zöldfelületi 

intenzitás térképek Azt mutatják, hogy Józsefváros 

területén 10-30% közötti a zöldfelületi intenzitás, 

amellyel a legrosszabb hét kerület között foglal 

helyet a fővároson belül. 

 
Budapest Zöldfelületi Rendszerének Fejlesztési Koncepciója – 

BFVT, 2017 

 

  

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

m2/fő zöldterület m2/fő fásított
köztér

m2/fő
intézménykert

m2/fő telepes
lakóterületi zöld

m2/fő magánkert

2
,4

0
,7

1
2

,8

0
,3

5
,5



Budapest Főváros VIII. kerület, Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata (JÓKÉSZ) 
- Megalapozó vizsgálat - 

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. 
www.urbanitas.hu 

105 
 

1.9. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 

1.9.1. A területfelhasználás vizsgálata 

A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

Józsefváros a pesti belváros és az átmeneti zóna meghatározó területe. A Duna bal partján, a Pesti-

síkságon található kerület területe 685 hektár. Északról a VII. és XIV., nyugatról az V., délről a IX., míg 

keletről a X. kerülettel határos. 

A kerület a Kiskörút és a Hungária körút között terül el, melyek a József körúttal, a Fiumei és Orczy 

úttal együtt meghatározó gyűrűs szerkezeti elemek. Józsefváros sugár irányú elemeit a kerület fő 

határait képező utak adják, így az Üllői út és a Rákóczi – Thököly – Dózsa György – Kerepesi utak 

tengelye. A kerületben a vasútnak is kiemelkedő szerkezetalakító szerepe van. Mind a Keleti -, mind 

az egykori Józsefvárosi pályaudvar és az azokhoz vezető vasútvonalak a kerület és a térség életében 

egyaránt elválasztó szerepet töltenek be. 

Józsefváros területfelhasználási szempontból vegyes területnek nevezhető, ahol a lakó-, intézményi, 

gazdasági és zöldterületek egyaránt megtalálhatóak. A fővárosi zónarendszerben a VIII. kerület 

részben a belső zónában (Kiskörúttól a Fiumei – Orczy útig és a Keleti pályaudvar fejegysége), részben 

az átmenti zónában (Fiumei úttól keletre) helyezkedik el. Józsefvárosban a történeti fejlődésnek és az 

egyes területeken történő funkciócsoportosulásoknak köszönhetően eltérő területfelhasználású és 

karakterű területi egységek jöttek létre, melyek alapján a kerület három jól elkülöníthető 

városszerkezeti egységre tagolható. Ezek: Belső – Józsefváros, Középső – Józsefváros és Külső – 

Józsefváros. 

A belső zóna térsége foglalja magába Belső- és Középső – Józsefváros területi egységét. E térség 

nagyrészt a tradicionális történeti városrészekből áll, ahol jellemzően a sűrű beépítés és a magas 

népsűrűség jellemző. A területnek a zónában és a kerületben is kiemelkedő szerepe van. 

Belső – Józsefváros magja jellemzően lakófunkciójú. Viszonylag kevés az irodaház, a szálloda és 

vendéglátó épület, valamint a vegyes rendeltetésű épület. Az intézmények tömörödése a főutak – 

Kiskörút, Rákóczi út, Üllői út – mentén figyelhető meg. Ezek jellemzően nagy jelentőségűek - mind az 

oktatás, az egészségügy, gazdaság – pénzügy, vagy a kultúra terén, - és nagyobb területigényűek. Itt 

található többek között: a Nemzeti Múzeum, a Magyar Rádió, a Szent Rókus Kórház, a Fővárosi Szabó 

Ervin Könyvtár, etc. 

Középső – Józsefváros területén is túlnyomórészt a lakóterületek jellemzőek, melyek beépítési 

sűrűsége a Nagykörút és a Rákóczi út környékén a legmagasabb. A Fiumei út, illetve az Üllői út 

mentén több fontosabb intézmény összpontosul. Utóbbi mentén – mintegy folytatva a gyógyító 

tengelyt – nagyterületű kórházak találhatóak. E nagy területigényű intézmények mellett (Klinikák, 

SOTE, etc.) a lakóterületbe véletlenszerűen „ékelődő” kisebb intézmények is megjelennek 

(Polgármesteri Hivatal, rendőrség, tűzoltóság, óvoda, általános iskola, felsőoktatás, szociális 

intézmények, etc.). Ugyancsak e területi egységben jelenik meg a legtöbb fásított köztér, melyek 

összekötött rendszert ugyan nem alkotnak, de zöldfelületük kiegészülve a déli területeken található 

Füvészkerttel és Orczy-parkkal szerkezetileg tagolja a településrészt. 

Az átmeneti zónába - mely a város legheterogénebb térsége - Külső – Józsefváros tartozik. A 

területre igen vegyes területhasználat jellemző, melyet vasút, különleges területek (temető, 

sportpályák), gyártelepek és gazdasági területek, illetve laza beépítésű, főként kisvárosias karakterű 

lakóterületek egyaránt alkotnak. Az ipari területek szükségszerű átalakulását követően továbbra is 

meghatározó maradt a városrészen a gazdasági területek súlya. Északon azonban már csak 
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szétszórtan jelennek meg. Ma a környezetterhelő ipari funkciókat irodai, lakóterületi és vegyes 

kereskedelmi, szolgáltató területek váltják fel, teret biztosítva további változásoknak. 

A zóna területén jelentős a nehezen átjárható (pl. Fiumei úti Sírkert, vasút), a használaton kívüli és az 

alulhasznosított, barnamezős területek aránya (Keleti és Józsefvárosi pályaudvar vasúti területei, 

Ganz-MÁVAG terület, gazdasági területek). Külső – Józsefváros területén található a TSZT-ben is 

szereplő szerkezet-átalakító fejlesztési céltérségek (jelentős változással érintett területek) többsége. 

 

 

Józsefváros valós területfelhasználása az egyes városrészekre vonatkoztatva 
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Palotanegyed 

A Palotanegyed a kerület legbelsőbb városrésze, 

mely még a főváros városközponti részéhez 

tartozik. A negyedre a vegyes területhasználat 

jellemző, ahol főként a városközponti funkciók 

és a lakófunkció dominál. Ugyanakkor több 

(felső)oktatási, kulturális, egészségügyi, 

közigazgatási intézmény, szálláshely és iroda is 

fellelhető itt. A zártsorú, zártudvaros bérlakások 

földszintjén gyakran megtalálható a 

kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató funkció. 

A városrészre az arányos utcaszerkezet jellemző, 

melyet több kisebb köztér és gyalogosított utca tesz változatossá. A legtöbb épület valamilyen 

építészeti értéket képvisel, valamint a kerület műemlék épületeinek zöme is itt áll. Elmondható, hogy 

a Palotanegyed rendelkezik a kerületrészek közül az egyik legmagasabb környezeti és építészeti 

minőséggel.  

 

Népszínház negyed 

A városrészre elsősorban a lakó funkció 

jellemző, nagyvárosias, nagy sűrűségű, zártsorú, 

zártudvaros beépítéssel, hagyományosan 

kereskedelmi rendeltetésű földszintekkel. A 

Rákóczi út mentén a lakóterületek mellett a 

városközponti funkció is jelentős. A területen 

főként a II. János Pál pápa tér környékén 

összpontosulva – mely kiterjedt közkert, közpark 

- fontos intézmények és különleges egészségügyi területek találhatóak, továbbá a Népszínház utca, 

mint „kereskedőutca” tengelye is máig jelentős városszerkezeti elem. Több műemlék és fővárosi 

védett épület reprezentálja a terület értékeit.  

 

Csarnok negyed 

A városrészben a lakóterületek jellemzőek, 

melyek zártsorú, zártudvaros beépítésűek, 

azonban változatos szintszámmal rendelkeznek. 

A Nagykörút mentén jellemző a vegyes 

területhasználat. Meghatározóak az irodák, a 

vendéglátás és a földszinti kereskedelem, de 

ezek színvonala alacsonyabb. A Csarnok 

negyedben néhány intézmény is található, 

melyek általában a kerület alap- és középfokú 

ellátását biztosítják. Védett épített értékkel a területen főként a Horváth Mihály és a Rákóczi tér, 

valamint környezetük rendelkezik. 
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Magdolna negyed 

A Magdolna negyedben szintén a lakófunkció 

dominál, de néhány intézmény és kereskedelemi 

egység is előfordul. A terület társadalmi 

helyzetéből adódóan a szociális intézmények 

száma magas. A városrész jellemzően zártsorú, 

zártudvaros beépítésű, alacsonyabb sűrűségű, 

melynek oka az alulhasznosított területek, a 

foghíjtelkek és az alacsonyabb szintszámú épületek gyakoribb előfordulása. A negyedben a Mátyás 

tér, a Teleki László tér és a Kálvária tér egyaránt értékes közterületi zöldfelületet biztosító közkert, 

közpark. A területen 2005-óta szociális városrehabilitáció folyik, mely segítségével a negyed lassan 

„megújul”. 

 

Corvin negyed 

A városrész jelenleg Józsefváros 

legerőteljesebben átalakuló területe, ahol még 

mindig a lakófunkció túlsúlya jellemző. A 

zártsorú, zártudvaros lakóterületi beépítések a 

negyed északi felén még megtalálhatóak, 

azonban a városfejlesztések következtében a 

déli területek teljesen átalakultak. Nagyobb 

tömbbelsőkkel rendelkező, nagyvárosias, 

jellemzően keretes beépítésű területek épülnek 

ki. A Corvin Sétány Program keretében az uralkodó lakóterületeket jelentős méretű kereskedelmi, 

vendéglátói és irodai területek egészítik ki, így a városrész területfelhasználása városközpontinak 

tekinthető. A városmegújító és léptékváltó fejlesztések által a terület építészeti és közterületi 

minősége, imázsa és hírneve egyaránt javul. 

 

Losonci negyed 

A terület beépítése rendkívül vegyes. Északon az 

1970-es és 1980-as években tervszerűen épített 

nagyvárosias, telepszerű lakóterület található, 

ahol több intézmény és földszinti kereskedelmi-

szolgáltató egység ugyancsak helyet kapott. 

Néhány hagyományosan kialakult zártsorú, 

zártudvaros lakóépület áll a Leonardo da Vinci 

és a Füvészkert utca mentén. A negyed déli 

részén található a Klinikák különleges 

egészségügyi területfelhasználású tömbje 

értékes épületállományával, illetve az ELTE 

Botanikus kert (Füvészkert) különleges területe. 
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Orczy negyed 

A városrész napjainkban szintén átalakulóban 

van. A területre nagyrészt a lakófunkció 

jellemző, amit a nagyvárosias zártsorú, 

zártudvaros, változatos szintszámú 

épületállomány, az újépítésű lakó- és 

irodaépületek, valamint számos foghíjtelek teszi 

heterogénné. A negyed déli részén a Ludovika 

tér zöldterülete és az átalakuló, intézményi 

területfelhasználásba sorolt Orczy park 

található, melynek értékes épületállománya 

védelmet élvez. A Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem új campusának ideköltözése óta számos fejlesztés és építkezés ment végbe az 

alulhasznosított területeken és megindult az Orczy kert helyreállítása is. 

 

Kerepesdűlő 

A városrésznek építészetileg 

nehezen írható le a 

karaktere, mivel jelentős 

elérés figyelhető meg egyes 

területrészei között. Északon 

a Keleti pályaudvar 

kötöttpályás közlekedési 

területei uralkodnak, 

melynek fejegységétől délre, 

még érződik a vegyes, városias intézményi hatás. Az Arena Plaza hatalmas „doboz” épülete ezt a 

hatást szándékozik kihasználni. Keleten a Michelin gumigyár gazdasági területei találhatóak. A terület 

déli részén a Fiumei Úti Sírkert húzódik, mely a kerület legnagyobb kiterjedésű zöldfelületét 

biztosítja. Bár Kerepesdűlőn a többi kerületrészhez képest alacsony a beépítés sűrűsége, mégis több 

műemléki és fővárosi védett épület/építmény található itt. 

 

Százados negyed 

A városrész arculatát a vegyesség jellemzi. 

Meghatározó beépítési és építészeti karaktere 

csupán egy-egy területegységnek van. A terület 

nyugati oldalán gazdasági, jellemzően 

raktározást, termelést szolgáló terültek 

találhatóak, melytől keletre kisvárosias és 

nagyvárosias jellegű lakóterületekkel, délre 

sportterületekkel találkozhatunk. A városrész 

dél-nyugati részén közlekedéshez kapcsolódó 

épületek elhelyezésére szolgáló terület 

(Hungária kocsiszín), míg északi részén különleges, honvédelmi terület található. A Százados út 

mentén húzódik a főváros első Művésztelepe, míg a vasút által elszigetelten a MÁV kolónia 
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földszintes, kertvárosias területe. A Hungária körút és a Kerepesi út mentén megjelennek az irodai, 

intézményi, kereskedelmi funkciók, melyekbe használaton kívüli területek ékelődnek. A terület 

építészeti értékekben kevésbé gazdag, ugyanakkor északi részén, a megmaradt Művésztelepen több 

fővárosi védett épületet is regisztráltak. 

 

Ganz negyed 

A Ganz gyártelepen kívül itt található az egykori 

Józsefvárosi pályaudvar használaton kívüli, 

fejlesztési területe és a Ganz-MÁVAG 

nagyvárosias, zártsorú, keretes beépítésű 

munkáskolóniája is. A Kőbányai út mentén 

intézményi, jellemzően zártsorú területen áll a 

Sorsok háza és a Posta. A gazdasági, jellemzően 

termelést, raktározást, kereskedelmet szolgáló 

Ganz gyártelepre a rendkívül sűrű, nagykiterjedésű burkolt felületekkel rendelkező beépítés jellemző. 

A területen építészeti értéket képeznek a Józsefvárosi pályaudvar, valamint a Ganz-MÁVAG 

munkáslakótelep épületei. Egyetlen közterületi zöldterületként a Golgota tér jelenik meg. 

 

Tisztviselőtelep 

A városrész déli és keleti oldalán a vegyes 

területhasználat jellemző, ahol a különleges 

egészségügyi területek mellett jellemzően 

intézményi területek jelennek meg. A Könyves 

Kálmán körút mentén jelentős változással 

érintett területek találhatóak, ahol a gazdasági 

funkciójú területek fejlesztése, átalakulása 

várható. A városrész jelentős része lakóterület, 

ahol északon nagyvárosias, jellemzően zártsorú, 

keretes beépítésű lakóterületek, míg a 

Tisztviselőtelepen kisvárosias, hézagosan zártsorú lakóterületek találhatóak. Utóbbi területre a 

szabályos utcahálózat, valamint a számottevő méretű belső zöldfelületek jellemzőek. A városrész 

nagy hányada műemléki jelentőségű terület. 

 

Összességében a kerület beépítésre szánt területeinek tényleges területfelhasználására a belső 

területrészeken a lakó funkció és a vegyes területhasználat jellemző, míg a külső területrészeken ezek 

mellett a gazdasági és a különleges területek dominánsak. 
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A tényleges területfelhasználás megoszlása a kiterjedés alapján 

2015-ben az ITS készítésekor készült egy felmérés arra vonatkozólag, hogy az akkori TSZT-ben kijelölt 

területfelhasználási kategóriák és azok kiterjedéséhez képest, hogyan alakul a valós területhasználat 

az egyes funkciók tekintetében. A felmérés nagyrészt ma is aktuálisnak tekinthető, mert kisebb 

változtatásoktól eltekintve, Józsefváros területén nagyobb, a területhasználatot alapjaiban 

megváltoztató átsorolások nem történtek az elmúlt években. 

Természetesen az akkori vizsgálat abban az értelemben felülvizsgálatra szorult, hogy közben a TSZT 

viszont változott és bár jelentős változtatások nem történtek, de a TSZT-ben szereplő viszonyítási 

számokat aktualizálni kellett. Az így elkészített összehasonlító táblázat az alábbiak szerint alakult: 

A VALÓS TERÜLETFELHASZNÁLÁS JÓZSEFVÁROSBAN 

 
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

 
 

TSZT 2017 
 

Valós állapot 

LAKÓTERÜLETEK  Övezet Terület (ha) Terület (ha) 

Nagyvárosias, magas intenzitású, jellemzően zártsorú, 
zártudvaros beépítésű lakóterület 

Ln-1 107,66 107,66 

Nagyvárosias, jellemzően zártsorú, keretes beépítésű 
lakóterület 

Ln-2 31,41 31,41 

Nagyvárosias telepszerű lakóterület Ln-T 13,10 13,10 

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

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

Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület Lke-1 2,27 2,27 

VEGYES TERÜLETEK Övezet Terület (ha) Terület (ha) 

Városközpont területe Vt-V 97,07 97,07 

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület Vi-1 53,78 32,8 

Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület Vi-2 29,84 29,2 

Intézményi, helyi lakosság alapellátását biztosító terület Vi-3 0,95 1,6 

GAZDASÁGI TERÜLETEK Övezet Terület (ha) Terület (ha) 

Gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló 
terület 

Gksz-2 59,69 76,1 

KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK Övezet Terület (ha) Terület (ha) 

Bevásárlóközpont területe K-Ker 12,29 12,29 

Egészségügyi terület (kórház, szanatórium, gyógyszálló, 
gyógyüdülő) 

K-Eü 14,84 14,84 

Nagykiterjedésű sportolási célú terület K-Sp 12,75 12,75 

Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület K-Rek 10,61 3,5 

Állat- és növénykert területe K-ÁN 3,08 3,08 

Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló 
terület 

K-Hon 2,62 2,9 

Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére 
szolgáló terület 

K-Közl 36,51 25,2 

Temető területe K-T 67,27 67,27 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖSSZESEN:  589,69 566,99 

 
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

 
 

TSZT 2017 
 

Valós állapot 

KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK  Övezet Terület (ha) Terület (ha) 

Közúti közlekedési terület KÖu 64,33 64,2 

Kötöttpályás közlekedési terület KÖk 7,96 7,96 

ZÖLDTERÜLETEK Övezet Terület (ha) Terület (ha) 

Közkert, közpark Zkp 23,35 23,35 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖSSZESEN:  95,64 95,51 
  



Budapest Főváros VIII. kerület, Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata (JÓKÉSZ) 
- Megalapozó vizsgálat - 

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. 
www.urbanitas.hu 

112 
 

A táblázat soraiban sötétebb árnyalattal emeltük ki azon területfelhasználási kategóriákat, amelyek 

esetében a TSZT területfelhasználási kategóriái és a valós területhasználat között eltérés 

tapasztalható. 

Összességében megállapítható, hogy jelentősebb eltérés a beépítésre szánt területek, azon belül is a 

vegyes, a gazdasági, a rekreációs és a közlekedési területek esetében tapasztalható. Ezek a területek 

jellemzően tágabb hasznosítási spektrummal is rendelkeznek, akár egy beállt lakóterülethez képest, 

így ezek az eltérések nem váratlanok. 

A táblázat alapján mind a beépítésre szánt, mind a beépítésre nem szánt területek esetében a TSZT-

ben meghatározottnál kisebb a valós területhasznosítás. A beépítésre szánt területek esetében 22,79 

ha, míg a beépítésre nem szánt területek esetében csak 0,13 ha hasznosítatlan jelenleg. 

 

A kerület területfelhasználásának konfliktusai 

A bemutatott táblázat alapján megállapítható, hogy a kerületben a TSZT vonatkozásában a jelenlegi 

területhasználattól jelentősen eltérő kijelölt területfelhasználás csupán néhány esetben 

tapasztalható. A belső városrészek tekintetében a TSZT-ben jelenlegi állapotnak, vagy a már elindult 

folyamatoknak megfelelő területfelhasználás szerepel. A Keleti pályaudvar területe tekintetében 

jelentős változtatási szándékként értékelhető a többszintű területfelhasználással megtámogatott 

együttesen intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű és a közlekedéshez kapcsolódó épületek 

elhelyezésére szolgáló terület kijelölése, mely így mindkét funkció számára lehetőséget biztosít. A 

jelölés a pályaudvar jelenleg túlnyomóan vasúti területeinek a városszövetbe való integrálását segíti 

elő. 

A Kerepesi út menti, az Asztalos Sándor út két oldalán lévő gazdasági terület a TSZT-ben intézményi, 

jellemzően zártsorú beépítésű területként szerepel, azonban átmeneti területfelhasználásként 

megtarthatja gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló szerepét. 

A Hungária körgyűrű mentén elindult intézményi átalakulás elősegítése, támogatása érdekében a 

TSZT-ben a még meglévő kereskedelmi, gazdasági és használaton kívüli területek számára 

intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület szerepel. 

 

A kerületre vonatkozó tervezett területfelhasználási egységeket és a ténylegesen meglévő 

területfelhasználást, annak léptékét (beépítési intenzitás, funkciók köre) vizsgálva több esetben is 

még jelentős tartalékkal rendelkeznek egyes területek. 

 

A területfelhasználási egységek intenzitását, vagyis a területek számszerűsített, tervezett beépítési 

sűrűségi értékeit (határértékeket) az FRSZ melléklete határozza meg. Az FRSZ-ben rögzített 

határértékek kerületi szintre való leképzése (a határértékek kihasználása, megközelítése, vagy 

„visszafogása”) a kerületi terveszközök kiemelt feladata. Ezek alapján a kerületi rendezési tervnek 

(KÉSZ) szükséges meghatároznia, differenciálnia részletesen az egyes területek hosszabb távú 

fejlesztési, intenzitásbeli alakulását (pl. szintterületi mutató értékei). 
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1.9.2. Telekstruktúra, telekmorfológia és telekméret 
A kerületen belül kulcsfontosságú a telkek vizsgálata, hiszen azok történetisége, szerkezete és 

morfológiája alapvetően meghatározza egy település(rész) szerkezetét és képét. A telkek méretében, 

arányában, a telekosztásokban, a beépítés jellegében és az utcahálózat viszonyaiban évszázadokkal 

később is a történetileg kialakult telekstruktúra köszön vissza. A kialakult telkek méretükben és 

formájukban az azokon található funkciókkal is összefüggésben állnak. 

Józsefváros jelentős részén beépítésre szánt hagyományos városias területek találhatóak meg, 

melyek főként lakó- és vegyes funkciójú telkeket foglalnak magukba. E telkek jellemzően a kerület 

történetileg kialakult belső-, a városegyesítés előtti Józsefváros területére jellemzőek (Kiskörút és 

Fiumei út között). 

A Palotanegyedben és a Rákóczi út mentén jellemzően 800-3000 m2-es telkek találhatóak, melyek 

szélessége általában 20 méter körüli. Ezek közé elszórtan 3000 m2-nél nagyobb, de akár a 20.000 m2-

es telekméretet is meghaladó, főként intézményi funkciójú tömbtelkek ékelődnek. A Palotanegyedet 

a Gutenberg tér környékén a 800 m2-nél kisebb telkek teszik heterogénné. 

A József körúttól keletre a Fiumei útig változatos méretű és alakú telkekkel találkozhatunk, azonban 

elmondható, hogy a kisebb telkek aránya (800 és 500 m2-közötti vagy kisebb) itt magasabb, mint a 

fent említett területek esetében. A telkek itt jellemzően 15-18 méter szélesek. A telekstruktúrába 

elszórtan 4000-6000 m2-es telkek ékelődnek, melyek a Fiumei út és Orczy út mentén, valamint a 

folyamatosan átalakuló Corvin negyedben jellemzőek. E telkeken intézmények, irodák, valamint a 

városrehabilitációban résztvevő tömbök épületei állnak. Az Orczy kert, a Füvészkert és a Klinikák 

20.000 m2-él nagyobb esetenként teljes tömböt kitevő telkei is itt találhatóak. 

A Fiumei és Orczy úttól keletre található területekre főként a gazdasági funkció, illetve a nagy 

kiterjedésű városi funkciók számára helyet biztosító telkek jellemzőek (GANZ-MÁVAG, Keleti és 

Józsefvárosi pályaudvar, Fiumei úti sírkert, stb.). A legtöbb telek mérete itt 20.000 m2 fölötti. Ez alól 

kivételt a Százados negyedben a Hungária körút menti heterogén területek, illetve a Tisztviselőtelep 

képez, ahol a kisebb méretű telkek (általában 800-2000 m2 között) a meghatározóak. 

A kerületben jellemző telekméretek százalékos aránya a következő táblázatban olvasható, míg 

térképi ábrázolásuk és eloszlásuk az következő ábrán látható. 

(A telekméretek csoportosítása a hatályos Helyi Építési Szabályzatban előírt legkisebb telekméretek 

felhasználásával készült.) 
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1.9.3. Tulajdoni vizsgálat 
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok a két szintű önkormányzati rendszer miatt lehetnek kerületi, 

vagy fővárosi tulajdonban. A fővárosi tulajdonban lévő közterületek listája a következő táblázatokban 

olvasható. Ezek a fontosabb úthálózati elemeket, közterületeket, zöldterületeket és köztereket, 

valamint a közlekedési műtárgyak listáját tartalmazza. 

 

A fővárosi tulajdonban lévő közterületek listája 

Helyrajzi 
szám 

 Cím 
 Ingatlan 

rendeltetése 

 Földrészlet 
nagysága 

[m2] 
 Ingatlanjelleg 

 Önkormányzati 
tulajdoni hányad 

(32953) Kerepesi út Kivett közterület 21,272 
Belterületi elsőrendű 

főutak 
1/1 

(34567) Baross tér 
Kivett közterület és 

metró 
41,546 

Belterületi elsőrendű 
főutak 

1/1 

(34593/4) Fiumei út Kivett közterület 51,680 
Belterületi elsőrendű 

főutak 
1/1 

(34608/4) Rákóczi út Kivett közterület 24,067 
Belterületi elsőrendű 

főutak 
1/1 

(34630/2) 
II. János Pál 

pápa tér 
Kivett közterület 2,029 

Belterületi elsőrendű 
főutak 

1/1 

(34705) 
II. János Pál 

pápa tér 
Közpark és út 78,188 Zöldterület 1/1 

(34876) Vásár utca Kivett közterület 1,024 
Belterületi elsőrendű 

főutak 
1/1 

(34879/2) Rákóczi tér Közterület 10,445 Zöldterület 1/1 

(35123/6) Teleki tér Kivett út 2,335 
Belterületi másodrendű 

főutak 
1/1 

(35228/2) Baross utca Kivett közterület 299 
Belterületi elsőrendű 

főutak 
1/1 

(35231/2) Baross utca Kivett közterület 3,786 
Belterületi elsőrendű 

főutak 
1/1 

(35231/3) 
Harminckettese

k tere 
Kivett közterület 2,393 

Belterületi elsőrendű 
főutak 

1/1 

(35238/4) Baross utca Kivett közterület 3,724 
Belterületi elsőrendű 

főutak 
1/1 

(35528/2) Baross utca Kivett közterület 15,826 
Belterületi elsőrendű 

főutak 
1/1 

(35865/2) Baross utca Kivett közterület 5,476 
Belterületi elsőrendű 

főutak 
1/1 

(35922) Baross utca Kivett közterület 8,911 
Belterületi elsőrendű 

főutak 
1/1 

(35929/1) Orczy tér Kivett közterület 12,238 
Belterületi elsőrendű 

főutak 
1/1 

(35929/2) Orczy út Kivett közterület 40,971 
Belterületi elsőrendű 

főutak 
1/1 

(36178) Ludovika tér Kivett közterület 4,806 Zöldterület 1/1 

(36179) Ludovika tér Közpark 34,730 Zöldterület 1/1 

(36181/7) Üllői út 
Kivett vasút és egyéb 

épület 
812 

Belterületi elsőrendű 
főutak 

1/1 

(36181/8) Üllői út 76 Kivett közterület 1,261 Zöldterület 1/1 

(36403) József körút Kivett közterület 48,931 
Belterületi elsőrendű 

főutak 
1/1 

(36405) Blaha Lujza tér Kivett közterület 6,081 
Belterületi elsőrendű 

főutak 
1/1 

(36567/2) Baross utca Kivett út 94 Gyalogutak és járdák 1/1 

(36745/2) Baross utca Kivett közterület 10,311 Belterületi elsőrendű 1/1 
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Helyrajzi 
szám 

 Cím 
 Ingatlan 

rendeltetése 

 Földrészlet 
nagysága 

[m2] 
 Ingatlanjelleg 

 Önkormányzati 
tulajdoni hányad 

főutak 

(36746) Múzeum körút Kivett közterület 9,041 
Belterületi elsőrendű 

főutak 
1/1 

(36750/2) Üllői út Kivett közút 956 
Belterületi másodrendű 

főutak 
1/1 

(36806/2) Üllői út Kivett közterület 32,439 
Belterületi elsőrendű 

főutak 
1/1 

(36806/3) Nagyvárad tér Kivett közterület 5,059 
Belterületi elsőrendű 

főutak 
1/1 

(38444) 
Könyves Kálmán 

körút 
Kivett közterület 29,046 

Belterületi elsőrendű 
főutak 

1/1 

(38597/2) Kőbányai út Kivett közterület 45,220 
Belterületi elsőrendű 

főutak 
1/1 

(38599/3) 
Könyves Kálmán 

körút 76 
Közút 420,541 

Belterületi elsőrendű 
főutak 

12624/420591 

(38599/8) 
Könyves Kálmán 

körút 
Kivett közterület 272 

Belterületi elsőrendű 
főutak 

1/1 

(38816) Üllői út Kivett közterület 14,918 
Belterületi elsőrendű 

főutak 
1/1 

(38818/27) Hungária körút Kivett közterület 1,808 
Belterületi elsőrendű 

főutak 
1/1 

(38818/29) 
Könyves Kálmán 

körút 
Kivett közterület 830 

Belterületi elsőrendű 
főutak 

1/1 

(38834/4) Kerepesi út 
Kivett közterület és 

metró 
50,542 

Belterületi elsőrendű 
főutak 

1/1 

(38896/2) Hungária körút Kivett közterület 34,026 
Belterületi elsőrendű 

főutak 
1/1 

 

A fővárosi tulajdonban lévő közlekedési műtárgyak listája 

Sorszám  Rendeltetés  Megnevezés Műtárgy felülete [m2] 

319 Aluljáró Ferenc krt - Üllői út gyalogos aluljáró 1,578 

266 Aluljáró Nagyvárad téri gyalogos aluljáró 2,305 

267 Aluljáró Üllői út - Könyves Kálmán. krt gyalogos aluljáró 2,775 

P-902 Közúti híd Kerepesi úti "100 lábú híd"  1,476 

 

Kerület önkormányzati tulajdonok vizsgálata 

A kerületi tulajdonú ingatlanok jelentős része, 79%-a valamilyen bérlemény (helyiség, lakás, helyiség 

és lakás), míg a fennmaradó hányadát önkormányzati tulajdonú épületek, üzemek, telkek és parkolók 

képzik. A legtöbb kerületi tulajdonú ingatlan a Kiskörút és a Fiumei út, Orczy út között található meg, 

de a Százados negyedben és a Tisztviselőtelepen elszórtan ugyancsak megjelennek. A legnagyobb 

hányadot (36,7%) a kerületi tulajdonok közül az önkormányzati helység és lakás bérlemények teszik 

ki. 
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1.9.4. Az épületek/építmények vizsgálata 
Az építmények vizsgálata folyamán az egyes funkciók, kapacitások, a meghatározó beépítési 

jellemzők, jellemző magassági viszonyok kerülnek bemutatásra. Ezek segítségével és a további helyi 

sajátosságok alapján lehet meghatározni a kerületben jellegzetesen elváló karakterű területeket. 

 

Az épületek általános funkcionális jellemzői 

A területfelhasználások vizsgálata során lehatárolásra kerültek azok a területek, amelyek épületei 

funkcionálisan és karakterükben hasonlóságokat mutatnak. Azonban a homogénként jelölt 

területeken mozaikszerűen, vagy beékelődve egyéb funkciójú épületek is megjelenhetnek, melyek a 

városrész működése szempontjából jelentős befolyással bírhatnak. (Például: Lakó- vagy 

városközponti területen a lakosság ellátását szolgáló intézményi és gazdasági funkciók.) Az 

intézmények tekintetében a nagyságrend, a fő rendeltetés, a kerület és a város életében betöltött 

szerep alapján érdemes az ellátást biztosító, vagy a közcélokat szolgáló létesítmények 

megkülönböztetése. Az intézmények térbeli elhelyezkedése, sűrűsödése kijelöli a 

településközpontokat, valamint jelzi az egyes területrészek ellátottságát. Az önálló intézményeket az 

épületek földszinti funkciói egészíthetik ki. 

A városszerkezettel összefüggésben a fontosabb útvonalak, kiemeltebb közterek, gyalogos sétányok 

mentén, ahol az épületeknek közvetlen közterületi kapcsolata van, gyakran találkozhatunk különböző 

funkciókat ellátó – kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás, közfunkciók, etc. - földszintekkel, 

pincékkel. Ezek elsősorban a fő szerkezetet adó útvonalak mellett (Nagykörút, Rákóczi út, Üllői út, 

etc.) figyelhetők meg. Érdekes, hogy ezek a Kiskörút VIII. kerületi szakaszán az intézményi túlsúlyból 

fakadóan kevésbé jellemzőek. 

 

Az intézmények jellemzői 

A kerületben lévő intézmények részben a helyi alapellátást biztosítják, részben fővárosi, de több 

esetben országos ellátást is szolgálnak. Az egyes ellátó intézmények elhelyezkedése jellemzően 

szorosan összefügg azok elérhetőségével, és ezáltal az érintett területek ellátottságával. 

 

Közigazgatás 

A kerület legfontosabb közintézményei az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal, valamint a 

Kormányhivatal kerületi szerve. Ezek a Baross utcában, a Horváth Mihály térnél találhatóak. A 

kerületi bíróság és ügyészség más kerületben működik. A Könyves Kálmán körúton található az egész 

országosra kiterjedő illetékességgel rendelkező Központi Nyomozó Főügyészség. 

 

Egyházi intézmények 

A kerületben jelentős számú egyház létesítmény és templom található. Ezek a kerületen belül 

elszórtan, főként a belső városrészekben a lakóterületeken jelennek meg. Beépítésük általában 

szabadonálló, vagy több esetben a zártsorú beépítéshez illeszkedő. 
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Nevelési és oktatási intézmények 

Az óvodai és általános iskolai ellátás Belső-Józsefváros területén hiányos, ugyanakkor itt működik a 

középiskolák több mint harmada. Középső-Józsefváros területén az oktatási intézmények nagyobb 

távolságban helyezkednek el egymástól, ugyanakkor mind az óvodák, mind az általános iskolák 500 

méteres körzetben a kerület szinte minden lakóterületét lefedik. A kerülethatárok mentén a 

szomszédos kerületek intézményei is segítenek a jelentkező igények megfelelő kielégítésében. A 

felsőoktatási intézmények a Kiskörút és a Fiumei út között lelhetők fel, melyeknek igen jelentős 

hányada a Palotanegyedben található. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemrég költözött a 

kerületbe, gyarapítva a felsőoktatási intézmények számát. 

 

Egészségügyi intézmények 

A kerületben országos és fővárosi szempontból is kiemelkedő egészségügyi létesítmények 

találhatóak. Ezek, mint egy tengelyt alkotva - a Szent Rókus és a Péterfy Sándor utcai kórházon kívül -, 

alapvetően az Üllői út mentén csoportosulnak. A szakorvosi és háziorvosi rendelők a kerületen belül 

elszórtan helyezkednek el, esetenként azonos helyszínen. A háziorvosi szolgáltatás esetében szinte 

teljes lakóterületi lefedettségről lehet beszélni. 

 

Szociális intézmények 

Józsefváros társadalmi összetétele a szociális ellátó funkciók koncentráltabb megjelenését indokolja a 

főváros többi kerületéhez képest. Területileg a szociális intézmények főként Középső – Józsefváros 

területén csoportosulnak. A gyermekellátás terén elmondható, hogy a bölcsődék száma 

összességében kevés, melyek a lakótelep környékén jellemzőek. A rászorult gyermekekkel foglalkozó 

intézmények elsősorban a Fiumei út környezetében találhatóak meg. Az időskorúakat ellátó 

intézmények a kerület lakóterületein elszórtan jelennek meg. 

A speciális foglalkoztatást igénylők (különböző rászorultak: fogyatékosellátás, foglalkoztatók, 

szenvedélybeteg-ellátás, pszichiátriai ellátás, etc.) és a hajléktalanok ellátása főként Középső – 

Józsefváros határain belül összpontosul. A hajléktalan-ellátás intézményei kevésbé a kerület 

alapellátását, mint inkább Budapest pesti kerületeinek ellátását szolgálják. A főváros egészét tekintve 

itt sűrűsödik a legtöbb hajléktalan-ellátó létesítmény. 

 

Kulturális intézmények 

A kulturális intézmények főként Belső – és Középső – Józsefvárosban fordulnak elő, de legnagyobb 

számban a Palotanegyedben találhatóak. A kerület egyik kiemelkedő kulturális intézménye a Nemzeti 

Múzeum, mely mellett több kisebb tematikus múzeum is működik. A galériák száma kevesebb a 

főváros többi belső kerületénél, ugyanakkor – a felsőoktatási intézmények nagy számának 

következtében – a könyvtárak aránya (főként a Palotanegyedben) igen magas. A kerületben több 

kisebb kapacitású művelődési központ és közösségi ház is megtalálható. A színházak és mozik 

(multiplex: Corvin és Aréna Pláza) a kerületben elszórtan jelennek meg, főként a belső területeken. A 

felújított Erkel Színház hangversenyekre és zenei előadásokra is alkalmas, valamint itt működik a 

több, mint 100 éves Uránia Filmszínház. 
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Rekreációs és sport célú létesítmények 

A sportlétesítmények általában nagyobb területigényük miatt Külső – Józsefváros területén 

helyezkednek el, melyek közül a Százados út menti sportpályák kiemelkedőek (pl. Hidegkúti Nándor 

Stadion). Az Orczy park területe sportolási és rekreációs funkciókat is ellát. Jelentősebb, teljesen 

fedett sportobjektum nincs a kerületben, azonban több fitneszklub és wellness létesítmény –nem 

városi jelentőségű léptékben ugyan –megtalálható. Uszoda bár nincs a kerületben, hiányát némileg a 

Losonci téri általános iskola nem nyilvános tanuszodája, illetve a Corvin negyed egyik edzőterem 

wellness létesítményében lévő úszómedence (Life1 Wellness) pótolja. 

 

Turizmus 

A turizmus szempontjából elmondható, hogy Józsefváros főbb látnivalói elszórtan helyezkednek el, 

ugyanakkor a Palotanegyed történetileg, szerkezetileg és építészeti értékei szempontjából is 

kiemelkedő turisztikai vonzással bír. A kerület nem igazán tartozik a célterületek közé, habár az 

elmúlt években történt palotanegyedbeli fejlesztések által a vendéglátásban mind minőségbeli, mind 

mennyiségi fejlődés történt. A szállodák többsége a fő közlekedési útvonalak mentén (József körút, 

Rákóczi út, Népszínház utca) található, de a Tisztviselőtelepen is több fellehető. A kerületben 

elszórtan néhány kisebb konferencia központ is megtalálható, melyek összvárosi jelentősége csupán 

kis mértékben meghatározó. 

 

Kereskedelmi és szolgáltató létesítmények 

A helyi önkormányzatok csupán az általuk működtetett gazdasági egységek, piacok, vásárcsarnokok 

fenntartásáért és üzemeltetéséért tartoznak felelősséggel, míg az egyéb kereskedelmi 

létesítményeket az adott gazdasági szereplők működtetik. A Rákóczi téri műemléki védettséget 

élvező vásárcsarnok és a Teleki László téri piac meghatározó épületei mellett már egynapos termelői 

piacok is működnek a kerületben. Józsefvárosban a helyi igények kielégítésén felül fővárosi 

vonzáskörzettel három bevásárlóközpont rendelkezik. Az Aréna Pláza, a Corvin Pláza és a Blaha Lujza 

téri Europeum. Ezek a lakóterületek számottevő földszinti kereskedelmi, szolgáltató funkcióival, 

illetve néhány – elhanyagolható jelentőségű - szakáruházzal és szupermarkettel kiegészülve végzik a 

terület ellátását. 

 

Az alábbi táblázatban a fent említésre került intézmények területi megoszlását ábrázoló térképeket 

mutatjuk be, a kerületi ITS felhasználásával. 
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Józsefváros különböző intézményeinek térképes bemutatása (Forrás: ITS 2015.) 

  

Közigazgatási intézmények és templomok Középfokú és felsőoktatási intézmények 

  

Óvodák ellátási lefedettséggel Általános iskolák 

 
 

Egészségügyi intézmények Szociális ellátó-intézmények 

  

Kultúra, rekreáció és sport jelentősebb intézményei Turizmus intézményei 
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1.9.5. Beépítési jellemzők 

 

Jellemző beépítési mérték 

A telek beépítettsége az épülettel beépített terület és a telek területének hányadosából adódó érték, 

mely egy település sűrűségének fontos sajátossága. Az alábbi táblázat a kerületben megtalálható 

telkek beépítettségi mértékének százalékos arányát mutatja a beépített területekre vetítve. 
 

 
 

Józsefvárosban nagyrészt a 60% fölötti beépítettségű telkek vannak jelen. Azon belül is a 70% és 90% 

közötti beépítettség túlsúlya jellemző, mely Belső – és Középső – Józsefvárosban összpontosul. Ez a 

lehatárolás nagyjából megegyezik a nagyvárosias, zártsorú, zártudvaros beépítési módú területekkel. 

A magas beépítettséggel rendelkező (főként) lakóterületek közé, néhol alacsonyabb 20% - 50% 

közötti beépítettségű, jellemzően nagykiterjedésű intézményterületek ékelődnek (Nemzeti Múzeum, 

klinikák - kórházak, egyetemek, iskolák, etc.). 

Ugyancsak viszonylag magas beépítettségi százalékkal rendelkezik a Ganz-MÁVAG gyártelepe (62%) 

és munkáskolóniája (55%; 83%), azonban ezek beépítési módja jelentősen eltér a belső területekétől. 

A 20% és 60% közötti beépítettséggel rendelkező területek aránya a kerületben 30%. Ezek az adatok 

főként a Százados negyed és a Tisztviselőtelep városrészekre jellemzőek, de Kerepesdűlő északi 

területein és az Orczy út mentén is túlsúlyban vannak. 

20%-nál alacsonyabb beépítési mérték főként a kerület külső területein jelenik meg. Ilyen az Orczy 

kert, a Füvészkert, az egykori Józsefvárosi pályaudvar egyes területei, illetve a MÁV munkáslakótelep 

nagy része. 

A legalacsonyabb – 10% alatti - beépítettséggel a Fiumei Úti Sírkert rendelkezik. 
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Jellemző szintterület 

A szintterületi mutató az összes bruttó szintterület és a telekméret hányadosa. Mivel az általunk 

elvégzett szemrevételezés és helyszíni bejárás, valamint a kapott adatszolgáltatás alapján csupán 

megközelítő bruttó szintterületi értéket tudtunk számolni, így az egyes telkek tényleges 

szintterületétől a számított érték valamelyest eltérhet, azonban e közelítő bruttó érték segítségével is 

jól láthatóak az egyes területeken fennálló sűrűségi viszonyok. A szintterületi megoszlás százalékos 

aránya a kerületben a következő táblázatban olvasható. 
 

 
 

Józsefvárosban a 0-2 m2/m2-ig terjedő szintterülettel bíró telkek aránya 42%, a 2-4 m2/m2 szintterület 

közötti telkek aránya 44%, míg a 4 m2/m2 fölöttiek 14%-ot tesznek ki. A különböző szintterületek 

átlagértéke a kerület egyes városrészein különböző, de viszonylag heterogén képet mutat. 

A kerületben a magasabb szintterületi mutató a belső területekre, így Belső – és Középső – 

Józsefvárosra jellemző. Itt főként 2-es szintterület fölötti értékkel bírnak a telkek. A legmagasabb, 5 

fölötti szintterületi mutatóval főként a telepszerűen felépített panel tömbök, az Üllői út – Kiskörút 

csatlakozásánál lévő tömbök, a Blaha Lujza tér környéke, illetve a folyamatos átalakuláson 

keresztülmenő Corvin Szigony tömbjei rendelkeznek. 

2-es szintterület alatti területekkel a kerület keleti részén találkozhatunk, ahol a nagykiterjedésű 

különleges területek, vasúti területek, parkok, illetve kisvárosias karakterű területek jellemzőek. A 

sűrűbb területekbe ékelődve ugyancsak megfigyelhetőek alacsonyabb szintterületi mutatóval bíró, 

főként intézményi területek. 

 

0 - 0,5 0,5 - 1 1 - 1,5 1,5 - 2 2 - 2,5 2,5 - 3 3 - 3,5 3,5 - 4 4 - 4,5 4,5 - 5 5 - 5,5
5,5

fölött

Érték 12% 15% 8% 7% 11% 9% 17% 7% 5% 3% 2% 4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

S
zá

za
lé

k

Szintterülei megoszlás - beépítetlen telkek nélkül

(m2/m2)



 

 

 

 



Budapest Főváros VIII. kerület, Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata (JÓKÉSZ) 
- Megalapozó vizsgálat - 

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. 
www.urbanitas.hu 

126 
 

Magasság, szintszám, kor 

A beépítés magassága és a szintszám meghatározó eleme nem csak a sűrűségnek, hanem a város- és 

utcaképnek is. Az épületek szintszám vizsgálata helyszíneléses technikával készült, az állami 

alapadatok felhasználásával és szükség esetén annak kiegészítésével, mivel a kerület teljes 

épületállományának geodéziai felmérésére nem volt lehetőség. A következő táblázat Józsefváros 

épületeinek szintszám megoszlását mutatja, a pincék, alagsorok szintjét nem számolva. 
 

 
 

Józsefváros területén az 1-2 szintes épületek túlsúlya jellemző (44,7%), melyek a kiterjedt gazdasági 

területeken, illetve a kis- és kertvárosias karakterű területeken gyakoriak. A 6 szint fölötti épületek 

aránya a kerületben elenyésző (5,5%). Csoportosulásuk főként a panel lakótelepeken és a Corvin 

Szigony mentén jellemző, de elszórtan, főként a kerület belső részein ugyancsak előfordulnak. 

A kerület városképe szempontjából Belső – és Középső – Józsefváros területe meghatározó. A belső 

területeken jellemzően 4-5 szintes épületek állnak, de ennél alacsonyabb 2-3 szintes, és magasabb 6-

8 szintes épületek is megtalálhatóak. Középső – Józsefváros déli és keleti városrészein a szintszámok, 

csakúgy, mint a beépítés jellege, igen változatosak, így vegyes, változó szintszámú területként 

jellemezhetők. A keleti területeken a 3-5 szintes épületek mellett jelentős arányú 1-2 szintes épületek 

aránya, míg az 5 szintnél magasabb beépítések csupán elvétve lelhetők fel. A folyamatosan megújuló 

déli területeken az 1-3 szintes épületek mellett 6 szintnél is magasabb beépítések jelennek meg, 

illetve a 10 szintes, vagy magasabb paneles telepszerű épületek is itt találhatóak. 

Külső – Józsefváros területére az alacsonyabb szintszámú épületek jellemzőek, ahol néhány 

intézmény és irodaház, valamint a Ganz-MÁVAG munkáskolónia rendelkezik magasabb 

szintszámokkal. A Százados negyed területére változatosabb, a különböző korokat és funkciókat 

tükröző szintszámú beépítés jellemző. A Könyves Kálmán körút mentén a régi négyszintes épületek 
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mellett az elmúlt időszakban épült 7-8 szintes irodaházak a körúthoz méltó, magasabb térfalat adnak, 

és bár még nem alakult ki (át) teljesen ez a terület, ezek határozzák meg a városképet. A Ganz-

MÁVAG gyártelepre a vegyesség jellemző, ahol a földszintes csarnokokon kívül magasabb 

irodaépületek is találhatóak, azonban átlagosan a 2-3 szintes beépítés a meghatározó. 

 

Pincék, alagsorok és tetőterek 

Józsefváros épületállományának jelentős hányada rendelkezik pincével, vagy alagsorral, mely alól 

csupán a gazdasági, sport és közlekedési területek, illetve a telepszerű lakótelepek egy része kivétel. 

A kerület belső és középső területein lévő zártsorú bérházak szinte mind alápincézettek, csakúgy, 

mint a Tisztviselőtelep kisvárosias lakóépületei. A Százados és Ganz negyedben elvétve jelennek meg 

pincék (pl. Ganz-MÁVAG kolónia alatt). Az újabb beépítések alá gyakran – akár több szintes – mély, 

teremgarázsokat alakítanak ki. 

A tetőtérbeépítések vizsgálatáról elmondható, hogy a kerület belső területeinek esetében főként 

tetőtér ráépítésekről beszélhetünk, melyek néhol akár több szintesek is lehetnek. Az épületek 

tetősíkjának hajlásszöge vonalába visszahúzott újabb szintek a vizsgálatok során szintén tetőtérként 

kerültek besorolásra, hiszen nem tesznek ki egy „teljes értékű” szintet. Józsefváros területén 

tetőtérbeépítésekkel szinte minden lakóterületen találkozhatunk, azonban főként a Palotanegyed, a 

József körút környezetében a Százados negyed lakóterületein és a Tisztviselőtelepen sűrűsödnek. 

 

A magasság és a szintszámok viszonya 

Józsefváros belső területei esetében a szintszámon kívül fontos az épületek kora is, hiszen az építés 

éve jelentősen befolyásolja a létrejött beépítés magasságát a korszakonként eltérő jellemző 

szintmagasság miatt. A XIX. századi bérházak magasabb belmagassággal rendelkeznek, mint az 

újépítésű lakások. Mindenesetre elmondható, hogy a részletes szintszám vizsgálat alkalmas lehet az 

építménymagasságok közelítő meghatározására. Új lakóépület esetén szintenként kb. 3 m-rel, 

intézmény esetén kb. 4 m-rel lehet számolni. Egy földszintes családi ház nyeregtetős kialakítással kb. 

4,5-5 m magas. Nehezebben meghatározhatók a gazdasági területek épületei, mivel a csarnokok 

változó magasságúak lehetnek, de jellemzően belső egyszintes nagy légterű épületek. Szintén 

különleges kivétel lehet egy templom, mely magasságával jelként kiemelkedik környezetéből. 

 

Kor 

Erdős Zoltán holland mintára 2013-ben elkészítette a VIII. kerület épületeinek korát ábrázoló 

térképét, melyet e megalapozó vizsgálati dokumentum a szerző engedélyével használ fel. Az 

elkészített térképen az ipari és gazdasági épületek kora - mivel azok koráról megbízható adatot 

szerezni igen nehéz - nem került ábrázolásra. Az adatbázisban előfordulhatnak hibák, melyek abból 

eredhetnek, hogy az egyes épületrészek különböző korokból származnak, ugyanakkor egy áttekintést 

kaphatunk a körülbelüli épületkorokról, mely segítségével beazonosíthatóak az egyes történeti 

fejlődés szakaszai. 

A térkép alapján a legidősebb épületek a Palotanegyedben találhatóak meg, míg a kerület 

épületállományának nagy része 1875 és 1900 közötti időkből származik. Újakként jelennek meg az 

1970-es évek lakótelepei, a Corvin Szigony projekt épületei, illetve az Aréna Pláza és a Százados 

negyed bizonyos lakóterületei. 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 



Budapest Főváros VIII. kerület, Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata (JÓKÉSZ) 
- Megalapozó vizsgálat - 

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. 
www.urbanitas.hu 131 

 

Épület funkciók 

Józsefváros belső területein igen elterjedt a földszinti kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, vagy 

esetleg intézményi funkciók jelenléte, így az épületek funkcióinak vizsgálatakor külön került sor a 

piceszinti/földszinti funkciók, illetve az emeleti/általános funkciók feltárására, melyeket külön 

térképen ábrázoltunk. 

 

Földszinti/pinceszinti funkciók 

A kerület földszinti funkciókban gazdag. Több lakóépület földszintjén kisebb boltok, szalonok, 

éttermek, kávézók, kocsmák találhatóak, azonban főként a Magdolna és az Orczy negyedben több 

üresen álló, befalazott vagy lepusztult állapotú pincét és földszinti üzletet lehet látni. Több helyen 

elszórtan a lakóépületek földszintjein intézmények is helyet kaptak (pl. galéria, színház, 

kormányablak, stb.). A tisztán vendéglátási funkciót ellátó épületek száma kevés, elhelyezkedésük 

szerint főként a főbb útvonalak mellett figyelhető meg. Az újépítésű épületek alatt gyakran 

mélygarázsok találhatóak, több helyen pedig önálló parkolóházak elégítik ki a parkolási igényeket. 

Külső – Józsefvárosban a földszinti funkciók kevésbé jellemzőek, a kiterjedt gazdasági, különleges és 

kis- és kertvárosias lakóterületek miatt. Néhány kereskedelmi és vendéglátó földszinti egység 

azonban itt is megjelenik. A Százados negyedben több újépítésű lakóépület alatt garázsok és 

kereskedelmi, szolgáltató funkciók találhatóak. Üzemi épületek főként a vasutak és a villamosremíz 

területét érintik, de több kisebb közszolgáltató egység is megtalálható a kerületben. 

Sportlétesítmények szintén Külső – Józsefvárosban vannak a Kerepesi út (Nemzeti Lovarda) és a 

Hungária körút mentén (Hidegkúti Nándor Stadion, stb.). 

 

Emeleti/általános funkciók 

Általános funkcióját tekintve a kerület legtöbb épülete, közel fele lakás célú. Intézményépületek, 

melyek aránya a második legmagasabb Józsefvárosban (17,68%) inkább a Palotanegyedben, az Üllői 

út mentén, illetve a Fiumei út mentén csoportosulnak. A nagyobb gazdasági egységek, mint a 

gyártelepek, vagy az Aréna Pláza Külső – Józsefvárosban találhatóak, azonban az Europeum, a Teleki 

téri piac, a Vásárcsarnok, illetve a Corvin Pláza nagykiterjedésű kereskedelmi épületei a 

lakóterületekbe ékelődtek. A sportlétesítmények és az üzemi épületek elhelyezkedése, mivel jórészt 

földszintes épületekről van szó, az előzőekben bemutatásra került. 

 

A földszinti/pinceszinti funkciók és az általános épületfunkciók kerületi megoszlását az alábbi 

táblázatok mutatják be. Ezek összevetésével megállapíthatók a különböző funkciók százalékos 

arányainak mennyiségbeli változásai. Ezek alapján a következők figyelhetők meg: 

 lakóépületek 31,23% (piceszint/földszint)  49,55% (általános funkció); 

 intézmények 18,25%  17,68%; 

 gazdasági épületek 12,15%  11,68%; 

 kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épületek 13,33%  5,77%; melyekhez a földszinten 

még a vegyes – lakó, intézményi, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, stb. – épületek 

kapcsolódnak (7,8%). 

A többi vizsgált funkció nagyobb mennyiségbeli eltérést nem mutat. 
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Az épületek fizikai állapota  

Az épületek állaga a kerületben igen változatos. A legtöbb jó, vagy kiváló állapotú épület a 

Palotanegyedben található, míg a legtöbb rossz, leromlott állagú létesítmény Középső – Józsefváros 

városrészeiben lelhető fel. Külső – Józsefvárosban főként közepes állapotú épületek vannak, 

melyeket az északi gazdasági területek és az egykori józsefvárosi pályaudvar rossz állapotú épületei 

tarkítanak. Jó állapotú épületeket itt főként a Százados negyed újabb lakóterületein, illetve a 

Tisztviselőtelepen a Könyves Kálmán körút mentén találhatunk. 

Az átalakuló Corvin negyed és a Ludovika, Orczy park területén folyamatosan építkezések folynak, 

melyek segítségével új, modernebb és változatosabb beépítések kerülnek kialakításra, melyek 

segítségével a kerület építészeti minősége emelkedhet. 
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1.9.6. A településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, 

jellegzetes épülettípusok 
 

Józsefváros jellemző beépítési módjai és épülettípusai 

A kerületben a zártsorú, a telepszerű és a szabadonálló beépítési módok, valamint azok különböző 

változatai találhatóak meg, melyek területei jól követik Józsefváros beépülésének különböző 

korszakait. A Palotanegyedben a XIX. század második felében kezdtek el kialakulni a paloták, és a 

zártsorú, zártudvaros beépítések. A József körúttól keletre, Középső – Józsefváros területén még 

ugyanezt a beépítési formát találjuk, ugyanakkor itt már a zárt udvarral rendelkező épületek 

keverednek a hosszú, keskeny udvaros, L vagy U alakú épületekkel. Hézagosan zártsorú beépítési 

módú a Tisztviselőtelep kisvárosias lakóterülete, míg a zártsorú, keretes beépítés a Ganz-MÁVAG 

munkáskolónia területén jelenik meg. 

A Belső – és Középső – Józsefvárosra jellemző zártsorú jelleget a nagyobb közintézmények 

szabadonálló beépítési módú telkei törik meg, változatosabbá téve a terület karakterét. Kiterjedt 

szabadonálló beépítésű területek a klinikák tömbjei, az Orczy park, illetve a Kerepesi úti temető és 

környezete, de Külső – Józsefvárosban az Üllői út menti gazdasági és intézményi területek zöme is ide 

tartozik. 

Józsefvárosban a XX. század végére jellemző újszerű, telepes beépítési formák is megjelennek. Az 

1970-es évek úszótelkes lakótelepeinek 10 emeletnél is magasabb panel beépítései a Losonci 

negyedben találhatóak, szintén a történeti, zártsorú beépítések közé ékelődve. Később történt a 

Százados negyed alacsonyabb, szintén telepszerű, szabadonálló, keretes jellegű tömbtelkeinek 

beépítése. 

Főként Külső – Józsefvárosban több nehezen meghatározható beépítési módú terület található. Ezek 

jellemzően a heterogén beépítésű, gazdasági, ipari, barnamezős térségek. E területeken előfordul, 

hogy az utca felé sok esetben városias, zárt térfalak, irodaépületek állnak, ugyanakkor a 

csarnoképületek a telken belül hol oldalhatáron állóan, hol szabadonállóan kerültek kialakításra. 

A legtöbb foghíjtelek Középső – Józsefváros területén található, hol azok beépítése a beépítési módot 

tekintve a környezethez hasonulva történik. Mégis megjelennek léptékváltó, a városszövetet 

„megbolygató” új beépítések – például a Corvin negyedben – melyek más térarányt és magasságot 

alkalmazva jelentősen átrendezik a korábbi tömbstruktúrát. 

A XXI. században épült épületek az üzleti szemlélet előtérbe helyezését tükrözik (Aréna Pláza, Corvin 

Sétány Program, Europeum, Orczy Fórum lakópark, etc.). Az új épületek gyakran újszerű építészeti 

megformálásokat, trendeket és anyagbeli használatokat követnek. Ezek az épületek, 

épületegyüttesek bár eltérő jellemzőkkel rendelkeznek, mégis egy lokális húzóerőt biztosítanak 

környezetük fejlesztésében. 

 

Jellegzetes utcakép és térarányok 

A kerületi ITS készítésekor részletes karaktervizsgálat készült Józsefvárosra, melynek célja volt, hogy 

feltárja a település beépített területeinek azon legjellemzőbb vonásait, amelyek meghatározzák az 

adott épített környezet arculatát, jellegét, hangulatát. Területi bontásban meghatározhatóak azok a 

közös jellemzők (karakterjegyek), amelyek egy-egy területen hasonlóak, ezért ezek típusként 

leírhatóak, térképen körülhatárolhatók. A karaktervizsgálat során vizsgálták a beépítések típusát, 



Budapest Főváros VIII. kerület, Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata (JÓKÉSZ) 
- Megalapozó vizsgálat - 

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. 
www.urbanitas.hu 

137 
 

módját, mértékét, magasságát és sűrűségét, és így jól lehatárolható, eltérő jellemzőkkel bíró 

területek kerültek lehatárolásra. A vizsgálat alapján a következő ábra készült el: 

 
Jellemző beépítési karakterek (Forrás: Józsefváros ITS, 2015.) 

 

Józsefváros beépítését és karakterét jelentősen meghatározza a gyűrűs és sugár irányú közlekedési 

főhálózatok jelenléte, melyek a település történeti fejlődése során megadták az egyes beépítések 

lehetséges funkcióját és helyét. A belső területektől keleti irányba haladva a beépítés fokozatosan 

szakadozik, sűrűsége csökken és egyre szellősebb, tágasabb utcákkal, nagyobb közterekkel, 

zöldfelületekkel találkozhatunk. A belső városrészek egységességének kialakulásában a korabeli 

szabályzatok rendezett keretei is sokat segítettek. A terület kialakulásában alapvető volt a 

meghatározott utcai térarány, illetve az utcák mentén építhető épületek – először emeletszámban, 

majd méterben maximalizált – legnagyobb megengedett párkánymagassága. 

A belső városrészeken a lakóterületek zöme jellemzően zártudvaros, keskeny telekszélességű (10-20 

méter), 3-5 szintes, historizáló beépítésű. A Palotanegyedben egységesebb utcakép jellemző, ahol a 

szűk utcák ellenére a közterületek téraránya a 2-3 szintes történeti épületeknek köszönhetően 

megfelelő. Az itt található épületek építészeti minősége gazdagabb, a közterületek szépen 

rendezettek. 

A József körúttól keletre heterogénebb területeket találhatunk, ahol a vegyes belső városrész kicsit 

alacsonyabb sűrűségű és magasságú beépítései közé intézményterületek és a területtől teljesen 

idegen, jól elkülöníthető, jellegzetes, panel lakótelepek ékelődnek. Itt található a folyamatosan 

átalakuló Corvin sétány is, melynek nagyobb léptékű beépítése a korabeli szűk utcákban helyenként 

kedvezőtlen térarányt és zsákutcák kialakulását vonzza magával. A főbb útvonalak mentén (József 

körút, Rákóczi út, Baross utca, Népszínház utca) ugyancsak különböző karakterek figyelhetőek meg, 

ahol a földszinti funkcióknak azonban mindenütt jelentős szerepe van. A Magdolna és Orczy negyed 

vegyes karakterrel rendelkezik, ahol a telekstruktúra kicsit eltér a belsőbb területekétől, ugyanis itt a 

hosszabb, keskenyebb telkeken a kisvárosias jellemzők is megtalálhatóak. Épületállománya 

kedvezőtlenebb állapotban van, és gyakran hiányos. 
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Külső – Józsefvárosban meghatározó karakterrel bír az építészeti értékeket és jelentős 

zöldfelületeket is hordozó kisvárosias Tisztviselőtelep. Ezt a Vajda Péter utca és a Könyves Kálmán 

körút mentén átalakuló, nagyvárosiasba forduló területek övezik. A városrészben a jellegzetes 

karakterű, nagy burkolt felülettel bíró gazdasági területek, az átalakuló vasúti területek és a több 

helyen szintén fejlődő vegyes intézményterületek vannak túlsúlyban, melyeket a Százados negyed 

változatos, eltérő karakterei egészítenek ki. Itt található a régi Művésztelep, és az azzal szomszédos 

telepszerű, keretes lakóterület. A területen az utcák kedvező térarányúak és zöldfelületekben 

gazdagabbak, ugyanakkor rendezettségi és épületállomány, így város- és utcaképi szempontból – 

főként a Kőbányai út és a Kerepesi út mentén – sok kivetnivalót hagynak maguk után. 

 

1.9.7. Az épített környezet értékei 
Józsefváros területén Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-

testületének 34/2017. (IX.14) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 3. számú függeléke 

alapján világörökségi helyszín, annak védőövezete és történeti táj nem található. Nemzeti 

emlékhelyek6 a kerületben a Fiumei úti temető, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Múzeumkert, 

valamint a Salgótarjáni úti izraelita temető. Történelmi emlékhelyek7 a Corvin mozi és Corvin köz, a 

Ludovika Akadémia főépülete, illetve a Trefort-kert. A Fiumei úti temető és a Salgótarjáni úti izraelita 

temető védett temető terület8. 

Józsefváros régészeti területei, országosan védett értékei és környezetük, fővárosi és kerületi helyi 

védelem alatt álló értékei jelen vizsgálat keretében nem kerülnek részletesen bemutatásra, mivel a 

Kerületi Építési Szabályzathoz önálló dokumentumként készül el egy Örökségvédelmi 

hatástanulmány, amely minden fent említett érték bemutatását részletesen tartalmazza. Az 

Örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséhez a jelen tervezéshez kapott friss adatszolgáltatások 

kerültek felhasználásra. Az alábbiakban ezen témakörök összefoglaló értékelései olvashatók. 

 

Egyedi védelem alatt álló országos értékek: műemlék, műemléki érték, és 

területi védelem alatt álló országos értékek: műemléki jelentőségű terület, 

műemléki környezet bemutatása 

Összefoglalóan elmondható, hogy Józsefváros területén 774 országos, egyedi védelem alatt álló érték 

található, melyből a Fiumei úti sírkert sírboltjai, mauzóleumai és építményei 589-et tesznek ki. 

Jelentősebb műemléképületek például a Nemzeti Múzeum, a Nemzeti Lovarda, a Ludovika főépülete, 

a Rákóczi téri vásárcsarnok és a Központi Szabó Ervin Könyvtár. A kerület egyetlen műemléki 

jelentőségű területe a XIX. század végén épített Tisztviselőtelep. A Füvészkert és az Orczy-kert 

                                                           
6 A nemzet történelmében meghatározó jelentőséggel bíró helyszín, amely a magyar nemzet, illetve a magyar és az ország 

területén élő nemzetiségek összetartozását erősítő és identitásképző jellegénél fogva a nemzet önképében kiemelkedő 

fontossággal bír, továbbá amely országos jelentőségű állami megemlékezés színhelye lehet, és amelyet az Országgyűlés 

törvénnyel nemzeti emlékhellyé nyilvánít. (2001. évi LXIV. törvény 7 §.) 
7 „A történelmi emlékhelyek olyan kiemelkedő jelentőségű épített vagy természeti helyszínek, amelyek nemzetünk vagy 

valamely hazánkban élő nemzetiség történelmében meghatározó jelentőséggel bírnak, ahol az ország politikai vagy 

kulturális életét befolyásoló és ezért megemlékezésre alkalmas intézkedések történtek.” (ITS, 2015) 
8 Védelemben kell részesíteni azokat a történeti temetkezési helyeket (történeti temetőket és temetkezési emlékhelyeket) 

vagy ezek meghatározott részeit, különösen a sírjeleket, síremlékeket, sírépítményeket, amelyek műemléki értékei a magyar 

történelem, a vallás, a kultúra és művészet sajátos kifejezői, illetve emlékei. (2001. évi LXIV. törvény 37 § (1).) 
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egyaránt történeti kert. Kijelölt műemléki környezet több is található Józsefvárosban. Ilyenek a 

Múzeum kert műemléki környezete, a Füvészkert, a Józsefvárosi pályaudvar műemléki környezete és 

a fontosabb terek műemléki környezetei. 

 

Fővárosi helyi védelem bemutatása 

Budapest Főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség 

kiemelkedő értékű - műemléki védettség alatt nem álló - elemeinek védelme érdekében Budapest 

Főváros Önkormányzatának Közgyűlése a módosított, 37/2013. (V.10.) Főv. Kgy. rendeletében 

határozta meg a helyi védettséggel kapcsolatos szabályokat. 

Józsefváros területén számos (közel 50) fővárosi rendelet által védett építmény található, melyek a 

kerületen belül elszórtan helyezkednek el, de főként a belső területeken jellemzőek. Az egyetlen 

fővárosi védett épületegyüttes a Nagykörút kerületi szakaszának mindkét oldalának legtöbb épülete. 

Az Örökségvédelmi hatástanulmány ide vágó tartalma a 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1. 

mellékletében szereplő örökségvédelmi jegyzék alapján került összeállításra. 

 

Kerületi helyi védelem bemutatása 

Józsefvárosban a városkép és történet szempontjából meghatározó helyi jelentőségű építészeti és 

természeti örökség értékei kerületi védelem alá kerültek. Józsefváros helyi védett építészeti 

értékeinek védelmét a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-

testületének 34/2017. (IX.14) önkormányzati rendelete állapította meg. E rendelet célja - Józsefváros 

épített környezetének fenntartása és megőrzése érdekében - a kerületben található kiemelkedő 

építészeti értékek védelme, melyeket területi, vagy egyedi védelem szerint különböztet meg. 

A helyi területi védelem alatt jól lehatárolható, történetileg kialakult, jellegzetes településszerkezeti, 

vagy építészeti szempontból megőrzést igénylő területeket értünk, amelynek a kerület településkép 

szempontjából meghatározó területei is részét képezik. Az egyedi védelem a jellegzetes, értékes és 

hagyományőrző építészeti karaktert, a településképet, arculatot meghatározó valamely építményre 

vagy annak egy részletére, tájértékre, növényzetre, etc. terjed ki. Józsefvárosban kerületi 

védelemmel érintett elemek a Palotanegyed, a Népszínház negyed, a Csarnok negyed, a Corvin 

negyed és a Mosonyi utca mentén találhatóak. 

A 34/2017. (IX.14) önkormányzati rendelet 1-3 melléklete tartalmazza a helyi (kerületi) védelemmel 

érintett területeket, településképet és épületeket, épületrészeket. Ezek részletes, táblázatos 

bemutatása szintén az Örökségvédelmi hatástanulmányban található meg. 
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1.9.8. Az épített környezet konfliktusai, problémái 
 

Konfliktussal terhelt (szlömösödött, leszakadó, leromló, degradálódott) 

területek 

A konfliktussal terhelt területeken általában rossz fizikai állapotú épületekkel, közterületekkel 

találkozhatunk, valamint az itt élő lakosság alacsonyabb jövedelemmel rendelkező, alacsonyabb 

iskolázottságú, foglalkoztatási rátájú és egészségi állapotú. Gyakran előfordul általános 

elszegényedés. Ilyen jellegű területek a szegregátumok és a szegregációval veszélyeztetett 

krízisterületek, az erősen leromlott, vagy erősen leértékelődő lakóterületek, valamint a 

rozsdaövezetekbe ékelődő, azok mellett elhelyezkedő lakókörnyezetek. Sok esetben e területeken a 

spontán rehabilitációs folyamatok már nem lehetségesek, és a problémák egymást erősítő, 

tovagyűrűző hatásával kell számolni. Ennek megállítása érdekében gyakran már csak a 

városrehabilitációs beavatkozások segíthetnek. 

A leromlott, rossz minőségű és állagú, alacsony komfortfokozatú, zsúfolt lakások aránya a kerületben 

városrészenként igen eltérő képet mutat. A lakások nagy hányada összkomfortos/komfortos, 

azonban 2011-ben a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya 8,77%-volt. Józsefváros 

a 2015-ben elkészített ITS megalapozó vizsgálatához több módon is elvégezte a kerület 

szegregációszűrését. A 2011-es adatok alapján a József körúttól keletre az Orczy és Fiumei út vonaláig 

szinte a kerület teljes szélességben rehabilitációt igényel. Ezen felül a Százados negyed nagy részének 

általános jellemzői mutatják a konfliktussal terhelt területek ismérveit (2. ábra). Természetesen e 

területeken is megtalálhatóak a közepes, vagy jó állapotú épületek, azonban számuk jelentősen 

kevesebb. 

A Nagykörúttól keletre található terület „elmaradását” már történeti fejlődése meghatározta. A 

nagypolgári Palotanegyed és a korábbi településhatáron kívül található gazdasági és ipari területek 

közé ékelődött 

lakóterület drasztikus 

leromlása azonban a II. 

világháború után lett 

jellemző, mikor a 

sérült kerületrészek 

fejlesztése nem kapott 

olyan lendületet, mint 

a szomszédos 

kerületek hasonló 

területein. Több 

helyen a 

városfejlesztés helyett 

a szanálást 

választották, ami még 

jobban lerontotta a 

belsőbb kerületi lakó 

területeket. 
                                A kerület krízis- és veszélyeztetett tömbjei – 2011 (ITS, 2015)  
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Az elmúlt évtizedekben a fokozatos városrehabilitációt támogatva megindult néhány tömb 

átalakulása (Magdolna Negyed Program, Corvin Szigony Program), melyek segítségével a céltérségek 

és környékük jelentős változásokon mehetnek keresztül mind az épített és természeti környezet, 

mind a társadalmi rétegződés tekintetében. Utóbbi esetében azonban csak külső beavatkozással 

lehet igazi érdemi változást elérni. 

 

Alulhasznosított, használaton kívüli és barnamezős területek 

Barnamezős területeknek nevezzük azon területeket, amelyekről elmondható, hogy hatással volt 

rájuk saját, valamint a közvetlen környezetük korábbi használata; felhagyottak, vagy 

alulhasznosítottak; vélt vagy valós környezeti szennyezettséggel terheltek; elsősorban fejlett városi 

térségben találhatóak; újra hasznossá tételük beavatkozást igényel. A Főváros, és így Józsefváros 

területén is az alulhasznosított, illetve a használaton kívüli területek jelentős hányada barnamezős 

terület, azaz egykori gazdasági, ipari, közlekedési funkcióval bír. 

A kerület 2015-ben elfogadott 

ITS-e készítésekor az alábbi 

kategóriákat különböztette 

meg, felmérve a tényleges 

területhasználatokat és 

fejlesztési potenciálokat: 

Jellemzően alulhasznosított 

terültek;  

Jellemzően használaton kívüli 

területek;  

Fejlesztésre alkalmas vasúti 

területek. 

Az alulhasznosítottság a belső 

területi tartalék nem 

megfelelő kihasználását, vagy 

városszerkezetileg nem 

megfelelő funkciót jelenti. 

Ezeken a területeken sok 

esetben nem értékes az 

épületállomány, illetve azok 

városszerkezetben betöltött 

potenciáljukat nem használják 

ki megfelelően. Előfordul, 

hogy az elmúlt években a 

területen jelentős bontások 

történtek, de a terület 

(minőségi) átalakulása – 

jellemzően a gazdasági válság következtében – nem történt meg, és a visszamaradt, néha értékes 

épületek sem hasznosítottak megfelelően. 

Az alulhasznosított területek mellett számos olyan használaton kívüli terület van, amelyeken a 

korábbi használat megszűnt, az értéktelen épületek vagy elbontásra kerültek, vagy üresen állnak, de 

számos értékes épület pusztul megfelelő használat hiányában. A használaton kívüli területeken a 

Alulhasznosított és barnamezős területek Józsefvárosban 
(Forrás: ITS, 2015) 
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város számára jelentős fejlesztési lehetőség kínálkozik beépítésre és szabadterületek fejlesztésére 

egyaránt. Jelenlegi állapotuk szerint e területeken belül megkülönböztetésre kerültek az 

épületállománnyal rendelkező, illetve üres, épületállománnyal nem rendelkező területek. 

A VIII. kerületben, főként Külső – Józsefvárosban több tömb is az alulhasznosított területek közé 

került. Ilyenek a kisebb gazdasági, ipari területek és a Ganz-MÁVAG hatalmas területe, ahol a cél egy 

kitisztultabb gazdasági beépítés kialakítása. A Corvin negyedben található alulhasznosított tömbök és 

környezete a Corvin Szigony Projekt további fejlesztései által, illetve az új Bionikai Innovációs Központ 

(Pázmány Péter Katolikus Egyetem és Semmelweis Egyetem) megépülésével felértékelődhetnek, 

elősegítve a beruházások növekedését és így a terület jobb kihasználtságát. Az Orczy park, a 

Ludovika, mint alulhasznosított terület már nem teljesen értelmezhető, hiszen területén az elmúlt 

években számos építkezés és rehabilitáció megindult, azonban még mindig jelentős 

tartalékterületekkel rendelkezik. A Józsefvárosi pályaudvar megszűnésével egy nagyobb használaton 

kívüli terület vált elérhetővé, melynek hasznosítására még többféle elképzelés van. A Keleti 

pályaudvar vasúti területei szintén fejlesztésre várnak, ahol akár a többszintes területfelhasználás 

biztosítása is felmerülhet. 
 

A józsefvárosi jelentősebb alulhasznosított területek listája a 2015-ös ITS alapján a következő 

táblázatban olvasható: 

Alulhasznosított terület 
Alulhasznosított 

funkció 
Egykori hasznosítás 

módja 

Telekcsoport 
összes 

területe (ha) 

Fejlesztésre 
alkalmas 

terület (ha) 

Keleti pályaudvar Vasúti terület Vasúti terület 24 21 

Volt Ganz-MÁVAG terület 
Kereskedelem, 

raktározás, termelés 
Termelés, raktározás 41 41 

Egykori Józsefvárosi pályaudvar 
Túlnyomóan 

használaton kívül 
Vasúti terület 28,5 27,3 

Volt kenyérgyár Üres terület Termelés 1,9 1,9 

Kerepesi út menti FCSM és raktárak Telephely, raktározás Telephely, raktározás 5,7 5,7 

Könyves Kálmán körút - Üllői út - 
Pénzverde tömbje 

Termelés, raktározás Termelés, raktározás 5,1 5,1 

Könyves Kálmán körút - Hős utca 
sarok 

Kereskedelem Kereskedelem 1,7 1,7 

Könyves Kálmán körút - Vajda Péter 
sarok 

Kereskedelem, 
raktározás 

Kereskedelem, 
raktározás 

1,3 1,3 

Corvin Sétány Program területe 
Részben üres területek 

lakófunkcióval 
Lakófunkció 6,2 6,2 

Ludovika Campus (NKE) területe 
Oktatás, kultúra, park, 

üres területek 
Park, sport, üzemi 

terület 
23,4 15 

Az új, 2017-es TSZT a jelentős változással 

érintett területeket alapvetően az 

alulhasznosított, a hasznosítatlan és 

barnamezős területeken jelölte ki 

kiegészülve a Kerepesi út menti Nemzeti 

Lovarda és ipari tömb, illetve a Baross 

kocsiszín telkével. Az új TSZT-n azonban a 

Sorsok Háza telke, a Ludovika és Orczy-kert, 

valamint a Corvin Szigony Projekt egy-egy 

telke már nem szerepel. Ez a területen 

megkezdett, vagy már végbement területi 

fejlesztéseknek köszönhető.  

Forrás: TSZT 2017 
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1.10. KÖZLEKEDÉS 

1.10.1. Hálózati kapcsolatok 
A kerületet érintő főútvonalak közül a Rákóczi út – Kerepesi út útvonal a 3. számú, a Kőbányai út a 

31. számú, és az Üllői út a 4. számú országos főutak fővárosi bevezető útvonalainak része, egyben a 

sugárirányú közúti forgalom fő irányai. 

A kerületen 4 fővárosi jelentőségű körirányú útvonal halad át, amelyek közül a legjelentősebb a 

Hungária körút – Könyves Kálmán körút a belső városrészeket elkerülő forgalom elsőrendű főútja. 

Budai kapcsolatokat is biztosít a Nagykörút, és a Kiskörút. A Fiumei út – Orczy út vonala, a Thököly út, 

és Dózsa György út a szomszédos kerületek (XIV., IX.) forgalmi kapcsolatai. 

A VIII. kerületet a nemzetközi és országos vasúti hálózat Keleti pályaudvarra bevezető szakasza érinti, 

amely a Kelenföldi pályaudvaron át a nyugati országrész felé illetve a hatvani (80. sz. vonal), az 

újszászi (120. sz. vonal) és a 150. sz. vonalon kelet felé is közvetlen kapcsolatot biztosít. 

A fővárosi gyorsvasúti hálózat 3 vonala (M2, M3, M4 metróvonal) és a villamosvonalak (1-es, 4-6-os, 

47-48-49-es, 24-es, 28-37-es) minden irányban nagy kapacitással bonyolítják le a terület 

utasforgalmát. 

1.10.2. Közúti közlekedés 
A főváros TSZT-je a kerületet kelet felől határoló Hungária körút – Könyves Kálmán körutat jelöli ki 

elsőrendű főútként, amely a főváros sugárirányú főútjai közötti átmenő forgalom kijelölt útvonala. A 

2x3 sávos főút emelt sebesség (70 km/h) biztosításával, összehangolt jelzőlámpás csomópontokkal a 

főváros legnagyobb kapacitású körirányú útvonala. Forgalma meghaladja a 75.000 Ej/nap, a csúcsidei 

terhelés a 3.500 Ej/óra/irány értéket. 

A TSZT szerint a Hungária gyűrűtől a városközpont felé eső főútvonalak a másodrendű hálózat részei, 

a 432/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet, amely a Fővárosi Önkormányzat kezelésében levő 

főútvonalak kijelölését tartalmazza, országos főhálózati elemként határozza meg a Rákóczi út – 

Kerepesi út útvonalat: 

 A Rákóczi út – Kerepesi út útvonal 2x2 forgalmi + irányonként 1-1 buszsáv keresztmetszetű. 

Átlagos napi forgalma 40.000 Ej/nap 

 A Thököly út Baross tér – Verseny utcai szakasza 2x2 forgalmi sávos, buszsávval, forgalma 

35.000 Ej/nap. 

 A Dózsa György út Verseny utca és Kerepesi út közötti szakasza 2x2 forgalmi sávos, de 

forgalma az irányonként 1-1 sáv kapacitásnak megfelelő 16.000 Ej/nap 

 A Kőbányai út Orczy tér és Könyves Kálmán körút közötti szakasza 2x2 sávos, a déli oldalon 

szerviz úttal kialakítva. Forgalma 35.000 Ej/nap. 

 A Baross utca Nagykörút és Orczy tér közötti szakasza általában 2x1 forgalmi sávos, de sűrű 

csomóponti járműosztályozók miatt jelentős szakaszokon 2x2 sávos. Forgalma 20.000 Ej/nap. 

 Az Üllői út kerületi szakasza a Nagykörúttól keletre 2x3 sávos, belső szakasza 2x1 forgalmi 

sávra szűkül. A legterheltebb szakasza 60.000 Ej/nap forgalmat bonyolít le. 

 A Múzeum körút 2x2 forgalmi sávos, középfekvésű villamos pályával, forgalma 36.000 Ej/nap 

 A József körút a Nagykörút része, 2x2 sávos keresztmetszete a csúcsidei forgalmat 

torlódásokkal bonyolítja le a sűrű jelzőlámpás csomópontrendszerrel (2.000 Ej/óra/irány) 
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 Az Orczy út – Fiumei út útvonal keresztmetszete szakaszonként változó, forgalma a 2x2 sávos 

szakaszokon meghaladja a 20.000 Ej/nap értéket 

 

A gyűjtőút hálózat fővárosi jelentőségű elemei: 

 Az Asztalos Sándor utca – Salgótarjáni út a Százados negyed telephelyeinek megközelítésén 

kívül a Kerepesi út és Könyves Kálmán körút között átmenő forgalmat is lebonyolít. 2x1 

forgalmi sávos 

 A Vajda Péter út a Ganz negyedet és a Tisztviselőtelepet választja el, a X. kerület felé irányuló 

forgalmat is lebonyolít. 2x1 forgalmi sávos 

 A Népszínház utca a Nagykörút és Fiumei út közötti sűrűn beépített terület közúti és 

közösségi közlekedési tengelye. A közúti forgalom egyes szakaszokon a villamos pályán halad 

 Az Illés utca – Korányi Sándor utca útvonal az Orczy negyed nyugati határa 2x1 forgalmi + 

leállósáv keresztmetszetű 

 

A kerületi jelentőségű gyűjtő utak: 

 A közösségi közlekedés útvonalai illetve egyes városrészek közúti forgalmát vezetik rá a 

főúthálózatra: 

 Baross utca Szabó Ervin tér és Nagykörút közötti szakasza a Palotanegyed gyűjtőútja, 2x1 

forgalmi sávos 

 Mária utca Baross utca – Üllői út szakasza egyirányú trolibusz útvonal 

 Kiss József utca, egyirányú, autóbusz forgalmi utca 

 Nagyfuvaros utca – Mátyás tér – Karácsony Sándor utca, a Magdolna negyed gyűjtőútja, 2x1 

forgalmi sávos 

 Diószegi Sámuel utca, az Orczy negyed gyűjtőútja 2x1 forgalmi + 1-1 leállósávos 

keresztmetszetű 

 Elnök utca a Tisztviselőtelep főúthálózati kapcsolatait biztosítja, 2x1 forgalmi sávos 

 Kőris utca, 2x1 sávos autóbusz útvonal 

 Salgótarjáni út, a volt Józsefvárosi pályaudvar megközelítő útja, villamos pályával 

 Verseny utca, autóbusz forgalmat lebonyolító út, 2x1 forgalmi sávos 

A kerület kiszolgáló út hálózata 100 %-ban kiépített, jelentős részben korszerű burkolattal ellátott. 

Egyes területeken (Palotanegyed, Corvin negyed, Magdolna negyed) folyamatban van a csillapított 

forgalmú, vegyes használatú utcák építése. 

 

1.10.3. Közösségi közlekedés 
A kerület jelentős része a közösségi közlekedési hálózat állomásaitól és megállóitól mért gyaloglási 

távolságok alapján jól ellátott terület. Kivétel az Illés utca környéke, illetve a kisebb utasforgalmi 

igényű Asztalos Sándor utca környéke. 
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Kötöttpályás hálózat 

A fővárosi gyorsvasúti hálózat kerületet érintő 3 metróvonala közül 2 vonal a kerület északi és déli 

határán az utasforgalom jelentős részét bonyolítja le: 

 M2 metróvonal: a főváros kelet-nyugati irányú közösségi közlekedési tengelye. A kerületben 

4 állomása biztosítja a kapcsolatokat (Astoria, Blaha Lujza tér, Baross tér, Puskás Ferenc 

Stadion) 

 M3 metróvonal: az Üllői út menti területek utasforgalmát 5 állomással bonyolítja le (Kálvin 

tér, Corvin negyed, Klinikák, Nagyvárad tér, Népliget) 

 M4 metróvonal: a Kálvin tér – Rákóczi tér – II. János Pál pápa tér – Baross tér irányban szeli át 

a kerületet, közvetlen dél-budai kapcsolatot biztosít. 

 

A villamosvasúti hálózat legnagyobb forgalmú vonalai a kiskörúti és nagykörúti vonal, amelyek a 

pesti belső városrészeken kívül Buda felé is jó kapcsolatot biztosítanak: 

 47, 48, 49-es vonal a Múzeum körúton 2 megállóval szolgálja ki a kerületi forgalmat 

 4/6-os vonal a főváros legsűrűbben közlekedő járata, csúcsidőben 2 – 2,5 perces követési 

idővel, a kerületi 4 megállója fontos átszálló csomópont 

 A 24-es vonal a Fiumei út – Orczy út irányban a kerület gyorsvasúti hálózattól távolabb eső 

részeinek megközelítését biztosítja. 

 A Hungária gyűrűn közlekedő 1-es járat a csúcsidőben 3-4 perces követéssel, az átlagot 

meghaladó utazási sebességgel, a kerület nyugati részének utasforgalmát bonyolítja le. 

 A Népszínház utcán és a volt Józsefvárosi pályaudvar északi (Salgótarjáni út) és déli (Kőbányai 

út) oldalán közlekedő 37-es illetve a 28-as és 62-es járatok a kerület belső részének közösségi 

közlekedési kapcsolatai. 

 

Közúti közösségi közlekedési hálózat 

Trolibusz hálózat 

A kerületet 2 vonalon érinti a trolibusz vonal hálózat: 

 A 83-as vonal a Baross utcán közlekedve a kerület középső területeinek utasforgalmát 

bonyolítja le. 

 A 80, 80A vonal a Kerepesi út menti területek utasforgalmi kapcsolata, a Baross téren 

jelentős trolibusz-hálózati csomóponthoz csatlakozik. 

 

Autóbusz hálózat 

 A fővárosi autóbusz vonal hálózat legnagyobb kapacitású iránya a Rákóczi út – Thököly úti 

irány, ahol 8 járat biztosít közvetlen kapcsolatot Buda és a XIV. – XV. kerület felé. 

 A 9-es járat a Kőbányai út – Baross utca – Múzeum körút irányban a kerület kelet – nyugati 

tengelyében halad végig, a városközpont, Észak-Buda és Kőbánya felé irányuló utasforgalmat 

bonyolít le. 

 A 99-es járat a kerület főutaktól távolabb eső területeinek megközelítését biztosítja. 

 A 217E járat reggeli csúcsidőszaki járat Kőbánya felé. 

 A 100E járat a Kálvin téren közvetlen kapcsolatot biztosít a Liszt Ferenc repülőtérre.  
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1.10.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
A kerületet a fővárosi jelentőségű kerékpáros hálózat több vonala érinti, de ezek nem alkotnak a 

kerületre kiterjedő összefüggő hálózatot: 

 A Múzeum körúton irányhelyes kerékpársáv vezet mindkét irányban 

 A Thököly úton szintén kerékpársávot jelöltek ki 

 A Kerepesi út Baross tér – Dózsa György úti szakaszán az útpálya déli oldalán kerékpárút 

épült illetve szerviz úton bonyolódik le a kerékpáros forgalom 

 A Hungária körút – Könyves Kálmán körút mentén, részben a X. kerületi oldalon van az 

útpályától független kerékpárút 

 Az Üllői út Nagyvárad tér – Hungária körút közötti szakaszán a déli oldalon, járdán vezetett 

kerékpárút van 

 A Kőbányai úton az útpálya és a villamospálya közötti sáv a kerékpárút 

 

A gyalogos közlekedés jelentős csomópontjai a metróállomások környezete, általában gyalogos 

aluljárókkal kiépítve. Ezekhez több helyen gyalogos utcák kapcsolódnak: Baross utca, Kálvin térhez 

csatlakozó szakasza, Corvin köz – Corvin sétány. 

A Palotanegyedben nagy kiterjedésű, a gyalogosokat előnyben részesítő vegyes használatú 

utcahálózat épült ki. 

A Horváth Mihály térhez kapcsolódóan is megkezdődött a gyalogos elsőbbségű utcák kiépítése: 

Tavaszmező utca, Futó utca. 

 

1.10.5. Parkolás 
A kerület Fiumei út – Orczy út vonalától nyugatra eső területein a beépítés jellege és sűrűsége miatt 

nagy jelentőségű a közterületi parkolás. A parkolási lehetőségek nagy kihasználtsága miatt a terület a 

fizető várakozási övezetbe tartozik. A lakossági parkolás jelentős probléma még a Losonci negyed 

lakótelepi részein. 

Az intézményi parkolás elsősorban az igazgatási, felsőfokú oktatási és egészségügyi létesítmények 

régi beépítésű területeinek környezetében jelentős probléma. A foghíjtelkek parkoló célú használata 

csak ideiglenes megoldás. 

Az új intézmények esetében (pl. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, MTK Stadion, Sorsok Háza Múzeum) 

az egyes létesítményekhez telken belül megfelelő kapacitású parkoló épült. 

Nagy kapacitású, közcélú parkolók épültek: 

 parkolóházban (Futó utca 408 fh, Szabó Ervin tér 322 fh) 

 mélygarázsban (Pollack Mihály tér 409 fh, Rákóczi tér 98 fh) 

ezek általában intézményi igényeket szolgálnak ki. 
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1.11. KÖZMŰVESÍTÉS 

1.11.1. Közművesítés fejlődése 
A főváros VIII. kerületének közműellátása történelmi múltú. A kerület a főváros régen beépített 

területe, így közműellátását is régebben oldották meg. Már a múlt század elején is a kerület, döntő 

hányada teljes közműellátással rendelkezett. Már akkor biztosított volt a villamosenergia ellátás, a 

vezetékes ivóvíz ellátás, a közcsatornás vízelvezetés és az energiaellátásra a városi gázellátás, bár azt 

jellemzően csak főzésre hasznosították. A fűtés energiahordozója általánosan a szén és a fa volt. 

A kerület területét nem kerülte el a lakótelep építési program sem, a 80-as években a Szigony utca 

mentén telepszerű többszintes épületeket építettek, amelyeknek a távhőszolgáltatást is kiépítették. 

A 80-as években a városi gázellátás földgázra való átállítása jelentős változást hozott a kerület 

energiaellátásában. Segítségével az amúgy nagyon komforthiányos lakásállomány fűtés 

korszerűsítését lehetett megvalósítani, eredményeként az életkörülmények és vele a környezeti 

állapotok is jelentősen javultak. 

A régi építésű épületekben sokáig nem volt WC a lakáson belül. WC-k a régi függőfolyosós 

épületekben jellemzően a függőfolyosó végén WC-s blokként üzemeltek. 1980-ban az akkori 

lakásállomány 34 %-ában nem volt WC. Bár ezen a helyzeten sokat javítottak az épületek 

korszerűsítésével, egyes épületek átépítésével, de még az ezredfordulón is a lakásállomány 12 %-ban 

nem volt lakáson belül a WC. A legutolsó rendelkezésre álló 2011-es statisztikai adatokban is mintegy 

2000 lakást tartottak nyilván, amelyben nem volt a lakáson belül a WC. Azóta vélelmezhetően ez már 

jelentősen csökkent, de a még korszerűsítésre, átépítésre nem került épületekben ma is előfordulhat. 
 

 
1960 1970 1980 1990 2001 2011 

Összkomfortos 
   

6487 9440 20125 

Komfortos 17882 20352 23209 18532 19396 20233 

Félkomfortos 5263 5475 4800 4755 3424 1966 

Komfort nélküli 20175 16989 12421 8225 2877 1579 

Szükség és egyéb 

lakás    
963 1535 514 

Összes lakás 43320 42816 40430 38962 36672 44417 

 

1.11.2. Víziközművek 

Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz 

hasznosítás) 

Ivóvíz ellátás 

Az ivóvíz ellátás, mint a komfortos ellátás egyik legfontosabb eleme kerületszintű kiépítettségű. A 

VIII. kerület ivóvíz ellátási rendszere a főváros egységes vízellátási rendszeréhez, a főnyomócső és 

gerinchálózatához csatlakozik. A főváros ivóvíz ellátását a Fővárosi Vízművek Zrt szolgáltatja. 
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A vízellátás vízbázisai a Szentendrei szigeten, a Duna észak-nyugati és észak-keleti partjain üzemelő 

kutak, ahonnan gerincvezetékek szállítják a vizet az egyes ellátási körzetek gépházához. A kerület 

területén is jelentős fő-gerincvezeték is áthalad. 

A közüzemű vízellátó hálózat a város nagy kiterjedtsége és az eltérő topográfiai viszonyai miatt 

különböző ellátási zónákra van felosztva.. A VIII. kerület fogyasztóinak vízellátása 2 nyomászónáról 

biztosított. A fogyasztók ellátása részben a 20. számú ún. Pesti alapzóna, részben az 51. számú ún. 

Kálvária téri zóna ellátó rendszeréről megoldott. Az egyes zónákban a megfelelő hálózati nyomást a 

zónákban üzemelő gépházak biztosítják. 

A kerület vízellátó hálózata a vízbázisok felől a betáplálást nagy átmérőjű vezetékeken keresztül 

kapja. Ilyen, a hálózat szempontjából fontos tápvezeték a Fiumei út és a Kőbányai út nyomvonalú NÁ 

500-as gerincvezeték, valamint a Hungária körúti NÁ 600-as öv gerincvezeték. A kerület utcáiban 

kiépítésre kerültek gerinc- és elosztóhálózatok. 

A régebbi építésű vezetékekre jellemző, hogy ac, öv anyagú, az újabban építettek már műanyag 

alapanyagú csövekből épültek. A régi építésű öntöttvas vízvezetékek anyaguk szempontjából nem 

tartoznak a főváros korszerű vízvezetékei közé, nemcsak a koruk miatt, ami megközelíti, vagy 

túlhaladja a száz évet is, hanem a rajtuk, illetve felettük haladó forgalom okozta nagy terhelés miatt 

gyakoriak a meghibásodások. A régebbi építésű vezetékek fokozatos cseréjének igénye is lassan 

előtérbe kerül. 
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Tüzivíz ellátás 

A kerület tüzivíz ellátása általánosan az ivóvíz hálózatra telepített tűzcsapokkal megoldott. Egyes régi 

nagyobb ipari üzemek területén, annak funkcióváltását követően, illetve a még megmaradt üzemi 

területeken belül a tüzivíz ellátás korábbi telken belüli megoldása megmaradt. Újabb, nagyobb 

beruházásoknál a megfelelő tüzivíz ellátásról a beruházás megvalósítása során gondoskodtak. 

 

Iparivíz és öntözővíz ellátás 

A kerületben közüzemű iparivíz szolgáltatást nem építettek ki. 

 

Karszt- és hévizek, fürdő ellátás 

A kerület területén hévíz kivétel nincs és közfürdőt, strandot sem tartanak nyilván. 

 

Szennyvízelvezetés, szennyvízkezelés 

A 27/2004 (XII.25) KvVM rendelet szerint az VIII. kerület területe fokozottan érzékeny felszín alatti 

vizek és kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen fekszik, továbbá érinti az 

országos vízminőség védelmi területek övezete. A hidrogeológiai adottságok a szennyvíz 

közcsatornával való elvezetését igénylik. 

 

A főváros, s benne a VIII. kerület közigazgatási területén is a közcsatornás vízelvezetéssel kapcsolatos 

feladatokat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. látja el. A főváros régebben csatornázott kerületeiben 

és ezek közé tartozik a VIII. kerület is, egyesített rendszerű csatornahálózatot építettek, amellyel a 

szenny- és a csapadékvizek elszállítását biztosították. A kerület utcáiban kiépített gyűjtőcsatornák 

részben a kerület, részben a szomszédos kerület területén összegyűjtött vizeket szállítják a 

főgyűjtőbe. 

 

Az egyesített rendszerű csatornahálózattal összegyűjtött vizeket a nagy körúti főgyűjtő szállítja 

tovább a Pesti Duna-parti főgyűjtőbe, amelynek befogadója a Ferencvárosi Szivattyútelep, ahonnan 

nyomócsatorna szállítja tovább a vizeket a csepeli Budapest Központi Szennyvíztisztító Telepre. 

 

Már a múlt század utolsó évtizedeiben döntés született arról, hogy az újonnan csatornázásra kerülő 

kerületekben, kerületi részekben már elválasztott rendszerű vízelvezetést építenek. A kerület korábbi 

településrendezési tervében is javaslatként szerepelt, hogy az átépítésre kerülő városrészekben már 

elválasztott rendszerű vízelvezetést építsenek ki, akkor is, ha az jelenleg még egyesített rendszerű 

hálózattal halad tovább. De a kerületben továbbra is jellemzőbb az egyesített rendszerű vízelvezetés. 

 

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. valamennyi kerületre vonatkozó településrendezési eszközök 

készítésénél jelezte, hogy a fejlesztéseknél figyelembe kell venni a vízelvezető hálózati rendszer 

korlátozott befogadóképességét és a fejlesztés lehetőségét meghatározó alapként a főváros távlati 

csatornázási tervét. Ezt a távlati csatornázási tervet, mint kerettervet kell kezelni, amiben rögzítettet 

meghaladó többlet fogadását a szolgáltató nem tudja biztosítani és a csatornaépítési feladatokra 

anyagi fedezettel nem rendelkezik. 
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Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

A kerület a Duna rész-vízgyűjtőjén fekszik. 

A kerület területén egyesített rendszerű vízelvezetést építettek-alakítottak ki.. A szennyvízelvezetés 

fejezetében részletezésre került az egyesített rendszerű vízelvezetés, ahonnan a csapadékvizeket a 

szennyvizekkel együtt zárt egyesített rendszerű csatornahálózat szállítja el átemelők segítségével a 

befogadó szennyvíztisztító telepig. 

A csapadékvizeket elvezető egyesített hálózat üzemeltetője és az elválasztott rendszerű zárt 

csapadékcsatorna hálózat üzemeltetője a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Az üzemeltetésében levő 

hálózatoknak általánosan korlátozott a befogadó képessége. 

 
TSZT 2015 - Közmű infrastruktúra – Felszíni vízrendezés összefüggései  
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1.11.3. Energiagazdálkodás, energiaellátási rendszerek 
A kerület energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia, a földgáz és egy 

szűkebb városrész számára a távhő áll rendelkezésre. A nem vezetékes, hagyományos 

energiahordozók szerepe sem figyelmen kívül hagyható a kerület energiaellátásában. 

A vezetékes energiahordozók kiépítettsége és rendelkezésre állása a kerület korszerű, környezetbarát 

energiaellátását lehetővé teszi. 

A villamosenergia, mint vezetékes energiahordozó elsődlegesen világításra és erőátviteli célú, vagy 

technológiai célú energiaigények kielégítésére használják. A földgáz közvetlen hasznosításával 

komplex módon a termikus energiaigények teljes körűen kielégíthetők. A távhő a kerületben a 

telepszerű többszintes lakóterület termikus energiaellátását biztosítja. 

A nem vezetékes energiahordozók igénybevétele korábban a vezetékes energiahordozóval el nem 

látott területeken volt jellemző, ma már költségtakarékosság érdekében használata szétszórtan, a 

vezetékes földgázellátással rendelkező területeken is, ahol azt az épület lehetővé teszi előfordul. 

A vizsgálatokban is ki kell emelni a természeti adottságaként rendelkezésre álló megújuló 

energiahordozók közül a napenergiát, aminek hasznosítása néhány ingatlannál látható. A napenergia 

hasznosításával jellemzően villamosenergiát termelnek, illetve néhány helyen termikus célú 

energiahasznosításra is igénybe veszik. A megújuló energiahordozó hasznosításáról nyilvántartás nem 

áll rendelkezésre. 

 

Villamosenergia ellátás 

A főváros villamosenergia-ellátását az ELMŰ Hálózati Kft. biztosítja. A villamosenergiát a MAVIR Zrt. 

által üzemeltetett együttműködő országos nagyfeszültségű átviteli hálózati rendszerről vételezi az 

iparági alállomásoknál. Az iparági alállomásokról induló 132 kV-os főelosztó hálózat táplálja a 

szolgáltatás hálózati rendszerének bázisainak tekinthető alállomásokat. A kerület területén is 

áthaladnak észak-dél, és dél-kelet irányban a szolgáltató 132 kV-os főelosztó hálózati 

nyomvonalának, földalatti elhelyezésű kábelei. 

A VIII. kerület középfeszültségű ellátása 10 kV-on épült ki, amelynek táppontjai részben a kerület 

területén belül üzemelő un Ganz 132/10 kV-os alállomás, részben a szomszédos kerületekben 

üzemelő alállomások. A VIII. kerületet ellátó és a kerület északi-nyugati, dél-keleti területén áthaladó 

132 kV-os főelosztó hálózat fűzi fel az V. kerületben üzemelő Erzsébetváros, a IX. kerületben a 

Csarnok tér, illetve a X. kerületben a Népliget 132/10 kV-os alállomásokat. 

A 10 kV-os elosztóhálózat földalatti elhelyezéssel került kivitelezésre, amely felfűzi az igények 

kielégítéséhez szükséges fogyasztói transzformátorokat. A fogyasztói igények a transzformátoroktól 

táplált kisfeszültségű elosztóhálózatról nyernek kielégítést. A kisfeszültségű elosztóhálózat, 

hasonlóan a középfeszültségű hálózatokhoz, földalatti kivitelezéssel épült. 

A kerületben az utóbbi időkben épített, vagy rekonstrukció során felújított közvilágítású 

útszakaszokon, már korszerű, energiatakarékos közvilágítást létesítettek, lámpatestek, 

energiatakarékos világító testek alkalmazásával, de kerületi szinten még ma is jellemzőbb a régi 

építésű, ma már korszerűtlennek tekinthető közvilágítás. A kerületben ma is vannak területrészek, 

ahol a közvilágítás lámpafeje az épület homlokfalára szerelten került elhelyezésre, illetve az épületek 

között átfeszített sodronyon kapott elhelyezést. Ezeken a helyeken ma már az elvárható megvilágítási 

mérték sem biztosított, csak a közlekedés igényeit elégíti ki. Kerület jelentős hányadán, a közvilágítás 

mennyiségi és minőségi fejlesztése szükséges. 
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Földgázellátás 

A főváros földgázellátásának üzemeltetője a NKM Földgázelosztási Kft. A főváros gázellátása egységes 

hálózati rendszerrel épült ki. A VIII. kerület gázellátása a fővárosi egységes hálózati rendszerének 

része. 

A főváros gázellátása az FGSZ Földgázszállító Zrt. által üzemeltetett országos nagynyomású 

szállítóhálózati rendszerről biztosított. A kerület ellátásának bázisa a Kőbányai gázátadó állomás, 

amelynek betáplálása az FGSZ Földgázszállító Zrt. kezelésében lévő Vecsés–Rákospalota között 

üzemelő DN 400-as nagynyomású földgázszállító vezetékről épült ki. 

A Kőbányai gázátadó állomástól induló nagyközép-nyomású gerincelosztó vezeték, amelynek 

táppontja a X. kerületben, a Salgótarjáni és a Gyöngyike utca kereszteződésénél lévő gázfogadó 

állomás, a X. kerület felől érkezik a kerület területére és táplálja be a nagyközép-nyomású és a 

középnyomású hálózatok körzeti, illetve a nagyobb fogyasztók helyi nyomáscsökkentőit. 

A kerület északi és keleti részén, de szétszórtan a nagyközép-nyomású vezeték mentén levő ipari, 

illetve nagyobb fogyasztók egy részének a gázellátása közvetlen a nagyközép-nyomású 

gerincvezetékről táplált bekötéssel biztosított. Ezek a nagyközép-nyomású bekötő vezetékek táplálják 

a telken belül elhelyezett egyedi nagyközép/kisnyomású nyomásszabályozókat, ahonnan a telken 

belüli elosztás igény szerint, mint belső hálózat üzemel. 

A körzeti nyomásszabályozókon keresztül jut a földgáz a döntően kisnyomású, részben 

középnyomású elosztóhálózatba, amelyről közvetlen elégítik ki a fogyasztói igényeket. Kisnyomású 

ellátást építettek ki a kerület északi felén, a kerület ettől délre eső részén az elosztás középnyomású 

elosztóhálózattal történik. 
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Távhőellátás 

A kerületben a lakótelep hőellátására létesült távhőszolgáltatás, amelynek hőbázisa a Kelenföldi 

Erőmű. Az erőműből induló hőtávvezeték részben a lakótelepi épületek, részben, a kerület 

központjában néhány intézmény hőellátását biztosítják. 

 
TSZT 2015 - Közmű infrastruktúra – Távhőhálózatok és megújuló energiaforrások hasznosításának összefüggései  
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Hagyományos energiahordozó ellátás 

A kerületben a termikus energiaellátás egy részének kielégítése az ún. nem vezetékes 

energiahordozókkal történik. A nem vezetékes energiahordozók közé tartozik a szén, fa, olaj, PB. 

A nem vezetékes energiahordozók szerepe korábban, a lakosság komfort igényének növekedésével, 

az automatikus üzemvitelű hőellátás kialakításával csökkent. Automatikus ellátás lehetőségét 

nyújtotta a távhő és a vezetékes földgázellátás, amely kiépítettségével a kerület energiaellátásában 

meghatározó lett. Azonban az utóbbi években a lakosság gazdasági nehézségeinek növekedésével, 

ahol az ingatlanok ezt lehetővé teszik, az energiaellátás költségeinek csökkentésére törekszenek. 

A korábban gázzal fűtők közül is voltak, akik a költségeik csökkentésére visszatértek a hagyományos 

tüzelőanyag hasznosításra, vagy ahol a műszaki feltételek biztosítottak egymás mellett használnak 

földgázt és hagyományos nem vezetékes energiahordozót. Kandallók, cserépkályhák alkalmazásával a 

cirkó tüzelés, vagy konvektoros hőellátás mellett. 

Ezzel prognosztizálható, hogy a hagyományos nem vezetékes energiahordozóknak jelenleg 

tapasztalható növekvő hasznosítása, várhatóan még hosszabb távon is fennmarad. 

A hagyományos nem vezetékes tüzelőanyagok beszerezhetők a helyi TÜZÉP telepről, illetve egyéb 

tüzelőanyagot is forgalmazó kereskedelmi létesítményekről, gázcseretelepről. 

 

Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos 

energiagazdálkodás lehetőségei 

Az energiatermelésre alkalmas megújuló energiaforrások hasznosításának az előtérbe kerülését a 

hagyományos energiahordozók hasznosításának környezetszennyező hatása indította el és az a 

felismerés, hogy a megújuló energiahordozók hasznosítását szolgáló berendezés beruházását 

követően, az energiatermelés szinte ráfordítási igény nélkül valósítható meg. Használatuk nem okoz 

halmozódó káros hatásokat, környezeti terhelést. Ezekkel az adottságokkal a fenntartható fejlődés 

lehetőségét szolgálják. 

A hazánkban is elérhető megújuló energiaforrás a szélenergia, a napenergia, a vízenergia, a 

biomassza-biogáz és a geotermikus energia. Ezek előfordulása az ország területén nem egyenletes és 

általános, befolyásolja a földrajzi elhelyezkedés, a topográfiai és a légköri viszonyok, valamint a 

felszín alatti geológiai adottságok. 

 

Szélenergia 

A topográfiai és légköri, meteorológiai viszonyok alapján kialakuló szélenergia a szélkerék 

alkalmazásával közvetlen mechanikai erőátvitelre lehetett alkalmazni. Az ősi hasznosítású elvek 

alapján kialakított szélkerékből fejlesztett szélturbinával, mint egy-egy szélerőművel közvetlen 

villamosenergia termelhető. 

Mivel a szélenergia előfordulási mértékét a topográfiai és légköri viszonyok befolyásolják, eltérő az 

ország területén a szélenergia hasznosíthatóság mértéke. A meteorológiai adatok és mérések alapján 

rögzítették a hasznosítás lehetőségének területi vetületét. 
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Bartholy – Radics – Bohoczky (2003) 

A szél energiája Magyarországon  
(Forrás: Dr. Tar Károly Debreceni Egyetem  

Meteorológiai Tanszék & Magyar Szélenergia Társaság) 

 

 
Az évi átlagos szélsebességek [m/s]  

és az uralkodó szélirányok Magyarországon (2000-2009) 
(Forrás: www.met.hu) 

A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban hasznosítani a szél 

energiáját. A térképről is leolvasható, hogy Budapest, benne a VIII. kerület nem fekszik a szélenergiát 

nagyon kedvezően hasznosítható területen. Szélerőmű telepítésére gazdaságos lehetőség nincs, 

legfeljebb egyedi reklámhordozási célra lenne alkalmas, ha azt egyéb előírások nem korlátoznák. 

 

Napenergia 

A meteorológiai és topográfiai viszonyok alapján rendelkezésre álló napenergia, mint megújuló 

energiaforrás, az ősi „fekete hordó” elvén kifejlesztett napkollektorok segítségével termikus célú 

energiaellátásra, elsődlegesen használati melegvíz termelésre, kisebb mértékben fűtésre alkalmas. A 

tovább fejlesztéssel kialakított naperőművek közvetlen villamosenergia előállítására alkalmasak. 

A hasznosítható napenergia mértékét befolyásolják a földrajzi és meteorológiai adottságok, így ezek 

változóak az ország területén. A meteorológiai adatok és mérések alapján, a szélenergia hasznosítási 

lehetőségéhez hasonlóan a napenergia hasznosítás lehetőségének területi vetülete is rögzíthető. 

 

 
A globálsugárzás (MJ/m2) átlagos évi összege Magyarországon (2000-

2009)  
(Forrás: www.met.hu) 

 

 
Az évi átlagos napfénytartam (óra)  

Magyarországon az 1971-2000 közötti időszakalapján 
(Forrás: www.met.hu) 
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A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban hasznosítani a nap 

energiáját. Budapest, benne a VIII. kerület területén 1800-1900 a maximálisan hasznosítható éves 

napos órák száma, amelynek hasznosíthatósága bár nem túl kedvező, de támogatottságára 

tekintettel célszerű igénybe venni. Hasznosítás lehetősége napkollektorokkal termikus célú 

energiaellátásra, naperőművel villamosenergia termelésre biztosított. 

A vizsgálatok szerint a napenergia hasznosítása helyi jelentőséggel, házi hasznosítással alkalmazásuk 

egyre növekszik. Nyilvántartás nem áll rendelkezésre az elhelyezett napkollektorokról, 

naperőművekről. 

A napenergia hasznosításának várható növekedését támasztja alá, hogy a többször módosított 

7/2006 TNM rendelet előírásának megfelelően, új épületek esetén 2019. január 1. napjától már a 6. 

mellékletben szereplő közel nulla energiaigényű épületek követelményszintjét kell alkalmazni. Ezen 

követelményszintek fontos új eleme lesz majd, hogy a 6. melléklet IV. pontja szerint az épület 

energiaigényét az összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva legalább 25%-os 

mennyiségben, helyben termelt megújuló energiaforrásból kell biztosítani. Ennek az 

energiahatékonysági elvárásoknak megfelelően új épületet energiatakarékosan kell kivitelezni és az 

energiaszükséglet legalább 25 %-át megújuló energiaforrás hasznosításával kell megoldani. Erre a 

főváros belvárosában, a VIII. kerületben szinte egyedüliként  a napenergia hasznosítása kínál kedvező 

lehetőséget. A tovább tervezés során ennek kielégítését is biztosítani kell. 

Bár az energiaigények 25 %-át megújuló energiahordozó hasznosításával kell kielégíteni, figyelembe 

kell venni a napenergia, mint megújuló energiahordozó hasznosítási lehetőségének időjárás 

függőségét. Így a hagyományos vezetékes energiahordozókkal ki kell tudni elégíteni a csúcs 

energiaigényeket, a nap, mint energiahordozó hasznosításával a hagyományos vezetékes 

energiahordozók éves fogyasztása csökkenthető. 

 

Vízenergia 

A vízfolyásokra, mint megújuló energiaforrással lehet energiát termelni, amelynek hasznosításához 

vízikerék telepítése szükséges, majd annak továbbfejlesztésével kialakították a vízturbinát, amely már 

közvetlen villamosenergia termelésre alkalmas. Vízenergia termelésre csak a nagyobb vízáramú, 

duzzasztással nagyobb esésmagasságot lehetővé tevő vízfolyások alkalmasak, azokon lehet 

vízerőművet létesíteni. Ilyen vízfolyással a kerület nem rendelkezik. 

 

Biomassza-biogáz 

A növényi termésből, növényi, állati hulladékokból, melléktermékekből, előállítható energiahordozó 

a biomassza, amely közvetlen elégetésével fűtési és használati melegvíz termelési energiaigények 

elégíthetők ki, biogázzá alakítva hő- és villamosenergia termelésre egyaránt alkalmas, bioetanollá 

alakítva üzemanyagként hasznosítható. 

 

 
Megújuló energiaforrások hasznosítására javasolt területek 

(Forrás: Pylon Kft.) 
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Biomassza-biogáz előállítására az ország területén mindenhol, így a kerületben is van 

lehetőség. Meg kell azonban említeni, hogy a biomassza tüzelés környezetvédelmi 

szempontokból nem kedvező, így azzal együttes mérlegeléssel lehet csak alkalmazni. 

Jelenleg alkalmazásáról a kerületben nincs információ. 

 

Geotermikus energia 

A föld belső hőjéből hasznosítható a geotermikus energia. Geológiai adottságok 

befolyásolják előfordulásának mértékét. Hasznosítására a földhő hőszivattyúval történő 

alkalmazásával nyílik lehetőség. A földhőből hőszivattyúval kitermelt hőenergia közvetlenül 

fűtésre, használati melegvíz előállítására hasznosítható, geoerőmű segítségével 

villamosenergia termelésre is alkalmas. 

A geológiai adottságok alapján a geológusok elkészítették a termikus energia várhatóan 

rendelkezésre állását bemutató térképet, amely jelzi, hogy a kerület területén a földhő 

kedvező hasznosítási lehetősége korlátozott. 

  

Magyarország geotermikus energiahordozó 
hasznosítási lehetősége – A Pannon-medencének és 

régiójának geotermikus hőtérképe (részlet)  
(Forrás: PannErgy, Portfolio.hu) 

Magyarországon geotermikus energia hasznosítási lehetőség a 
felhagyott CH meddő kutak – Magyarország CH meddő 

kútjainak területi megoszlása  
(Forrás: Pylon Kft. (Szerkesztette 2001-ben) 

 

A kerületben a földhő hasznosítására hőszivattyú alkalmazásával ingatlanonként van lehetőség, 

ehhez épületgépészet szintjén kell gondolni. 

 

Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

Az önkormányzati intézmények energiaellátása vezetékes energiahordozók hasznosításával 

megoldott. A villamosenergia ellátással az intézmények világítási és technológiai igényeit elégítik ki, a 

termikus célú energia ellátásuk az intézmények jelentős hányadában földgáz hasznosításával 

biztosított, helyi hőbázis segítségével, illetve a távhőellátás biztosításával. 

Energiahatékonyság javítására, energiatakarékos fogyasztást eredményező beruházások, a 

szigetelések, homlokfali hőleadást csökkentő (falszigetelések, nyílászáró cserék, javítások) 

beruházások, épületgépészeti felújítások történtek szinte valamennyi önkormányzati intézménynél, 

részben már megvalósításra kerültek, vagy folyamatban vannak. Az energiahatékonyság jelentősebb 

javítását szolgáló megújuló energiaforrás hasznosítása szórványosan fordul elő, (pl iskola) erről teljes 

lista nem áll rendelkezésre. A megújuló energiahordozók közül önkormányzati intézményeknél a 

napenergia hasznosítása fordul elő, korábban napkollektorok, ma már naperőművek alkalmazásával. 
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1.11.4. Elektronikus hírközlés 

Vezetékes elektronikus hírközlés 

Budapest, benne a VIII. kerület vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Nyrt. 

biztosítja. A Budapesti szekunderközponthoz tartozó Budapest primer központ a kerület vezetékes 

távközlési hálózatának bázisa. A főváros teljes közigazgatási területe 1-es körzetszámon csatlakozik az 

országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz. 

Budapest VIII. kerület jelenlegi vezetékes távközlési ellátottsága majdnem teljes körű, azaz 

valamennyi vezetékes távközlési igény kielégített. 

A kiépített vezetékes távközlési hálózat jellemzően földalatti elhelyezéssel épült.A kerületben 

üzemelnek nyilvános távbeszélő helyek, részben önálló szabadtéri létesítményként, részben és 

döntően kereskedelmi, vagy egyéb intézményi célú létesítmények területén belül elhelyezve. 

A korszerű adatátvitel is egyelőre a vezetékes távközlési hálózaton keresztül oldható meg nagyobb 

biztonsággal. 

A kedvező műsorvétel érdekében kiépített műsorelosztó kábelhálózat áll rendelkezésre. Ezt a 

hálózatot a vezetékes távközlési hálózattal párhuzamosan jellemzően föld alatt a járdába, helyezték 

el. 

 

 

Budapest Főváros Településszerkezeti Terve 
Közmű infrastruktúra - Táv- és hírközlési hálózatok összefüggései 

 

  



Budapest Főváros VIII. kerület, Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata (JÓKÉSZ) 
- Megalapozó vizsgálat - 

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. 
www.urbanitas.hu 

165 
 

Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 

A távközlési ellátottságot tovább növeli a vezeték nélküli mobiltelefonok használata. Ennek területi 

korlátja nincs. Budapest VIII. kerület területén valamennyi vezeték nélküli (Magyar Telekom, Telenor, 

Vodafone) szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani. 

A jó vételi lehetőséget a kerület területén belül elhelyezett antennák biztosítják. Az antennák részben 

az épületek tetejére kerültek elhelyezésre, további műszaki létesítményekre telepítve, valamint a 

gazdasági területen is többnyire épület, vagy építmény tetejére. 

A kerület területén az átfogó tervek alapján mikrohullámú sáv nem halad át. 

 

Vezetékes és vezeték nélküli elektronikus hírközlés hálózatának és 

létesítményeinek szerepeltetése a településrendezési tervben 

A településrendezési eszközök keretében készülő tervek elektronikus hírközlési fejezetére vonatkozó 

alátámasztó munkarészek elkészítésének tartalmi követelményeit az ágazat a közelmúltban 

elfogadott 14/2013 (IX.25.) NMHH rendeletben rögzítette. Ennek alapján a hálózatengedélyes 

szolgáltatók hálózati rendszereit rögzíteni kellene a településrendezési eszközök keretében készített 

infrastruktúra alátámasztó tervében, hogy a fennálló, illetve a tervezés hatására várhatóan keletkező 

igények, a hálózati ütközési, érintettségi konfliktusok feltárhatók legyenek. A hálózatengedélyesekről 

nyilvántartás nem érhető el. 

Az NMHH a területen szolgáltatási jogosultsággal rendelkezőkről vezet nyilvántartást. A szolgáltatási 

jogosultsággal rendelkezők köre lényegesen bővebb, mint ahány szolgáltató tényleges szolgáltatást 

végez, a piaci verseny a szolgáltató szabad kiválasztására biztosított, tekintettel arra, hogy az 

elektronikus hírközlés alanyi jogú szolgáltatás. 

 

Budapest VIII. kerület területén 64 vezetékes távközlési szolgáltató áll rendelkezésre az 

ágazati nyilvántartás szerint. 
2014.09.10. szerinti állapot 

Szolgáltatás státusza: Működő / Aktív 

Szolgáltatás típusa: Helyhez kötött telefonszolgáltatás 

Megye: Mind  

Földrajzi számozási terület: Budapest összes kerülete 

Település: Budapest, VIII. kerület 

Sorsz. 
Ágazati 
sorsz. Szolgáltató neve 

Tényleges 
kezdés 

1 1 ACE TELECOM Telekommunikációs és Informatikai Szolgáltató Kft. 2007.09.10 

2 3 ACN Communications Hungary Kft. 2011.04.27 

3 6 BORSODWEB Internet Szolgáltató Kft. 2011.10.27 

4 7 Bsystems Telekom Kft. 2012.04.01 

5 8 BT Limited Magyarországi Fióktelepe 2006.09.05 

6 10 Calltivation Ltd. 2013.10.31 

7 12 Comtest Technikai és Ügyvitelszervezési Kft. 2011.07.05 

8 13 Corvus Telecom Informatikai és Távközlési Kft. 2013.09.25 

9 15 DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 2007.06.11 

10 16 Ditel 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012.07.01 

  

http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991458&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5316265&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991446&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5322071&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991447&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=6012155&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4545865&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992295&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992928&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992085&ido=2014.09.10
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Sorsz. 
Ágazati 
sorsz. Szolgáltató neve 

Tényleges 
kezdés 

11 17 
DK Network Magyarország Informatikai és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság  2014.05.01 

12 18 DRÁVANET Internet Szolgáltató Zrt. 2009.05.18 

13 20 DUNAKANYAR-HOLDING Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 2007.07.01 

14 21 Ephone Magyarország Távközlési, Kivitelező és Szolgáltató Kft. 2008.11.15 

15 22 Ephone Magyarország Távközlési, Kivitelező és Szolgáltató Kft. 2010.05.14 

16 24 Externet Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2004.08.01 

17 26 Flexikom Tanácsadó és Szolgáltató Kft.  2009.03.25 

18 27 Fone Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2007.05.01 

19 28 FONIO-VOIP Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2008.03.15 

20 30 Hungária Informatikai Kft. 2012.10.11 

21 31 H1 Telekom Távközlési és Kereskedelmi Kft. 2003.09.21 

22 32 IKRON Fejlesztő és Szolgáltató Kft. 2012.11.05 

23 33 Invitel Távközlési Zrt. 2002.02.01 

24 35 Invitel Technocom Távközlési Kft. 2009.06.01 

25 36 IP-Telekom Informatikai és Távközlési Kft. 2010.10.01 

26 37 iSAFE Informatikai Zrt. 2011.01.01 

27 38 iSave Informatika Kft. 2013.03.14 

28 39 ITSource Informatikai és Telekommunikációs Szolgáltató Kft. 2011.07.01 

29 40 Juhász Ervin 2009.02.15 

30 42 KFL-NETWORKING Telekommunikációs és Informatikai Kft. 2011.01.01 

31 43 Kölcsön-Eszköz Vagyon- és Eszközkezelő Kft. 2013.12.16 

32 45 LCCK Számítástechnikai és Informatikai Bt. 2010.11.15 

33 46 MACROgate IPsystems Magyarország Kft. 2009.07.03 

34 47 Magyar Telefontársaság Távközlési és Tanácsadó Kft. 2010.02.18 

35 48 Magyarországi CPS Távközlési és Kereskedelmi Kft. 2011.01.17 

36 50 Microsystem Kecskemét Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2008.12.01 

37 51 Mikroháló Távközlési, Szolgáltató Kft. 2006.05.04 

38 52 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság 2014.03.01 

39 53 Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 2012.04.01 

40 54 Netfone Távközlési Szolgáltató Kft. 2008.08.01 

41 56 NetGen Infokommunikációs Kft. 2010.09.01 

42 57 Net-Portal Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2009.10.01 

43 58 New Line Com Távközlési és Kereskedelmi Kft. 2010.06.21 

44 61 On Line System Informatikai és Tanácsadó Kft. 2006.04.10 

45 62 Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2005.09.19 

46 64 Pendola Invest Távközlési és Szolgáltató Kft. 2008.07.15 

47 65 Polanor Telekommunikáció Szolgáltató Kft. 2012.01.01 

48 66 PRIM TELEKOM Kft. 2012.05.15 

49 67 Printer-fair Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2008.11.15 

50 68 
ReKo Systems Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság  2014.02.01 

51 69 Rendszerinformatika Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2011.05.15 

52 70 R-Voice Hungary Kft 2011.09.01 

53 72 SKAWA Informatikai Kft. 2011.05.11 
  

http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=6600197&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=6600197&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991434&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991561&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992779&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992779&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4296319&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4505501&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992711&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992758&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5766138&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992237&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5710994&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992029&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991399&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4238298&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992641&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5962324&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5400897&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4470539&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5296409&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=6212474&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992789&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992573&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5050981&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5186844&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992620&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992217&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=6549324&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992309&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992880&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4792348&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992363&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5077598&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992383&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992705&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4246507&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5517812&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5782293&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991871&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=6492319&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=6492319&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5342777&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5543073&ido=2014.09.10
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5433338&ido=2014.09.10


Budapest Főváros VIII. kerület, Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata (JÓKÉSZ) 
- Megalapozó vizsgálat - 

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. 
www.urbanitas.hu 

167 
 

Sorsz. 
Ágazati 
sorsz. Szolgáltató neve 

Tényleges 
kezdés 

54 73 Symlink Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2010.10.01 

55 74 SysCorp Számítástechnikai és Telekommunikációs Kft. 2010.06.01 

56 75 Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2006.07.18 

57 78 UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. 2011.05.12 

58 79 Venien Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2009.07.23 

59 81 Virtual Call Center Telekommunikációs és Szolgáltató Kft. 2008.03.15 

60 82 VNM Zrt. 2011.05.31 

61 85 Zalaszám Informatika Kft. 2011.06.15 

62 86 1212 Telekom Gazdasági Szolgáltató Kft. 2011.08.01 

63 87 3C Távközlési Kft. 2006.02.17 

64 88 4VOICE Távközlési Kft. 2006.12.01 

 

Budapest VIII. kerület területén a kedvező műsorvételezésre kábel TV hálózatot is 

kiépítettek. A vezetékes távközléshez hasonlóan műsorelosztásra is több szolgáltató áll 

rendelkezésre. Az ágazat 10 vezetékes műsorelosztó szolgáltatót tart nyilván, mint 

szolgáltatásra jogosultat. Természetesen közülük is van olyan, amelyik bár rendelkezésre áll, 

tényleges szolgáltatást nem végez. 

 

Ágazati nyilvántartásban szereplő vezetékes műsorelosztó szolgáltatók: 

2014.09.10. szerinti állapot 

Szolgáltatás státusza: Működő / Aktív 

Szolgáltatás típusa: Televízió műsorelosztás 

Megye: Mind  

Földrajzi számozási terület: Budapest összes kerülete 

Település: Budapest, VIII. kerület 

Sorsz. 
Ágazati 

sorsz. 
Szolgáltató neve 

Tényleges 

kezdés 

1 2 ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt. 2013.03.25 

2 3 Bsystems Telekom Kft. 2012.04.01 

3 6 DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 2007.06.11 

4 7 Externet Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2011.10.01 

5 9 Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 2008.09.08 

6 10 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság 2014.03.01 

7 11 Pendola Invest Távközlési és Szolgáltató Kft. 2008.07.15 

8 12 Titel Tisztviselőtelepi Telekommunikációs Hálózat Kft. 2013.07.01 

9 13 UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. 2000.02.23 

10 14 1212 Telekom Gazdasági Szolgáltató Kft. 2011.08.01 
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A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. Jelenleg az ágazat által vezeték 

nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatóként a kerület területén 6 szolgáltatót tartanak nyilván. 

Természetesen ezek bár rendelkezésre állnak, nem biztos, hogy igénybe veszik szolgáltatásukat. 

 

Ágazati nyilvántartásban szereplő vezeték nélküli szolgáltatók: 

2014.09.10. szerinti állapot 

Szolgáltatás státusza: Működő / Aktív 

Szolgáltatás típusa: Mobil telefonszolgáltatás 

Megye: Mind  

Földrajzi számozási terület: Budapest összes kerülete 

Település: Budapest, VIII. kerület 

Sorsz. 

Ágazati 

sorsz. Szolgáltató neve 

Tényleges 

kezdés 

1 1 Agnátus-Pont 2004 Távközlési Szolgáltató Kereskedelmi és Ipari Kft. 2013.02.14 

2 2 Bsystems Telekom Kft. 2011.12.01 

3 3 Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 1993.11.04 

4 5 Telenor Magyarország Zrt. 1994.06.16 

5 6 Tesco MBL Távközlési Zrt. 2012.03.01 

6 7 Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. 2002.07.16 
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1.12. KÖRNYEZETVÉDELEM 

1.12.1. Talajállapot 
A kerület talajainak általános helyzete és kondíciója bolygatott, kevert, mára tipikus városi jellegeket 

mutat. Eredetinek mondható, bolygatás nélküli talajfelszín alig található, a terület ugyanakkor a 

kevésbé beépült helyszíneken megőrizte a homokos jellegét. 

Az egykori gazdasági, ipari tevékenységek területein potenciális szennyezettséggel lehet számolni, 

illetve jellemző még a talajfelszín roncsolása, pusztulása. A legszennyezettebb területek a Kőbányai 

és a Kerepesi út mentén, valamint az Asztalos Sándor út mentén tálalhatók. Ilyen területek például a 

Józsefvárosi pályaudvar, az egykori Ganz-MÁVAG területe, a Taurus gumigyár térsége, a Keleti 

pályaudvar területe. Ezeken a területeken – tekintettel a II. világháború bombázásaira és a Kerepesi 

temetőben lezajlott heves harcokra – a tűzszerészeti beavatkozást igénylő robbanó szerkezetek 

előfordulását sem lehet kizárni. 

A kerületben található jelentős kiterjedésű barnamezős területek kapcsán több tényfeltárás és 

műszaki beavatkozás volt szükséges az elmúlt évtizedekben a FAVI-KÁRINFO 2013-as adatbázisa 

szerint. Eredményes kármentesítést hajtottak végre nyolc helyen a kerületben. A barnamezős 

területek közül a Józsefvárosi pályaudvar területén alifás szénhidrogénnel (TPH) szennyezett 

talajvizet tártak fel, a szennyező anyag csóva összehúzódó fázisban van. Ganz-MÁVAG területén 

feltárt alifás szénhidrogénes (TPH) szennyezést felszámolták, az Orczy kertben korábban üzemelt BKV 

buszgarázs kármentesítése is befejeződött. 

 
Józsefváros talajszennyezett területei 
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Továbbra is kritikus azonban a volt Taurus gyár a Százados negyed ipari területeinek és a Keleti 

pályaudvar területének talajszennyezettsége. Ugyancsak kerületi probléma a Metal Art Zrt veszélyes 

hulladék kezelő telephelye a Tisztviselőtelepen, ahol galvanizáló üzem található és cianidos 

vegyületekkel dolgoznak. A telephelyen kármentesítési határértéket meghaladó nehézfémmel 

szennyezett földet regisztráltak, ennek „ex situ off site” eljárással történő talajcseréjére 2008-ban 

került sor, a talaj TPH szennyezettsége azonban továbbra is magas. 

 

1.12.2. Felszíni és felszín alatti vizek állapota 
A kerületben nem található felszíni vízfolyás. A kerület legnagyobb – és egyben egyetlen összefüggő 

vízfelülete az Orczy parkban található tó, amelyet talajvíz eredetű fakadó források táplálnak. A tó az 

ős-Duna lefűződött morotváinak egyikeként maradt fenn, mesterséges kotrással kialakított mederrel 

rendelkezik, vízminősége jelenleg rossz. Az Orczy kert területe fontos vízvezető réteg felett fekszik, 

ezt azonban a kertbe beépült buszgarázs elszennyezte. A szennyezés a 4 m mélyen lévő 

talajvízréteget is elérte, ezért a terület kármentesítése 2003-ban elkezdődött. Ennek során 1400 m3 

olajtól tisztították meg a felszín alatti vizeket, a teraklór-etilén, triklór-etilén, diklór-etilén szennyezés 

a harmadára húzott vissza 2003 és 2008 között. Az Orczy tó műszaki paramétereit az alábbi 

táblázatban foglaltuk össze: 

Hossz 
[m] 

Szélesség 
[m] 

Terület 
[m2] 

Legnagyobb 
vízmélység 

[m] 

Átlagos 
vízmélység 

[m] 

Átlagos 
vízszint 
[mBf] 

170 70 5960 1,60 1,10 110,35 

A felszín alatti vizek állapotát magas nitráttartalom és ammóniumtartalom jellemzi. Ezek jelenléte a 

korábbi évszázad csatornázatlanságára, a közműolló szétnyílására, a csatornázottság hiányaira utaló 

indikátor. A talajvíz ezért ivásra, élelmiszernövények öntözésére alkalmatlanná vált. 

 
A talajvíz nitrát és ammónium tartalma (2006-os állapot)  
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A Metal-Art telephelye a felszín alatti vizek nehézfém szennyezésével is érintett. A talajvíz nikkel és 

kadmium koncentrációja a területen meghaladta a „B” (mérsékelt) szennyezettségi szintet. A 

Környezetvédelmi Felügyelőség 3 db figyelőkút üzemeltetését írta elő. 2010-ben a telephelyen 

jelentős havária történt, ennek során 1200 liter kezeletlen szennyvíz került a csatornarendszerbe. 

Azóta a szennyvízkezelési technológiát korszerűsítették. 

A kerület felszínközeli földtani rétegződése homogénnek tekinthető, így a talajvíz gyakorlatilag egész 

területén viszonylag kis mélységben (3-5 m) fekszik, egyes részeken (Kerepesdűlő, Palotanegyed 

Múzeum krt menti sávja) 5-7 m közötti. 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 

27/2004. (XII. 25.) KVVM rendelet alapján Józsefváros érzékeny besorolású. A kerületet felszín alatti 

vízbázis és hidrogeológiai védőterület nem érinti. Ennek ellenére szennyvíz érzékenység az egész 

területet lefedi. A kerület egésze az Országos Területrendezési Terv szerinti „Országos vízminőség-

védelmi övezetbe tartozik. 

 
Talajvízszintek a kerületben 

 

1.12.3. A levegőtisztaság állapota 
A VIII. kerület a 4/2002. (X. 7.) KVVM rendelet alapján a „Budapest és környéke” légszennyezettségi 

agglomerációba tartozik.  A vizsgált terület levegőminőségének jellemzése csak tágabb keretek 

között lehetséges, ugyanis a levegőminőség alakulását összvárosi és regionális – esetenként 

határokon átnyúló – tényezők határozzák meg. A levegő̋ tisztasága a különböző emissziók 

(szennyezőanyag kibocsátások) mellett nagyban függ a mindenkori meteorológiai viszonyoktól is. A 

kerületben a Teleki László téren található́ automata mérőállomás. A mért adatok alapján a 

légszennyezettségi index nitrogén-oxidok tekintetében megfelelő, szállópor tekintetében jó. A nagy 

forgalmú útvonalak mellett órás határérték túllépések előfordulnak.  
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Általánosságban elmondható, hogy a kerületben (ahogyan az egész fővárosban) a mérési 

eredmények alapján az esetenként megnövekvő koncentráció egyik felét a közlekedés, míg másik 

felét a helyhez kötött források eredményezik: az ipari kibocsátás részaránya mintegy 25%, 

ugyanakkor a lakossági földgázfelhasználás is ezzel nagyságrendileg azonos mennyiségben termel 

nitrogén-oxidokat. 

Az őszi-téli időszakban a fővárosi szállópor (PM10) szint mintegy harmada származhat a háztartási 

eredetű szilárd, leginkább fatüzelésből, míg a közlekedés hozzájárulása (legfőképpen a dízel üzemű 

járművek kibocsátása következtében) hozzávetőlegesen 40%-ért felelős. Az elmúlt évtizedekben – az 

országos és az európai trenddel összhangban – nagymértékben csökkent a korábban Budapesten is 

jelentős mennyiségben kibocsátott ipari eredetű szennyező anyagok (kén-dioxid, szén-monoxid, 

nitrogén-oxidok és szilárdanyag-részecskék) mennyisége. 

A Levegőtisztaság-védelmi Információs Rendszer (LAIR) adatai alapján elmondható, hogy a 

kerületben budapesti viszonylatban jelentős helyhez kötött légszennyező forrás nem található. 

Mozgó forrásokat tekintve a gépjárművek szén-monoxid-, nitrogén-oxid- és szállópor-emisszióját kell 

megemlíteni. A kerület legforgalmasabb útjai a Hungária körút, az Orczy út – Fiumei út vonala, a 

Kerepesi út, a József körút és a Baross utca – Kőbányai út vonala.  A kerületben egyetlen 

levegőminőségi automata mérőállomás üzemel a Teleki téren. A következő szennyezőanyag 

komponenseket méri: 

Cím Állomás típusa NO NO2 NOX SO2 CO O3 PM10 PM2.5 PM1 BTEX 

Teleki tér városi közlekedési x x x x x x x − − − 

Az OML adatbázisban az állomáson mért utolsó év adatai 2017 januárjától decemberéig a korábbi 

évek tendenciáit mutatják: a téli (tüzelési) félévben megugró szén-monoxid koncentrációt 500 és 

2000 ug/m3 közötti tartományban, amely 600-100 ug/m3 közé mérséklődik. A szulfáttartalom nem 

jelentős, még a téli időszakban is tizede a határértéknek, amely azt mutatja, hogy a széntüzelés, 

illetve az ipari légszennyezés kibocsátása teljesen visszaszorult. A nitrogén-dioxid és az NOx szintje is 

zömmel határérték alatt marad, de szmogos időben, rossz légköri viszonyok mellett téle és nyáron is 

előfordulnak határértéket meghaladó értékek, amelyek a közlekedési eredetű légszennyezés 

jelenlétére utal. A szálló por (PM10) értéke a téli félévben jelentősen meghaladja az 50 ug/m3 

határértéket, esetenként a határérték kétszeresét is mérni lehet. A nyári félévben ez határérték alá 

csökken, különösen a nyári hónapok csendesek, ez szintén összefügg a tüzelés és a közlekedés éves 

pulzálásával. 

 
Légszennyezési értékek a Teleki téri automata állomáson 2017-ben (forrás: OLM)  
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1.12.4. Zaj állapot 
A főváros zajterhelésére vonatkozó legfrissebb adatokat a 2007 őszén elkészült Budapest Stratégiai 

Zajtérképe szolgáltatja. Az adatok objektív értékeléséhez azonban fontos megjegyezni, hogy a 

zajtérkép forgalomszámlásokból levezetett számított adatokat tartalmaz, konkrét mérések nem 

történtek. A zajterhelési határértékeket a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KVVM-EÜM rendelet, a stratégiai küszöbértékeket a 

280/2004 (X.20.) Korm. rendelet tartalmazza. 

Józsefváros területén zajvédelmi szempontból a legnagyobb problémát a közlekedési eredetű 

zajterhelés jelenti. A zajtérkép alapján a kerületet érintő, jelentősnek mondható – egyértelműen 

küszöbérték feletti sávba eső – egész napi közúti zajterheléssel érintett a Hungária körút, az Orczy út 

– Fiumei út vonala, a Kerepesi út, a József körút és a Baross utca – Kőbányai út vonala. Jelentős 

zajterheléssel érintett vasúti zaj a kerületben csak a Keleti pályaudvar térségében tapasztalható. 

 

 
Közúti, vasúti, üzemi és repülési zajkonfliktusok nappal a 2007-es stratégiai zajtérképen 

 

A stratégiai zajtérkép alapján a kerületben konfliktust jelentő zaj mintázata éjjel is nagyon hasonló a 

nappali határértéket meghaladó terheléshez. Jellemzően a főbb útvonalak mentén jelentkezik a 

határérték feletti zajterhelés. 
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Közúti, vasúti, üzemi és repülési zajkonfliktusok éjjel a 2007-es stratégiai zajtérképen 

 

1.12.5. Sugárzásvédelem 
Sugárzás elleni védelem tekintetében egyrészről az elektromos hálózat és transzformátorainak 

sugárzásával kell számolni a területen. A vezetékek jellemzően talajba fektetetten helyezkednek el, 

így azok sem a közterületet használókra, sem az épületekben tartózkodókra nem jelentenek káros 

hatást. 

A kerületben a másik fontos sugárzó faktort a mobil átjátszótornyok jelentik, amelyek jellemzően 

házak tetejére vannak felszerelve. Sajnos ezek pontos elhelyezkedéséről nincs átfogó képünk. A 

tornyok által kifejtett háttérsugárzás a távolság négyzetével arányosan csökken. Az adótornyok 

közvetlen közelében élők e tekintetben érintettebbek. A szakemberek szerint az adótornyok 

háttérsugárzásánál sokkal nagyobb dózist jelent az egyes emberek számára a saját mobiltelefonjuk 

használata. Ez utóbbinak azonban eddig nem mutatták az emberi szervezetre gyakorolt káros 

hatását. 

 

1.12.6. Hulladékkezelés 
Budapesten a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezése, működtetése alapvetően 

fővárosi önkormányzati és nem kerületi feladat, így a VIII. kerületben is a Fővárosi Önkormányzat 

biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, vagyis a települési hulladék rendszeres gyűjtését, 
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elszállítását és kezelését, a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.-vel (FKF) kötött 

közszolgáltatási szerződés útján. 

A Józsefvárosi Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Sárkány utca 5. szám alatti telket az FKF részére 

közösségi közlekedéssel is könnyen megközelíthető hulladékgyűjtő udvar kialakítása céljából, melyet 

a lakosság ki is használ. 

A kerületben a szelektíven gyűjtött hulladékok aránya növekvő tendenciát mutat. A hulladékok minél 

nagyobb arányú újra hasznosítására a szelektív hulladékgyűjtés több módja teremt lehetőséget. 

Egyre nagyobb jelentőségű a házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtő rendszer (papír-, műanyag- és 

fém) rendszeres gyűjtése) amely gyakorlatilag az egész főváros területén beépült a szolgáltatási 

portfólióba. Továbbra is lehetőség van, bár egyre jobban szűkített módon, a szelektív hulladékgyűjtő 

szigeteken a papír-, műanyag-, fém- és üveg-frakciók elkülönített gyűjtésére. A 2017-es FKF adat 

szerint 7 db szeletív hulladékgyűjtősziget található még a kerületben. 
 

Sorszám Nyilvántartási cím 

1 Ciprus u. - Törökbecse u. új társasházzal szemben 

2 Dózsa György út 1-gyel szemben 

3 Hungária krt. 12-14. előtt 

4 Hős utca 9-11. (Penny Market parkolóval szemben) 

5 Lokomotív utca - Tbiliszi (volt Vagon) tér (a templom mögött) 

6 Orczy út 35-tel szemben (Golgota tér- MOL kútnál) 

7 Stróbl Alajos utca 7. - Strázsa utca sarok 

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek a VIII. Kerületben (forrás: FKF) 

 

Ezeken felül 11 helyen található a kerületben csak üveggyűjtő konténert befogadó hulladékgyűjtő 

sziget a következő helyeken: 
 

Sorszám Nyilvántartási cím 

1 VII. Gázláng u. jobb oldala, II. János Pál pápa tér sarkánál 

2 Százados út – Stróbl Alajos utca 
3 Vay Ádám utca - Alföldi utca 
4 Práter utca - Szigony utca sarok SPAR előtt  
5 Dankó́ utca 23. - Magdolna utca sarok  
6 Illés utca 32-vel szemben 
7 Törökbecse utcában, sport utcában  
8 Práter 53-mal szemben  
9 Győrffy István utca 24-gyel szemben  

10 Déry Miksa utca 19 előtt  
11 Rezső̋ tér 16-tal szemben  

Üveg hulladékgyűjtő szigetek a VIII. Kerületben (forrás: FKF) 

 

A közszolgáltatás körébe tartozik évente egy alkalommal az ingyenes lomtalanítás is. A lakosságnál 

keletkező veszélyes hulladékok leadása a közszolgáltató részére a hulladékudvarokon, valamint a 

lomtalanítás keretében biztosított. 
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1.12.7. Árvízvédelem 
A kerület területét nagyvízi meder nem érinti, így árvízvédelmi igények sem merülnek fel. 
 

 
Budapest Főváros Településszerkezeti Terve  

Közmű infrastruktúra - Árvízvédelem 

 

Az árvízvédelem fejezetében említeni kell az úgynevezett „villámárvíz” előfordulásának a lehetőségét 

is, amely nem klasszikus árvízi esemény, hanem szélsőséges csapadékesemény kapcsán fordulhat elő. 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság elkészíttetett egy országos térképet, amely alapján 

a VIII. kerület a „villámárvíz” előfordulási eseményre a közepes kockázatú területen fekszik. Ez ellen a 

csapadékvíz elvezetés gondos megoldásával lehet védekezni. 

 

1.12.8. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok és problémák 
A kerület forgalmasabb útvonalai mentén jelentős, határértéket meghaladó a gépjárműforgalomból 

eredő zajterhelés és esetenként határértéket meghaladó a levegőszennyezés. 

A kerület barnamezős területei (különös tekintettel a Keleti pályaudvarra, a volt Taurus gyár, az 

Asztalos Sándor utca menti gyárterületekre, a Józsefvárosi pályaudvar területeire és a Ganz területre, 

valamint a Tisztviselőtelep déli részére) potenciális szennyezőforrások és akkut talaj- és felszín alatti 

vízszennyezést tartalmazó gócok. Forráshiány miatt ezeknek a barnamezős területeknek a 

kármentesítése időben késlekedik. 

Bár Józsefváros jó néhány nagyméretű zöldfelülettel rendelkezik, főleg a belső- és középső- 

józsefvárosi negyedekben kevés a jelentős méretű, fákkal, cserjékkel fedett zöldfelület. Emellett a 

mintegy ötezres kerületi faállományban sok a beteg, idős fa. 

A kerület nagyrészt belvárosias jellegéből adódóan magas fokú zaj- és légszennyezettség, melyet 

elsősorban a közlekedés, másodsorban a fűtési eredetű kibocsátás okoz. Az úgynevezett utca kanyon 

hatás miatt jelentős mértékű a városi hősziget jelenség. 
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A felsoroltakon túl fontos probléma még a biológiai eredetű hulladékok (elsősorban a klinikai 

veszélyes hulladékok) keletkezése is. 

A kerület spontán kialakult, illegális hulladékokkal terhelt területei az elhagyatott részeken 

találhatóak. Illegális lerakással fertőzöttek a vasúti pályatestek környezetei, a Józsefvárosi 

pályaudvar, a Ganz terület, a Salgótarjáni út annak Fiumei út és a Hungária körút közötti szakasza. 

 

1.13. KATASZTRÓFAVÉDELEM, TERÜLETFELHASZNÁLÁST 

KORLÁTOZÓ, BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

1.13.1. Építésföldtani korlátok 
A kerületet alábányászott, illetve jelentősebb alápincézett területek nem érintik, kedvezőtlen 

morfológiai adottságú, csúszásveszélyes terület nem található a kerületben. 

A Magyar Állami Földtani Intézet Építésalkalmassági térképe alapján a kerület nagy része 4-5 szintig, 

de jelentős területek (Magdolna negyed, Orczy negyed, Tisztviselő-telep) 4-5 szint felett is alkalmasak 

beépítésre. A József körút menti területen többszintes beépítés kialakítása – a térkép szerint - 

gazdaságtalan. 
 

 

 Beépítésre 4-5 szint felett is alkalmas 

 Beépítésre 4-5 szintig alkalmas 

 Többszintes beépítésre gazdaságtalan 

 Árterület 

 

Élővíz hatásterülete, kis teherbírású 

képződményekből felépült terület magas 

helyzetű /0-1,5m/ talajvízzel 

  
 

Építésalkalmassági térkép (Adatforrás: MÁFI) 

1.13.2. Vízrajzi veszélyeztetettség 
A VIII. kerület területét magába foglaló átfogó megyei és országos területrendezési tervek alapján, 

valamint a Közép-Duna völgyi Vízügyi Igazgatóság által elkészíttetett nagyvízi mederkezelési terv 

szerint a kerületet nem érinti a nagyvízi meder, így árvízi elöntésre sem kell számítani. 
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Árvízveszélyes területek 

A vízügyi ágazat a kerület területét érintően árvízzel veszélyeztetett területet nem tart nyilván. 

A szélsőséges csapadékesemények hatására előforduló „árvízi” elöntés „villám-árvíz” a vízelvezető 

rendszer megfelelő kiépítésével, fokozottabb karbantartásával, a szélsőséges csapadékesemények 

elvezetésére történő alkalmassá tételével kizárható. 

 

Belvízveszélyes területek 

A belvízveszélyes területekről átfogó felmérést a Pálfai féle belvíz-veszélyeztetettségi térkép rögzít. 

A veszélyeztetettség mértéke alapján az érintettséget négy veszélyeztetettségi kategóriába sorolták, 

az alig veszélyeztetett, a mérsékelten veszélyeztetett, a közepesen veszélyeztetett és az erősen 

veszélyeztetett kategóriákba, amelyből a területrendezési eszközökben csak a közepesen és erősen 

veszélyeztetett területeket jelölik. Ilyen veszélyeztetett terület a VIII. kerületben nincs. 

Belvízveszélyes terület a vízügyi ágazat nyilvántartásában sem szerepel. 

 

Mély fekvésű területek 

A kerületben nincsenek mély fekvésű területrészek. 

 

Árvíz- és belvízvédelem 

A kerület területe a vízügyi ágazat nyilvántartása szerint sem árvízi elöntéssel, sem belvízzel nem 

veszélyeztetett, így e vonatkozásban védelmi feladat nincs. 

A kerületben is előforduló vízelöntések, vízállások, nem árvízi, vagy belvízi eseményként 

jelentkeznek, hanem a vízelvezető hálózat kialakításának hiányából, vagy karbantartásának a 

hiányából származik. Ezeknek az elöntéseknek a kezelése önkormányzati feladat, a szélsőséges 

csapadékesemény következtében keletkező helyi vízkár elhárítása „árvízi” esemény a helyi 

katasztrófavédelem feladata. 

 

1.13.3. Tevékenységből adódó korlátozások 
Az Országos Katasztrófa-védelmi Főigazgatóság adatai alapján a kerületben egy veszélyes anyagokkal 

foglalkozó üzem működik (az Üllői út melletti METAL-ART Nemesfémipari Zrt.), amely azonban 

küszöbérték alatti besorolású. 

 

Közműszolgáltatással összefüggő korlátozások 

 Vízellátás szolgáltatási területén 

o Vízgépészeti létesítmények és műtárgyak területei 

 Szennyvízelvezetés 

o Gerinc szennyvízgyűjtő csatornák 

o Szennyvízátemelők és védőtávolság igényük 
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 Felszíni vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés 

o Csapadékvíz elvezetést szolgáló árkok, csatornák, tavak 3-3 m-es karbantartó sávval 

 Energiaellátás 

o Villamosenergia 

 132 kV-os földkábel hálózat 

 132/10 kV-os alállomás 

o Földgázellátás 

 Nagyközép-nyomású földgáz gerincvezeték és biztonsági övezete 

 Gázfogadó és nyomáscsökkentő műtárgy 

o Távhőellátás 

 Gerinc hőelosztó távhőhálózat nyomvonala 

 Elektronikus hírközlés 

o Vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók létesítménye 
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1.14. VÁROSI KLÍMA 
A VIII. kerület a főváros mezoklimatikus körzetrendszerében a mesterséges alapú, tömör beépítésű, 

erősen szennyezett klímatípusba tartozik. 

Éghajlati viszonyainak alakulásában egyértelműen megjelenik a globális klímaváltozás. 1901 és 2013 

között, mintegy 112 év alatt, 1 °C-os emelkedés mutatható ki az évi középhőmérsékletének 

alakulásában (budapesti adatok). Az általános felmelegedés mellett legalább annyira fontos a 

szélsőséges időjárási események gyakoriságának alakulása (pl. hőséghullámok sűrűbb előfordulása). 

A mezoklimatikus jelenségek közül kiemelendő a jelentős mértékű hősziget-hatás, ami a kerület 

belvárosi elhelyezkedése folytán még hangsúlyosabb, mivel a sűrűn beépített területek hőmérséklete 

több fokkal melegebb a jelentősebb zöldfelületekkel rendelkező külső területeken mérhető értéknél. 

A városi hősziget magja (a városkörnyéki átlaghőmérsékletet tavasszal 3-4 °C-kal, míg nyáron 4-6 °C-

kal meghaladó terület) a főváros pesti oldalán íves alakban helyezkedik el, lefedve a teljes VIII. 

kerületet. 

 

 
A felszínhőmérséklet és a városkörnyéki átlaghőmérséklet különbsége 

Budapest felszínhőmérsékleti anomáliájának átlagos júniusi szerkezete délutáni időszakban 2013-ban (műholdfelvételek 
alapján) 

(Forrás: Bartholy – Pongrácz – Baranka (Ökomet Kft.) 
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2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

2.1. RÉSZLETES SWOT ANALÍZIS 
Az egyes vizsgálati fejezetek 

kiértékelése az ún. SWOT elemzés 

segítségével készült. Az elemzés 

keretében rögzítésre kerültek azon 

erősségek (Strengths), gyengeségek 

(Weaknesses), lehetőségek 

(Opportunities) és veszélyek 

(Threats), amelyek kapcsolatban 

állnak a tervezéssel és köthetőek a 

KÉSZ megalkotásának 

folyamatához. 

 
Forrás: internet 

 

A SWOT elemzéseknek számos módszertana létezik. Ebben az esetben az Európai Unió által 

alkalmazott módszertan jelenti az alapot, amely a SWOT elemeit belső és külső tényezőkre osztja fel 

az alábbiak szerint: 

 

A helyzetelemzés összefoglalásnak módszertana 

Erősségek – Belső tényezők 
Pozitív állítások egy helyzetről, vagy tevékenységről, 
ami jól működik, és lehet rá befolyása Józsefvárosnak. 

Gyengeségek – Belső tényezők 
Olyan folyamatok, adottságok, amik nem jól 
működnek, de lehet rá befolyásunk, hogy Józsefváros 
megváltoztassa. 

Lehetőségek – Külső tényezők 
Olyan adottságok, amelyeket nem tud a kerület 
egyértelműen befolyásolni, de rájuk építve 
kihasználhatja az erősségeit. 

Veszélyek – Külső tényezők 
Olyan korlátok, amelyeket nem tud Józsefváros 
befolyásolni, és kockázatot jelentenek. 

 

Az alábbi táblázatokban – az ITS 2015 dokumentum SWOT analíziseit is felhasználva – témakörönként 

kerülnek bemutatásra a megalapozó vizsgálat során feltárt erősségek, gyengeségek, lehetőségek és 

veszélyek. 
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SWOT / ERŐSSÉGEK 
  

Településhálózat 

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

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

 országon belül stabil és erősödő szerepkör 

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

 kiemelkedő egészségügyi központosodás – 
kórházak, klinikák 

 hálózati szempontból kedvező közlekedési 
kapcsolatok 

Fejlesztési és rendezési környezet 

 a fejlesztési dokumentumok kiemelt szerepet 
biztosítanak a városközpont és környéke 
fejlesztésének 

 Budapest általános geopolitikai és gazdasági 
potenciálja és annak vonzereje 

Társadalom 

 2011 óta növekvő népesség 

 kiskorúak magas aránya 

 jelentős felhalmozott tudás a városmegújítás, 
különösen a szociális városrehabilitáció terén 

 épülő lakások fővárosi szinten is jelentős száma 

 erős részidentitások: Palotanegyed, 
Tisztviselőtelep 

 diverzifikáció: a kerület egyes negyedei magasabb 
státuszú népességnek is reális alternatívává válnak 

Humán infrastruktúra 

 középiskolák széles választéka helyben 

 felsőoktatási intézmények rendkívül magas 
koncentrációja 

 a fővárosi átlagnál kedvezőbb háziorvosi 
ellátottság 

 sokrétű szociális ellátói háló, elsősorban a 
Magdolna Negyed Program révén 

 klinikák jelenléte 

Gazdaság 

 erős kiskereskedelem 

 a fővárosi átlagot meghaladó ütemben bővülő 
turizmus 

 számos látnivaló, „alternatív városnézés” 

 fővárosi léptékű ingatlanfejlesztések 

 jelentős irodakapacitások 

 K+F-aktivitás jelenléte 

Önkormányzati gazdálkodás 

 erős településfejlesztési intézményrendszer  számos rendelkezésre álló tapasztalat 

Táji és természeti adottságok, zöldfelületi rendszer 

 történelmi múlttal rendelkező zöldterületek és 
jelentős zöldfelületű intézmények 

 értékes növényállományú Füvészkert 

 területarányosan elhelyezkedő közkertek, 
közparkok 

 egybefüggő, magas zöldfelületi arányú terület 
(Orczy park, Fiumei úti Nemzeti Sírkert) és nagy 
zöldfelületi arányú lakóterület (Tisztviselőtelep) 

 több felújított, jó állapotú zöldfelület 

Épített környezet 

 a történeti belvároshoz kapcsolódó értékes 
városszövet és épületállomány, különös 
tekintettel a kiemelt építészeti és történeti 
értékkel rendelkező Palotanegyedre 

 történetileg kialakult városközponti szerepkör 

 nemzetközi szintű oktatási intézmények, országos 
szintű egészségügyi létesítmények 

 turisztikai célpontok 

 jelentős gazdasági területek jelenléte 
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SWOT / ERŐSSÉGEK 
  

Közlekedés 

 közterületeken a lakossági igényeket preferáló 
várakozási övezeti rendszer 

 sűrű közösségi közlekedés 

 belső területeken gyaloglási távolságban elérhető 
intézményrendszer 

Közművek 

 az ivóvíz- és szennyvízhálózat kiépítése 100%-os 

 energiaközművek kellőképpen kiépültek 

 elektronikus hírközlési hálózatok széleskörű 
szolgáltatást nyújtanak 

 e csapadékvíz elvezetése megoldott 

 a fővárosi távhőrendszer elérhető a kerület egyes 
részein 

Környezetvédelem 

 a légszennyező anyagok kibocsátása és a mért 
immissziók zömében csökkenő tendenciát 
mutatnak 

 a jelentősebb ipari szennyezők száma csökkent az 
elmúlt évtizedekben 

 a kerületben a szelektív hulladékgyűjtés 
megoldott és a szelektíven gyűjtött hulladékok 
aránya növekvő tendenciát mutat 

Katasztrófavédelem 

 Józsefváros területén nincs jelentősebb a területfelhasználást befolyásoló tényező 

Városi klíma 

 a fiumei úti köztemető és az Orczy park magas zöldfelületi aránya kedvezően hat környezetük klimatikus 
viszonyaira 

 

SWOT / GYENGESÉGEK 
  

Településhálózat 

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

 a belső városrészben zöldfelületi hiányok 

 szociális problémák, a krízisterületek kiemelkedő 
aránya 

 társadalmilag többszintű problémákkal terhelt 
térség 

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

 jelentős vasúti és gazdasági területek 
átjárhatatlansága 

Fejlesztési és rendezési környezet 

 fővárosi szerepkörből adódó jelentős terhelés 

 társadalmi leszakadás jelensége 

 barnamezős területeken való beavatkozások 
hiánya, nehézsége 

Társadalom 

 kiskorúak arányának csökkenése 

 alacsony átlagos képzettség 

 kerületen belüli területi egyenlőtlenségek 

 magas munkanélküliség 

 alacsony átlagos jövedelem 

 kedvezőtlen lakhatási körülmények: alacsony 
komfortfokozat, kis lakásméret 

 kimagaslóan rossz egészségi állapot 

 kerületszintű előítéletek 
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SWOT / GYENGESÉGEK 
  

Humán infrastruktúra 

 az igények jelentősen meghaladják a bölcsődei 
férőhelyek számát 

 magas a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók aránya a kerület iskoláiban 

 a fővárosi átlagnál jelentősen alacsonyabb a 
gimnáziumi férőhelyek aránya a középiskolai 
kapacitásokon belül 

 magas a szociális segélyekre szoruló népesség 
aránya 

 a kerület magasan felülreprezentált a fővárosi 
hajléktalanellátásban 

 általános iskolai képzés hiánya a Százados 
negyedben 

Gazdaság 

 a Ganz negyedben javuló, de még mindig részben 
kaotikus kereskedelmi kínálat 

 Egyenetlen turisztikai érintettség 

 Városrészenként jelentősen eltérő ingatlanpiaci 
mozgások 

Önkormányzati gazdálkodás 

 üres, nem hasznosítható bérlakások magas száma 

 komfort nélküli bérlakások magas aránya 

 bérlakások kedvezőtlen méretstruktúrája 

 jogcím nélküli bérlakáshasználók magas száma 

 meddő önkormányzati pincehelyiség-állomány 

Táji és természeti adottságok, zöldfelületi rendszer 

 alacsony zöldfelületi intenzitású területek (a belső 
területeken)értékes növényállományú Füvészkert 

 az egy főre jutó zöldterületi arány összességében 
alacsony 

Épített környezet 

 tömbszintű rehabilitáció hiánya 

 fővárosi szinten kritikussá vált krízistérségek 

 átjárhatatlan, hasznosítatlan vasúti és gazdasági 
területek 

 romló épületállomány, a társasházak gazdasági 
erőtlensége 

 zárványszerű lakóterületek 

Közlekedés 

 Budapest városszerkezeti sajátosságaiból adódóan 
a belvárosi területeket terhelő jelentős forgalom, 
közúti átmenő forgalom 

 közösségi közlekedés gyenge lefedettsége a 
kerület középső részein 

 vasútvonal elválasztó hatása 

 a lakosság telken belüli parkolási igényeinek 
megoldatlansága 

 közterületek parkolóként történő használata 

Közművek 

 idősödő, elavult anyagú ivóvíz- és csatornahálózat  a megújuló energiahordozók alacsony arányú 
hasznosítása 

Környezetvédelem 

 a kerület forgalmasabb útvonalai mentén jelentős 
a gépjárműforgalomból eredő környezeti terhelés 

 a meglévő barnamezős területek jelenleg is 
potenciális szennyezőforrások 

Katasztrófavédelem 

 bár Józsefváros területén nincs jelentősebb a területfelhasználást befolyásoló tényező, de a közművek 
tekintetében még így is akadnak jelentősebb tényezők, melyek a területfelhasználásra is hatással vannak 

Városi klíma 

 jellemzően alacsony zöldfelületi intenzitás, emiatt 
magas hősziget-hatás 

 a beépítések intenzifikálódásával romlik az 
átszellőzés, emiatt szintén fokozódik a városi 
hősziget-hatás 
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SWOT / LEHETŐSÉGEK 
  

Településhálózat 

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

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

 az oktatási brandek erősítése és kihasználása 

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

Fejlesztési és rendezési környezet 

 nemzetközi és országos térbeli és gazdasági 

kapcsolatokat kínáló pozíció 

 kiegyensúlyozottabb városi térszerkezet 
kialakítása 

 belvárosi kapcsolatok erősítése 

 turizmusfejlesztés 

Társadalom 

 etnikai sokszínűségben rejlő lehetőségek 
kiaknázása 

 szociális programok tapasztalatainak 
kamatoztatása 

 társadalmi diverzifikáció 

 a kerület stigmatizációja oldásának folytatása 

 negyedszintű identitások továbbépítése 

Humán infrastruktúra 

 a kerület egy részének studentifikációja  a Százados út környéke általános iskolai 
ellátottságának javítása 

Gazdaság 

 turisztikai vonzerő fejlődése/fejlesztése 

 tudásközponti szerepkör kialakulása 

 gazdasági környezet tisztulása 

Önkormányzati gazdálkodás 

 innovatív lakáspolitika a bérlakások nagy számára 
építve 

 a településfejlesztési rutin további projekteken 
való kamatoztatása 

Táji és természeti adottságok, zöldfelületi rendszer 

 barnamezős területek rehabilitációja során új 
zöldfelületek kialakítása magánszektor 
bevonásával 

 a kerülettel szomszédos Népliget, mint nagy 
zöldfelület 

 a társasházak, bérházak belső udvaraiban zöld 
szigetek hozhatók létre 

 állami beruházásként megvalósuló Orczy park 
megújításával a környék zöldfelületi 
ellátottságának színvonalának növekedése, magas 
rekreációs értékkel bíró közhasználatú 
zöldfelületek tekintetében 

Épített környezet 

 közvetlen kapcsolódás a nemzetközi vasúti 
hálózatba 

 szabad fejlesztési kapacitás 

 pozíció révén országos, vagy nemzetközi 
intézményi fejlesztés 

 a diáknegyedstátusz erősítése 

Közlekedés 

 város külsőbb kerületeiben tervezett közúthálózat 
fejlesztések tehermentesítő hatása 

 területileg differenciált fővárosi személyforgalmi 
behajtási díjrendszer (ún. dugódíj) bevezetése 
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SWOT / LEHETŐSÉGEK 
  

Közművek 

 a távhőhálózat kooperációs vezetékszakaszának 
megépítésével a távhő versenyképessége javul 

 elérhető és megfizethető korszerű energia 
hatékony technológiák megjelenése, elterjedése 

 alternatív energiák térnyerése 

 lakosság érdekeltté tétele az energia- és 
vízfelhasználás csökkentésében 

Környezetvédelem 

 a hulladék újrahasznosítási arányának növelését 
az EU kiemelten támogatja 

 a környezettudatosság erősödése és a 
környezettudatos gondolkodás felértékelődése 

Katasztrófavédelem 

 a vízelvezető rendszer fejlesztésével és korszerűsítésével elérhető a szélsőséges csapadékesemények 
negatív hatásának csökkenése 

Városi klíma 

 növekvő környezettudatosság  a barnamezős területek rehabilitációja során a 
jelenleginél kedvezőbb kondicionáló hatással bíró 
zöldfelületek kialakítása 

 

SWOT / VESZÉLYEK 
  

Településhálózat 

 leszakadó barnamezők tovább degradálják a 
terület környezeti és gazdasági potenciálját 

 a szegregáció erősödése a leszakadó társadalmi 
rétegek növekedése miatt 

 a szükséges rehabilitációk megindulásának 
elmaradása 

Fejlesztési és rendezési környezet 

 a szegregáció erősödése, a kerületen belüli 
különbségek növekedése 

 az épületállomány megújításának elmaradása 

 a lakófunkcióval nem összeegyeztethető 
turisztikai fejlődés 

Társadalom 

 városrehabilitációs források elzáródása 

 erősödő szegregáció 

 az egyes negyedek egymástól való elszakadása 

Humán infrastruktúra 

 elmarad a felsőoktatási intézmények egyetemi 
negyedet alkotó hálózatosodása 

 az általánosan kedvezőtlen HH, HHH arányok 
miatt nem lehetséges a kerületben a kellően 
integrált oktatás 

 a kerület a teljes főváros szociális 
ellátóközpontjává válik 

 óvodai kapacitások szűkössé válása 

Gazdaság 

 a kerület a fővárosi turizmus passzív hátországává 
válik 

 az ingatlanfejlesztések elmaradó továbbgyűrűző 

pozitív hatása 

 a kiskereskedelem egysíkúvá válik, a kínai piacra 
épülő vonal mentén 

Önkormányzati gazdálkodás 

 a kedvezőtlen bérlakáshelyzet rendezésének elmaradása 
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SWOT / VESZÉLYEK 
  

Táji és természeti adottságok, zöldfelületi rendszer 

 forráshiány miatt fővárosi kezelésű zöldfelületek értékeinek pusztulása 

Épített környezet 

 fejlesztés elmaradása tovább degradálja a 
területet környezeti és gazdasági tekintetben 

 átfogó rehabilitáció nem indul el 

 a szegregáció erősödése a leszakadó társadalmi 
rétegek erősödése miatt 

 értékőrző személet megszűnése 

Közlekedés 

 Személygépjármű-ellátottság további növekedése  Parkolási problémák fokozódása 

Közművek 

 a jogszabályi környezet ellehetetleníti a megújuló 
energiaforrások érdemi terjedését 

megfelelő támogatási és ösztönző rendszer nélkül 
az energiahatékonysági és klímavédelmi 
törekvések által generált projektek a beruházás-
gazdaságosság miatt nem indulnak el 

Környezetvédelem 

 forráshiány miatt a barnamezős területek kármentesítése késik, vagy elmarad 

Katasztrófavédelem 

 a szélsőséges csapadékesemények hatására bekövetkező „árvízi” elöntés, vagy „villám-árvíz” a vízelvezető 
rendszer fejlesztésének elmaradása miatt erősödhet 

Városi klíma 

 a globális felmelegedés erősödése  a szélsőséges időjárási események növekvő 
gyakorisága 
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2.2. ÖSSZEFOGLALÓ SWOT ANALÍZIS 
Az alábbiakban a részletes analízis alapján készült összefoglaló kerül bemutatásra. 
 

ÖSSZEFOGLALÓ SWOT ANALÍZIS 

 

ERŐSSÉGEK 

 a történeti Belső-Józsefváros történetileg 
kialakult központi szerepköre 

 jelentős felhalmozott tudás a városmegújítás, 
különösen a szociális városrehabilitáció terén 

 erős településfejlesztési intézményrendszer 

 középiskolák, felsőoktatási és egészségügyi 
intézmények rendkívül magas koncentrációja 

 a fővárosi átlagot meghaladó ütemben bővülő 
turizmus 

 K+F-aktivitás jelenléte 

 hálózati szempontból kedvező közlekedési 
kapcsolatok 

 a történeti belvároshoz kapcsolódó értékes 
városszövet és épületállomány, különös 
tekintettel a kiemelt építészeti és történeti 
értékkel rendelkező Palotanegyedre 

 megfelelő közművesítettség kerületi szinten 

 történelmi múlttal rendelkező zöldterületek és 
jelentős zöldfelületű intézmények 

 Józsefváros területén nincs jelentősebb a 
területfelhasználást befolyásoló tényező 

 a fiumei úti köztemető és az Orczy park magas 
zöldfelületi aránya kedvezően hat környezetük 
klimatikus viszonyaira  

 

GYENGESÉGEK 

 társadalmilag többszintű problémákkal terhelt 
térség 

 fővárosi szerepkörből adódó jelentős terhelések 

 kerületszintű előítéletek 

 magas a szociális segélyekre szoruló népesség 
aránya 

 egyenetlen turisztikai érintettség 

 javuló, de még mindig kaotikus kiskereskedelmi 
állapotok a Ganz negyedben 

 az egy főre jutó zöldterületi arány összességében 
alacsony 

 tömbszintű rehabilitáció hiánya miatt romló 
épületállomány és zárványszerű lakóterületek 
kialakulása 

 Budapest városszerkezeti sajátosságaiból adódóan 
jelentős a belvárosi területeket terhelő átmenő 
forgalom 

 a megújuló energiahordozók alacsony arányú 
hasznosítása  

 a kerület forgalmasabb útvonalai mentén jelentős a 
gépjárműforgalomból eredő környezeti terhelés 

 a beépítések intenzifikálódásával romlik az 
átszellőzés 

 

LEHETŐSÉGEK 

 tudásközponti szerepkör kialakulása a jelen lévő 
egyetemek, kutatóhelyek sűrűsödése révén. 

 a város külsőbb kerületeiben tervezett 
közúthálózat fejlesztések tehermentesítő 
hatása 

 alternatív energiák térnyerése 

 a barnamezős területek rehabilitációja során új 
zöldfelületek kialakítása és a 
környezetszennyező állapotok felszámolása a 
magánszektor bevonásával 

 az Orczy park állami beruházásként megvalósuló 
megújításával a környék zöldfelületi 
ellátottságának növekedése, a színvonalas, 
magas rekreációs értékkel bíró közhasználatú 
zöldfelületek tekintetében 

 

VESZÉLYEK 

 városrehabilitációs források elapadása 

 erősödő (lokális) társadalmi szegregáció és a 
szociális problémák kiéleződése 

 a kerület - hosszú távon - a fővárosi turizmus passzív 
hátországává válik 

 a kiskereskedelem egysíkúvá válik a „kínai piacra” 
épülő tevékenységek dominanciájával 

 személygépjármű-ellátottság további növekedése 
fővárosi és kerületi szinten 

 megfelelő támogatási rendszer nélkül az 
energiahatékonysági és klímavédelmi törekvések 
által generált projektek nem indulhatnak el 

forráshiány miatt a barnamezős területek 
kármentesítése késik, vagy elmarad  
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3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

3.1. A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS 

3.1.1. Fejlesztési és rendezési környezet 
Az országos és a fővárosi fejlesztési dokumentumok keretet adnak az új kerületi fejlesztési és 

rendezési dokumentumok készítéséhez. Tág, a mai kor szellemét hordozó palettát biztosítanak a 

kerület által megfogalmazandó, elérendő céloknak, azaz Józsefváros fejlesztési és rendezési 

elképzeléseinek. 

Józsefváros sok éves múlttal rendelkezik a városrehabilitációs tervek és tevékenységek tekintetében 

egyaránt. A közelmúltban véghezvitt városfejlesztések – Corvin Sétány Program, Magdolna Negyed 

Program eddigi ütemei, stb. – a 9/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelettel elfogadott 

Kerületfejlesztési koncepción, korábban a 2008-ban készült kerületi IVS-sen és később a 207/2015. 

(IX.17.) ÖK határozattal elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégián (ITS) alapultak. A kerület 

emellett több külön fejlesztési koncepcióval (pl. Józsefváros Zöldfelület Fenntartási és 

Környezetvédelmi Koncepciója; Palotanegyed Turizmusfejlesztési Koncepció stb.) is rendelkezik. 

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

számú önkormányzati rendeletével fogadta el Józsefváros – jelenleg hatályos - Kerületi Építési 

Szabályzatát (JÓKÉSZ), mely részben integrálta a korábbi szabályzat elemeit, részben új alapokra 

helyezte a szabályozást. Jelen tervezési program keretében is hasonló feladat elvégzése zajlik, 

melynek célja, Józsefváros új Kerületi Építési Szabályzatának megalkotása (az új jogszabályi keretek 

között). 

A főváros „új” településrendezési eszközei a TSZT és az FRSZ, melyek 2015 januárjában kerültek 

először elfogadásra és azóta 2017 decemberében már módosultak is. A tervek meghatározzák a 

lehetséges fejlesztési irányokat, megjelölik a még fejlesztési tartalékokkal rendelkező területeket, 

ezzel alapot adva az új Kerületi Építési Szabályzat kidolgozásához, melyet 2018. december 31-ig kell 

megalkotnia a kerületnek. 

3.1.2. Társadalom 
A kerület társadalma a legtöbb alapvető mérőszám alapján nem tér el lényegesen a budapesti 

átlagtól, lényeges sajátossága azonban az érzékelhető etnikai sokszínűség, amely elsősorban a magát 

romának vallók magas arányából fakad. Míg a foglalkoztatottak aránya magasabb, mint Budapesten 

általában, más, hasonló mutatók alapján látható, hogy a VIII. kerületben jelentős probléma a 

szegénység: itt a legmagasabb a munkanélküliek aránya, valamint itt a legalacsonyabb az egy főre eső 

nettó jövedelem a főváros kerületei közül. Kedvezőtlen a lakosság egészségügyi helyzete is: egész 

Budapesten itt a legalacsonyabb a várható élettartam. 

A kerület kiemelkedő sajátossága a kis alapterületű, illetve az önkormányzati tulajdonú lakások 

magas aránya, noha utóbbi folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Ezt erősíti a lakásépítés erős 

helyi szerepe is: 2013-ban Józsefvárosban épült a legtöbb lakás Budapest kerületei közül. Ez 

elsősorban az évtized végéig várhatóan folytatódó Corvin Sétány Program nyomán valósul meg, 

melynek kezdeti bontásait jelentős szociálisbérlakás-építés kísérte. 

A kerület mint identitásképző elem számos negatív asszociációval terhelt, noha a 2000 óta számos 

szerencsés átalakulás – építkezések, egyetemi telephelyek nyílása, bővülése, közterületek megújítása 

– nyomán a VIII. kerület stigmatizáltsága oldódóban van. A kerület értékei közé tartozik a helyi iparos 
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tradíció, az etnikai sokszínűség és az erős felsőoktatási központi szerep – melyek mindegyikét aktívan 

támogatja a kerületi önkormányzat is. 

3.1.3. Humán infrastruktúra 
Józsefváros intézményei közül a bölcsődei ellátás, mint a Fővárosban szinte mindenütt, 

kapacitásában jelentősen elmarad az igényektől. Az óvodai férőhelyek száma ugyan megfelelő, de 

csak minimális tartalékokkal rendelkezik. Az általános iskoláknál jellemzően negatív vándorlási mérleg 

jelentkezik, aminek az oka, hogy a kerületi lakosok inkább a körzetükön kívülre íratják be 

gyermekeiket. Kedvezőtlen adottság, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok 

aránya, jelentős fölénnyel, Józsefvárosban a legmagasabb a budapesti kerületek közül. A 

középiskoláknál kevésbé érvényesül a helyi szerepkör, a diákok száma jelentősen meghaladja a 

kerületben élő középiskolás korúakét. Kerületi sajátosság, hogy a szakközépiskolai képzés diákszám 

szerint háromszorosan felülmúlja a gimnáziumit. A kerület egyben országos jelentőségű felsőoktatási 

központ is, Magyarország hallgatói létszámának több, mint 10%-a itt tanul – ezen felül a koncentráció 

folyamatosan fokozódik is: a Ludovika Campusban épül/épült a Nemzeti Közszolgálati Egyetem több 

képzőhelye. 

A kerületi szociális ellátás legtöbb eleme egy integrált intézményben, a Józsefvárosi Szociális 

Szolgáltató és Gyermekjóléti Központban összpontosul. A szociális juttatások terén szinte általános 

jelenség, hogy az egyes segélyformákat a kerületben a népesség jelentősen nagyobb hányada veszi 

igénybe, mint a budapesti átlag. A kerület sajátos adottsága az is, hogy a hajléktalanellátó 

intézmények száma magas, aminek részben az az oka, hogy a budapesti éjszakai melegedők 

helyeinek például több mint a harmada üzemel Józsefvárosban. 

A kerület egészségügyi ellátórendszerének alapszintjét az ötvenegy háziorvos és a tíz házi 

gyermekorvos jelenti. A kórházi ellátásokat illetően nem feltétlenül releváns a lakosság számára az 

intézmények sűrűsége, mindazonáltal a kerület e téren is jelentős központnak számít: a budapesti 

kórházi betegellátások közel negyedére valamelyik józsefvárosi kórházban vagy klinikán kerül sor. 

3.1.4. Gazdaság 
Józsefváros gazdaságában jelentős súlyt képviselnek a kereskedelemmel foglalkozó kft-k, közülük is 

elsősorban a ruházati cikkekkel foglalkozóké, köszönhetően elsősorban a Kőbányai út mentén, a volt 

Józsefvárosi pályaudvar területén a Négy Tigris piac 2014-es kiürítése óta elsősorban a Ganz-MÁVAG 

területén működő vállalkozásoknak. E környék tekinthető számos egyéb téren is a kerület gazdasági 

súlypontjának: a zömében felhagyott gyártelep egyes részein változatlanul ipari termelés folyik. 

Hasonló aktivitás figyelhető még meg az Asztalos Sándor út mentén is. A kerület gazdasági 

szereplőinek zöme egyébként is a kereskedelem és szolgáltatás területein folytatja tevékenységét, a 

kerület egyéb részein elosztva. 

A kerület turizmusa alapvetően a Nagykörúton belüli területekre összpontosul, noha a külsőbb 

részekben is több, gyakran nemzeti jelentőségű látnivaló található. 

Jelentős szereppel bír a kerület gazdasági életében a lakásépítés is: 2013-ban egész Budapesten itt 

épült a legtöbb lakás. A fejlesztések fő hajtóereje a Corvin Sétány Program, de a kerület más részein 

is számos új társasház épült. A kerület több részén – elsősorban a Corvin sétány és a 

Hungária/Könyves Kálmán körút mentén – jelentős az irodafejlesztések súlya is. 
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3.1.5. Épített környezet 
A kerület városszerkezeti szempontból három meghatározó részre tagolható (Belső-, Középső-, Külső-

Józsefváros). Városszerkezete jórészt történelmileg kialakult, ugyanakkor az átmeneti zóna területén 

a rendszerváltozás után megszűnt vagy tevékenységet váltott gazdasági, vasúti területek 

átstrukturálódásra várnak (pl. Ganz-MÁVAG, volt Józsefvárosi pu.). Meghatározó szerkezeti elemként 

jelentkeznek a sugár- és körirányú utak, melyek tagolják a kerületrészeket, míg a vasúti hálózat 

jelentős elválasztó hatást fejt ki az egyes városrészek között és a kerületközi kapcsolatokban. 

A beépítésre szánt területeken belül a jelenlegi, tényleges területfelhasználásra összességében a 

lakófunkció és a vegyes területhasználat a jellemző, melyek a belső zóna területén dominánsak, míg 

az átmeneti zóna területén emellett jelentős arányt képviselnek a gazdasági és a különleges területek 

is. 

A közelmúltban az épített környezet fejlesztése területén elsősorban a lakó- és vegyes funkciójú 

beruházások említhetőek. Jelentős városszerkezeti beavatkozásnak számít a Corvin sétány, de a 

közelmúltban megkezdett Orczy parkban lévő beruházások is jelentős léptéket képviselnek. Az elmúlt 

években kiemelt hangsúlyt kapott a Palotanegyed közterületi fejlesztése, és jelentős rehabilitációs 

tevékenység folyik a Magdolna negyed területén is. 

Az alulhasznosított területek vonatkozásában elsősorban az egykor virágzó, de jelenleg gyakran 

kihasználatlan, leromlott, üres gazdasági területeket, valamint a vasúti területeket lehet kiemelni. A 

Kőbányai út túloldalán lévő volt Ganz-MÁVAG gyártelep a rendszerváltozás után fokozatosan 

átalakult, ma a Hungária körgyűrűn belül a legnagyobb egybefüggő gazdasági, jellemzően 

kereskedelmet, raktározást – termelést már csak kevésbé – szolgáló terület. Ennél kisebb, 

tömbméretű, helyzeti potenciáljukhoz képest alulhasznosított területek találhatók a Könyves Kálmán 

krt. és a Kerepesi út mentén is. 

A kerület jelentős építészeti örökséggel rendelkezik, mely elsősorban a Palotanegyed területén 

összpontosul, de sok értékes épület található Józsefváros középső területein is. A karakteres 

Tisztviselőtelep műemléki jelentőségű területnek számít, míg a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben 

jelentős számú műemlék sírhely található. 

3.1.6. Közlekedés 
Józsefváros XIX. századi kiépülésekor a XXI. századi közlekedési igények nem voltak 

prognosztizálhatóak, ennek ellenére az akkor létrehozott közterületi rendszer - egyelőre - 

nagyobbrészt be tudja fogadni a mai feladatok ellátásához szükséges infrastruktúrát. 

Az életszínvonal emelkedése folytán a gépjárműves utazási igények folyamatosan növekednek. A 

főúthálózaton jelentkező forgalmi torlódások okát a más kerületek területén lévő közúthálózati 

hiányosságok, a mellékúthálózaton jelentkező helyhiányt pedig Józsefvárosban a telken belül 

megoldatlan parkolás okozza. A legösszetettebb problémát is a parkolás jelenti, amely a 

rendelkezésre álló közterületek korlátozott volta miatt befolyásolja a többi közlekedési módot, illetve 

azok fejleszthetőségét is. 

Józsefváros közösségi közlekedési ellátottsága Budapesti viszonylatban már régóta jónak számít, 

mind a hálózat sűrűsége, mind a szolgáltatás színvonala tekintetében. Ezzel együtt a belső 

kerületekhez viszonyítottan ugyanakkor a közösségi közlekedés lefedettsége szempontjából a kerület 

egyes részein hiányosságok is érzékelhetők. 

A gyalogos és kerékpáros közlekedés a város rehabilitációjával összefüggésben lassan, de 

folyamatosan fejlődik.  
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3.1.7. Közművesítés 
Az ivóvízhálózat kiépítettsége teljes, azonban több vezeték koros, elavult anyagú, így a lerakódások 

és meghibásodások veszélye nagyobb. A kerületben a csatornával ellátott lakások aránya teljes 

körűnek tekinthető, de a hálózat folyamatos fejlesztésére, korszerűsítésére ebben az esetben is 

szükség van. Mivel a kerületben egyesített rendszerű csatornahálózat üzemel, így a csapadékvíz 

elvezetése megoldott. Józsefvárosban élővízfolyás nem található, és a kerület jellemzően nem árvíz-, 

illetve belvízveszélyes terület. 

A kerületben az energiahálózatok a jelenlegi energiaigényeket teljes mértékben kielégítik, és 

rendelkeznek szabad kapacitásokkal. Az energiahálózatok rekonstrukciója ütemezetten történik. A 

távhő esetében a kerület lehetőségekkel rendelkezik a megújuló energiaforrások végfelhasználásban 

megjelenő részarányának növelésére. A fővárosi távhőhálózat független távhőkörzeteinek 

összekapcsolásával, az ellátásba vont területek növekedésével - hosszabb távon - a távhő 

versenyképessége javulhat. 

3.1.8. Táji-természeti adottságok, zöldfelületi rendszer 
Józsefváros nagyobb része tájtípusát tekintve települési (urbánus) táj, ennélfogva az emberi 

beavatkozás és az épített elemek vannak túlsúlyban. Nagyobb összefüggő jelentős zöldfelületű 

beépítetlen térség a Nemzeti Sírkert területe, amely értékes, gazdag növényállományú. A kerület 

legfontosabb természeti értéke az országos jelentőségű védett természeti területként nyilvántartott 

Füvészkert. A közparkként látogatható kert növényállománya különleges. 

Mivel a kerületben az alacsony zöldfelületi intenzitású területek dominanciája jellemző, táji értéket 

képviselnek még a jelentős zöldfelülettel bíró lakóterületek, mint a Százados úti Művésztelep, vagy a 

Tisztviselőtelep. 

A zöldfelületi rendszer legjelentősebb elemei a területarányosan elhelyezkedő közkertek, közparkok, 

jelentős zöldfelülettel rendelkező intézménykertek. 

Az egy főre jutó zöldfelület alacsonyabb a budapesti átlagnál, de belvárosi viszonylatban mégis 

kedvező. 

3.1.9. Környezetvédelem 
A talaj általános helyzete és kondíciója tipikus városi jellegeket mutat, a térségben eredetinek 

mondható, bolygatatlan talajfelszín alig található. Az egykori gazdasági tevékenységek területein 

potenciális szennyezettséggel lehet számolni, több helyen eredményes kármentesítést hajtottak 

végre. 

Zaj- és légszennyezés szempontjából a kerület terheltnek tekinthető. A Teleki László téren található 

automata mérőállomás adatai alapján ugyan a légszennyezettségi index nitrogén-oxidok 

tekintetében megfelelő, szállópor tekintetében jó, a nagy forgalmú útvonalak mellett órás 

határérték-túllépések előfordulnak. A kerület zajviszonyait az áthaladó utak és vasutak forgalmából 

adódó terhelés határozza meg. 

A kerületben a rendszeres hulladékgyűjtés a fővárosi közszolgáltató által megoldott. 
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3.2. PROBLÉMÁK ÉS ÉRTÉKEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

TÉMAKÖR PROBLÉMA (-) ÉRTÉK (+) 

Területfelhasználás 

és épített környezet 

Népszínház, Csarnok, Magdolna és Corvin 

negyed területén jellemző a nagyszámú 

üres, használaton kívüli vagy 

alulhasznosított, valamint a környezetéhez 

képest alacsony beépítésű terület; 

Területfelhasználás szempontjából a 

gazdasági területek és a Százados negyed 

lakóterületeinek szomszédsági viszonya 

okoz és okozhat problémát; 

A rossz minőségű épületállomány 

elsősorban a rossz szociális helyzetű 

területeken található; 

A kerület területén lévő jelentős számú 

építészeti örökség állaga folyamatosan 

romlik 

A Palotanegyedben és a József körút 

mentén végrehajtott közterületi 

rehabilitációk; 

Az Orczy negyedben a korábbi üzemi-

gazdasági funkciók megszűnésével a zöldbe 

ágyazott intézményi funkciók irányába 

változik a területfelhasználás; 

A volt Józsefvárosi pályaudvar területe a 

megújulás küszöbén áll, részben el is 

kezdődött az átalakulás; 

Corvin negyedben bekövetkezett és még 

mindig folyamatban lévő 

városrekonstrukció és arculat váltás; 

Jelentős számú műemlék és helyi védett 

épített érték jelenléte; 

Nagy kiterjedésű, fejlesztésre alkalmas 

területek állnak rendelkezésre 

Közlekedés 

Nagy az átmenő közúti forgalom, mert a 

külsőbb kerületek közúthálózati kapcsolatai 

hiányosak; 

Józsefvárosban az általános jó helyzet 

ellenére bizonyos területeken a közösségi 

közlekedési ellátottság kedvezőtlen a nagy 

gyaloglási távolság miatt; 

A zártsorú nagyvárosias beépítés és a 

lakótelep esetében problémát jelent a 

parkolóhelyek hiánya; 

A közlekedésből származó levegő-, zaj- és 

rezgés-terhelés a kiemelt közlekedési 

területek mentén jelentős 

Józsefváros számos metrómegállóval 

rendelkezik, mindhárom metróvonal érinti a 

területét; 

Józsefvárost – több más vonal mellett – 

Budapest három legfontosabb 

villamosvonala közül kettő is érinti 

(Nagykörúti 4-es 6-os és a Hungária 

körgyűrűn közlekedő 1-es villamosvonalak); 

A Hungária gyűrű biztosítja Józsefváros 

elkerülését az átmenő forgalom számára 

Közművek 
Koros, elavult anyagú az ivóvíz- és a 

csatornahálózat 

Józsefváros általános közműkiépítettséggel 

ellátott terület, ahol helyenként a távhő is 

jelen van 

Zöldfelületi rendszer 

A belső területeken relatív alacsony a 

zöldfelületi ellátottság; 

A kerületben az alacsonyabb zöldfelületi 

intenzitású területek dominanciája jellemző 

A zöldfelületi ellátottság kapcsán nagy 

jelentőséggel bír valamennyi meglévő 

közkert, közpark és jelentős zöldfelületű 

intézménykert; 

A kerületben magas zöldfelületi arányú 

lakóterületeket is találunk 

Mivel a kerületben fasor viszonylag kevés van, ezért azok jellemzően szerkezeti 

jelentőségűek, településképi szempontból megtartásra és fejlesztésre érdemesek 

Társadalom és 

gazdaság 

A kerületben a KSH 2011-es népszámlálási 

adatai alapján három szegregátum is 

található 

Jelentős fejlesztések zajlanak és tervezettek 

a kerületben (Corvin sétány, Semmelweis 

Egyetem, Ludovika Campus, stb.) 
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3.3. ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK 
Józsefváros területét a kerület önkormányzata - az alábbiak szerint - 11 negyedre osztotta: 
 

 
 

Palotanegyed – Múzeum körút és József körút között 

Népszínház negyed – Rákóczi út és Népszínház u. között 

Csarnok negyed – Rákóczi téri csarnok környezete 

Corvin negyed – Baross utcától délre a Szigony utcáig 

Magdolna negyed – Csarnok negyed és a Fiumei út között 

Losonci negyed – Corvin negyed és az Illés u. – Korányi u között 

Orczy negyed – Losonci negyed és az Orczy út között 

Kerepesdűlő – a Kerepesi temető és környéke a Keleti pályaudvarral 

Százados negyed – vasút és a Hungária krt. között   

Ganz negyed – volt Ganz-MÁVAG, illetve Józsefvárosi pályaudvar barnamezős területe 

Tisztviselőtelep – Orczy úttól a Hungária körútig 

 

Az egyes városrészek önálló bemutatását a megalapozó vizsgálat azon fejezeteiben részleteztük, ahol 

az adott vizsgálati téma kapcsán az egyes városrészek önálló értelmezése lehetséges volt, vagy ahol 

annak jelentősége volt, például a társadalom, vagy az épített környezet kapcsán. 
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Palotanegyed 

A kerület legbelsőbb városrésze, határát a József körút képezi, annak ellenére, hogy a József körút 

külső oldalán lévő tömbök jellemzői még hasonlóak. Közvetlen szomszédja a belvárosi V. kerület, 

illetve a IX. és a VII. kerület. A körút jelentős elválasztó hatása azonban még a történeti kialakulás 

időszakára nyúlik vissza. 

Ez a terület Budapest városközponti részéhez is tartozik, számos országos intézmény – egyetem, 

kórház, múzeum – található területén. Kialakulása során meghatározó volt, hogy a XIX. században itt 

kezdtek maguknak palotákat építeni a gazdagabb nemesek. Ezzel vette kezdetét a terület beépítése, 

amit később már bérházak követtek, de még arányos utcaszerkezet és megfelelő belső térarányú 

épületek jellemzik. 

Itt található a Nemzeti Múzeum, mögötte a Magyar Rádió épületegyüttese, nem messze az ELTE 

épületcsoportjai, melyek a főváros meghatározó intézményeit jelentik. Építészeti értékei miatt a 

kerület műemlékeinek zöme is itt található. Területileg zömében a városközponti jellemzők mellett a 

lakófunkció uralja. Zártsorú beépítésű területének jellemzője – különösen a Rákóczi úton és a József 

körúton – a földszintek üzletekkel való kapcsolódása a széles járdákhoz. Kiemelt kereskedelmi 

jellemzőiből mára sokat veszített, de korábban országos célként volt meghatározó a Corvin áruház. A 

szomszédságában épült Europeum foglal magába nagyobb kereskedelmi egységet. 

A városrész megközelíthetősége kiváló, szélein öt metrómegállóval, két gyűrűirányú villamosvonallal 

rendelkező negyed. 

Fentiek miatt az utóbbi időben a kerület e belső részén megindult a gyalogosrendszer fejlesztése, 

illetve a forgalomcsillapítással kapcsolatos utcaátépítés, mely több kis teret kapcsol össze. 

Jelentősebb zöldfelülete a negyednek a Múzeumkert, meghatározó fásított közterei a Gutenberg tér, 

a Mikszáth tér, a Gyulai Pál utca menti közkert. A Kálvin tér felől induló Baross utca gyalogos szakasza 

a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár előtti fásított teresedéssel, a Szabó Ervin térrel gazdagítja ezt a sort. 

A Blaha Lujza tér kiemelt, részben gyalogos tér, de még mindig a parkoló gépkocsik uralják. A kerület 

e ponton kapcsolódik a legjobban a fővárosi vérkeringésbe, hiszen a Rákóczi út és József körút 

csomópontja meghatározó nagyhálózati elemek (metró, villamosvonal, buszok) találkozását jelenti. 

Az épületállomány jellemző kereskedelmi és vendéglátási sávjai, pontjai éppen a gyalogosrendszer és 

térrendszer fejlesztésének köszönhetően sokat fejlődtek az elmúlt időszakban, az üzletek és a 

vendéglátás profilja egyaránt változott. A Rákóczi út és a Nagykörút mentén a változás iránya inkább 

fordított, már a Palotanegyed oldalán is a külsőbb negyedek választéka és ellátási minősége a 

meghatározó. 

A Palotanegyeden jól érezhető a belvárosi minőség terjeszkedése, az itt jelen lévő, jelentősebb 

létszámú diákság nyomán inkább a kissé alacsonyabb árkategóriájú, de relatív színvonalas egységek 

telepednek meg. 

Általánosan elmondható, hogy a Palotanegyed magasabb minőségű környezeti elemekkel 

(közterület, lakásállomány) rendelkezik, mint a többi kerületrész, a turizmusnak egyre erősebb 

célterületévé válik, felsőoktatási intézményei miatt jelentős diáklétszám jellemzi és itt található az 

ún. belső klinikai tömb is. A kerület egyik legkedvezőbb helyzetű városnegyede. A legegységesebb és 

legértékesebb épületállománnyal is rendelkező városnegyed. Mindezek ellenére ingatlanpiaci 

szempontból még mindig a belső városrészek legolcsóbb negyede. 

Szemben a kerület legtöbb részével, a Palotanegyed önálló identitással, ezzel szorosan 

összekapcsolódóan részönkormányzattal, illetve erős helyi civil szervezettel is rendelkezik. 
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Népszínház negyed 

A József körút külső oldalán elhelyezkedő negyed közvetlenül határos a VII. kerülettel, attól a Rákóczi 

út határolja el, keletről a Fiumei út a határ, délről a Népszínház utca. A József körútnak csak egy 

tömbnyi kis szakasza tartozik ide. A területet a nagyvárosias zártsorú, elsősorban lakóházakkal való 

beépítettség jellemzi, mellyel a kerület egyik legsűrűbb területi egysége annak ellenére, hogy ide 

tartozik a II. János Pál pápa tér jelentős zöldfelülete is. Mindemellett jelentős intézmények is 

találhatók a városrészben. Az épületek földszintje a Rákóczi úton és a Népszínház utca mentén is 

hagyományosan kereskedelmi rendeltetésű, mindkettő meghatározó városszerkezeti jelentőséggel 

bír. 

Az épületek többsége még magán hordja az eklektikus értékeket, több műemlék és néhány fővárosi 

szinten védett épület is található itt. 

Közösségi közlekedése jó, két metróvonal is érinti a városrészt. A körúti, a Népszínház utcai és a 

Fiumei úti villamosvonalak is meghatározó közlekedési elemek. 

Ez a negyed is rendelkezik országos ellátási körzetű egészségügyi létesítménnyel, mint a Péterfy 

Sándor Utcai Kórház, Rendelőintézet és Baleseti Központ részeként működő baleseti intézet a Fiumei 

úton, de meghatározó a felújított Erkel Színház is a kultúra terén, míg az igazgatás terén a 

Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság emelhető ki. 

 

Csarnok negyed 

A negyed a Rákóczi téri vásárcsarnokról kapta nevét, központját ugyanis ez a létesítmény és az előtte 

lévő tér adja. A Csarnok negyed Középső-Józsefváros körút menti, középső területén helyezkedik el. A 

József körút – Népszínház utca – Nagy Fuvaros utca és délről a Baross utca határolja. Jellemzően 

lakóterület, mely sokkal változatosabb kiépítettséggel rendelkezik a korábban bemutatott 

negyedeknél, több a foghíj, az alacsonyabb szintszámú épület. Ugyanakkor kevesebb intézmény 

jellemzi, elsősorban a kerület alap- és középfokú ellátásának építményei jelennek csak meg, mint pl. a 

rendőrkapitányság vagy a szakorvosi rendelőintézet, de itt található az Óbudai Egyetem Keleti Károly 

Gazdasági Kara, valamint – részben – Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara is. A József körút mentén 

meghatározó még mindig a földszinti kereskedelem, de színvonala elmarad a belső kerületekhez 

képest. Egyetlen jelentős közterületi zöldterülete a Rákóczi tér. 

Karakterében a zártsorú zártudvaros beépítés a jellemző a területen. Épületállományában kevesebb a 

védelemre érdemes épület, azok is elsősorban a Horváth Mihály tér térségére összpontosulnak. A 

sűrűsége kicsit enyhébb a belső városrészeknél, aminek oka a több foghíj, és az alacsonyabb 

szintszámú épületek jelenléte. 

 

Corvin negyed 

A Corvin negyed Középső-Józsefváros területének legerőteljesebben átalakuló negyede, a József 

körút – Baross utca – Horváth Mihály tér északi oldala – Baross utca – Leonardo da Vinci utca – Práter 

utca – Szigony utca – Üllői út vonala határolja. A korábbi városmegújító elképzelésektől eltérő, 

meghatározó léptékváltás felgyorsította a folyamatokat és a gazdasági válság előtt megindult 

fejlesztés, ha az előzetes elképzeléseknél lassabban is, de belátható időn belül be tud fejeződni. 

A terület jellemzően lakóterület, de a Corvin Sétány Program részeként ugyanakkor jelentős 

kereskedelmi és irodai terület is létesült. A Corvin sétány teljes egészében még nem készült el. A 

terület a városközponthoz kapcsolódó nagykörúti helyszínek egyike, mozi, konferenciaközpont, 

szálloda egyaránt található itt. Bár felsőfokú oktatási intézménnyel nem rendelkezik, itt található a 
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híres Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium. A jövőben még további fejlesztési lehetőséget is 

rejt magában, több tudományos központ is tervezett itt, mint pl. a Corvin Tudáspark. A területen az 

építészeti minőség a korábbihoz képest egyértelműen változást hozott a terület imázsában és 

hírnevében egyaránt. 

Közösségi közlekedése hiányos, a határoló útvonalakon közlekedő metró-, villamos-, busz- és 

trolibuszvonalak a negyed jelentős hányadáról csak 300 métert meghaladó gyaloglással éretőek el. 

 

Magdolna negyed 

Középső-Józsefváros keleti részének meghatározó negyede, ami elsősorban a 2005 óta zajló, 2015-

ben harmadik ütemét záró szociális városrehabilitációjáról vált ismertté. Jellemzően zártsorú, 

zártudvaros beépítésű terület, de még számos foghíj és alacsony szintszámú épület uralja, sűrűsége 

elmarad a belsőbb városrészekétől. 

Védett épület csak kettő van a területen, a történeti fejlődés során nem jutott el abba a fázisba, ami 

a korabeli meghatározó értékes épületekkel való beépítést eredményezte volna. 

A területen alapvetően a lakófunkció dominál, intézményei az alapfokú ellátást biztosítják 

elsősorban, de itt működik a Wesley János Lelkészképző Főiskola. A megújult Teleki László téri piac 

nagy előrelépést jelent a negyed életében, ami a szomszédos Népszínház negyedre is kihat. 

Tekintettel a terület társadalmi helyzetére itt sűrűsödnek leginkább a szociális ellátó intézmények. 

 

Losonci negyed 

A negyed elnevezését a lakótelep közepén lévő Losonci térről kapta. Határait a Baross utca – 

Leonardo da Vinci utca – Práter utca – Szigony utca – Üllői út - Korányi Sándor utca – Illés utca – 

Kálvária tér nyugati oldala képezi. A tervezett józsefvárosi lakótelep egy része készült el az 1970-es, 

’80-as évek során, ennek lehatárolása mellett ide tartozik még egy-két környező tömb, a Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kara, valamint délen a Füvészkert és a 

Semmelweis Egyetem külső klinikai tömbje, melyhez kapcsolódó K+F létesítmény is gazdagítja a 

negyedet. 

Beépítése a fent leírt jellemzőiből adódóan rendkívül vegyes. A Baross utca mentén meghatározó 

városképi elemként jelenik meg a lakótelep nagyvárosias területe, melynek zöldfelületi aránya a 

belső városrészekhez képest kedvező. Fővárosi, de országos viszonylatban is fontos a klinikai tömb 

szabadonálló, XIX. sz. végi, értékes épületállománya, és meghatározó történeti és zöldfelületi tényező 

a Füvészkert. Ez a heterogén terület közepes sűrűséget eredményez. 

A terület közösségi közlekedési lefedettsége részben megfelelő képet mutat, a Baross utca jó 

feltárást biztosít a városrész északi részének, ugyanakkor az Üllői út felől csak metrókapcsolattal 

rendelkezik a terület, belső utcáin közösségi közlekedés nincs, innen a rágyaloglási távolságok 

nagyok. 

 

Orczy negyed 

A városrész elnevezését az Orczy útról és térről, illetve az Orczy parkról kapta. Határait a Kálvária tér 

déli és keleti oldala – Baross utca – Orczy tér északi és keleti oldala – Orczy út – Üllői út – Korányi 

Sándor utca – Illés utca alkotja. A terület magában foglalja a kiemelt beruházásként létrejött Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem új campusát és az ettől északra fekvő átalakuló lakóterületeket. A közösségi 

közlekedés a 3-as metróval csak a lakóterületektől távol érinti a negyedet, ugyanakkor a Baross 
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utcán, a negyed több északkeleti mellékutcájában, illetve az Orczy úton is érhető el közösségi 

közlekedés. A Füvészkert, az Illés utca lefedettsége hiányos. Bűnügyi fertőzöttsége jelentős, a 

Diószegi Sámuel utca a kerület legneuralgikusabb pontjainak egyike. 

A terület értékes épületállományát képezi a volt Ludovika, ami mára az egyetem területe, és egy-két 

további épület a területen belül. Az elmúlt időszakban az északi rész korszerűtlen lakásállományát 

fokozatosan váltják fel korszerű, bár helyenként túlzsúfolt új lakóépület-együttesek. 

Intézményekben a már említetteken túl nem bővelkedik a terület. 

 

Kerepesdűlő 

A városrész magába foglalja a Keleti pályaudvart a Baross térrel együtt, a Fiumei úti Nemzeti 

Sírkertet, az Aréna Pláza bevásárlóközpontot, a korábbi gumigyár által dominált vasút melletti 

iparterületet és a Mosonyi utca menti beépítést. Lehatárolása: Fiumei út – Baross tér – Thököly út – 

Verseny utca – Dózsa György út – Kerepesi út – Asztalos Sándor út – Salgótarjáni utca. 

A negyed építészetileg nehezen meghatározható karakterű, mivel jelentős eltérés van az egyes 

területhasználatok között. A Keleti pályaudvar alapvetően elválasztja a VII. kerülettől és az egyébként 

közel lévő Olimpiai Központtól. 

A jelentős zöldfelülettel bíró Nemzeti Sírkert ellensúlyozza a még működő vagy már funkciót váltott 

iparterületi sűrűséget és burkoltságot. 

 

Százados negyed 

A Százados negyed a kerület legkeletibb részén terül el, jellemzően ipari területeken. Lehatárolása 

szerint az Asztalos Sándor út – Kerepesi út – Hungária körút – MÁV vonala határolja. A vasút melletti 

tömbsor a régi iparterületek megmaradt egységeit foglalja magába, ettől a Hungária körút irányába 

jellemzően lakóterületek találhatóak, régi telepek és új lakótelepek, délre sportlétesítmények. A 

Salgótarjáni út – Könyves Kálmán körút – Vasút által elszigetelve található az egykori MÁV kolónia 

telepszerűen beépült családi házas területe. Itt található továbbá a Százados úti Művésztelep, ami a 

főváros első művésztelepeként épült, egyben Európa legrégibb folyamatosan működő művésztelepe. 

A kulturális intézmények között említésre méltó a Honvéd Kamaraszínház a Kerepesi úton. 

A területet beépítési és építészeti vegyesség jellemzi, meghatározó karaktere csak egy-egy 

egységesen beépített területének van. A kisvárosias lépték az irányadó, de részben nagyvárosias 

jelleg is megjelenik az utóbbi évtized lakásépítése eredményeként. A terület közösségi közlekedési 

feltárását északról a 2-es metró, trolibusz és buszvonalak, keletről a Hungária körúti villamos 

biztosítja. A városrész nyugati oldalán ellátottsági hiányok tapasztalhatók. 

A területen értékes építményt nem regisztrálnak, jelentősebb intézmény nem található itt. 

 

Ganz negyed 

A negyed nevét a korábbi Ganz-gépgyár adja, területéhez tartozik a Vajda Péter utca – Orczy út – 

Orczy tér keleti és északi oldala – Fiumei út – Salgótarjáni utca – MÁV vonala – Hungária körút – 

Könyves Kálmán körút által határoltan a volt Ganz-MÁVAG, a Golgota tér és a volt Józsefvárosi 

pályaudvar. 
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A területen található a valamikori MÁVAG által építtetett MÁVAG-kolónia, ami fővárosi védettséget 

élvező karakteres, keretes beépítésű lakóterület. 

Maga a gyárterület rendkívül sűrűn beépített, átjárhatatlan, zártsorúan kialakított térfallal 

rendelkezik, melyek mögött rendkívül sűrű beépítés található, melyen mára ipari gyártás, 

kereskedelem, szolgáltatás számára nyújt terepet. 

A Kőbányai út északi oldalán a Józsefvárosi pályaudvar utasforgalma 2005-ben szűnt meg, a területe 

egy részén működő kínai piac felszámolására 2014-ben került sor. A jelentős részben hosszabb ideje 

használaton kívüli területen különböző intézményi és rekreációs fejlesztések várhatók. 

 

Tisztviselőtelep 

A Tisztviselőtelep mindig fenntartott bizonyos különállást Józsefvárostól, különösen 1950-ig, amíg a 

X. kerület részét képezte. A XIX. század végén a főváros úgy határozott, hogy kedvezményekkel 

támogatja az építkezni vágyókat, a tisztviselők számára nem megfizethető bérlakásárak időszakában 

lehetővé teszi családi ház építését. Az Orczy út – Vajda Péter utca – Könyves Kálmán körút – Üllői út 

által határol terület nagy részét ez a kellemes kisvárosias terület tölti ki. A Hungária körút mentén 

már más funkciók, intézmények, irodaházak is találhatóak, a negyed Üllői út felőli oldalán a 

Semmelweis Egyetem és a Heim Pál Gyermekkórház egészségügyi területei, illetve volt ipari területek 

találhatóak. Utóbbi az Orczy út felől is megjelenik (a volt Május 1. Ruhagyár). 

A terület belső, lakóterületi része kisvárosias karakterű, műemléki jelentőségű terület, jelentős belső 

zöldfelületekkel. A Hungária körutat kísérő tömbjei sűrűbbek és magasabbak, köztük már megjelent a 

mai kor irodaházi karaktere is. Az Orczy út sarkán lévő Nagyvárad téri Elméleti Tömb (Semmelweis 

Egyetem) Budapest legmagasabb épülete. A terület kevés fejlesztési lehetőséggel rendelkezik, a 

Hungária körút – Üllői úti sarok, a volt Pénzverde területe nyújthat jelentősebb fejlesztésre számára 

teret. 
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