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méréséért és a szükséges korrekciók fe|ti]vizsgá|atának előkészítését a Városfejlesztési és Főépítészi

Ügyosztá|y mint stratégiai menedzsmentszervezet végzi e| (a továbbiakban: Ügyosztá|y). Az Ügyosztály fogja

össze az egyes kisebb és nagyobb programok, projektek végrehajtását, me|yek kĺjzü| a szociá|is

városrehabi|itációk menedzsmentjét az e téren je|entős szakmai rutinnaI rendeIkező Rév8 Zrt' végzi' A
projektmenezsment szervezetei aktív és rendszeres kommunikációt tartanak fent az lTS-ben fog|a|tak

nyomon követése és megva|ósítása érdekében.

Az Ügyosztály a feladatait a Szervezet és MűködésiSzabá|yzatban fog|altaknak megfele|ően végzi, ekképpen
fetelős a te|epü|ésfej|esztési stratégia kidolgozásáért és szakmai felÜgye|etéért, a Te|epülésfej|esztési

koncepcióról, az integrá|telepü|ésfej|esztésistratégiáró| és a te|epü|ésrendezési eszköztikrő|, va|amint egyes

te|epü|ésrendezési sajátos jogintézményekrő| sző|ő 3L4/2o12'(Xl.8.} számú kormányrende|etben és egyéb

vonatkozó jogszabályban fog|a|tak figye|emme| kíséréséért, a te|epü|ésfejlesztési projektek előkészÍtéséért
és szakmai képvise|etéért, a turĺsztikaistratégia kido|gozásáért, szükség szerint együttműködik a HivataI más

szervezeti egységeivel.

Az Ügvosztálv és a Rév8 Zrt' az előkészítés és a végrehajtás menetét a Hivatal ügyrendje a|apján végzi, az

a|ábbi struktúrában.

6. ábra: Végrehajtásĺ struktúra.

9.3. ATELEPÜlÉsrozlKooRDlNÁcloMECHANlZMUSA|
Józsefváros több okbó| is kü|ön|eges helyzetben van a szomszédos önkormányzatokka] folytatandó

koordináció optimá|is formáját i||etően. Eeyfelő| budapesti kerületként kétszintű önkormányzati rendszer

része, ennek megfe|e|ően számos te|epü|ésüzeme|tetési és -fej|esztési kérdésben fe|adatait a Fővárosi

onkormányzatta| megosztva |átja el, azok egy részét a törvényi szabályozásnak megfele|ően te|jesen

átdelegálva. Másfe|ől a V|||. kerĹi|et egyike annak a tizenegy fővárosi kerületnek, amely kizárólag más

kerü|etekkel határos' Ebbő| következően minden szomszédos onkormányzatáVaI szükségszerűen közös tagja

egy testületnek, a Fővárosi onkormányzat képvĺse|ő-testületének, me|yben 2oL4 óta minden kerü|eti
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polgármester egyben képviselő is. ||yesformaképpen a te|epü|éskozi koordináció a|apvető mechanĺzmusai

úgy a szomszédos kerü|etekke|, mint a fővárossal biztosítottak Józsefváros poIitikai vezetése számára.

A szakmai koordinácĺó szükségessége e|sősorban a Nagykörút menti kerÜ|etekke| közösen merült fe| a

stratégiaalkotás e|őkészítőfázisa során, |egfőbbképp magának a Nagykörút okán, annak közös szabályozási,

városképformálási |ehetőségeinek tisztázására. E fórumon a Fővárosi onkormányzat, továbbá Józsefuáros

szomszódjai közĹiI az V. és a V||. kerü|et egyaránt részt vesz, míg a |X. kerü|et tematiktls csat|akozása magától

értetődő, így javaso|t a fórum rendszeresítése, háromhavonkénti összehívása, a felsoroltakon fe|tiI a Vl. és a

X|||. kerü|et képvise|őinek - már megtörtént - részvétele mel|ett' E ta|á|kozókon a stratégiai és az operatív

menedzsmentszervezet képvise|ői egyaránt részt Vesznek. A X. és a X|V. kertilette| cseké|yek Józsefuáros

potenciá|is együttműködési Iehetőségei, így esetükben az aIkaImi kooperáció kielégítőnek tekinthető.

A be|ső-pesti kooperációs fórum a Nagykörúton fe|ü| elsősorban a határoló főútvona|ak egységes

szabá|yozása és fej|esztése kapcsán bír |étjogosu|tságga| ami Józsefuáros szempontjából a Rákóczi utat, a

Baross teret, az Ü|lői utat, a Ká|vin teret és a Múzeum körutat je|enti. A Verseny utca, a Dózsa György út, a

Kerepesi út, a Hungária körút és a Könyves Ká|mán körút e szempontbó| szignifikánsan kevesebb kérdést,

egyeztetésre váró prob|émát vet fe| az érintett kerü|etek élete szempontjábó|, így a X. és X|V. kerü|etekke|

va|ó strukturá|t egyeztetésife|ü|et hiánya e szempontbó| sem okoz prob|émákat.
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9.4.

9.4.r.

MONITORING

Monitoringstruktúra
A stratégia előreha|adásáról, annak sikerességérő| a monitoringrendszer szo|gá|tat információt a stratégiai
menedzsment részére. A stratégiai menedzsment ezen információk a|apján tud döntést hozni az esetlegesen
szükséges korrekciókró|, kiegészítő fe|adatokról, és tudja azokat adott esetben a po|itikai dĺintéshozók elé
terjeszteni. A monitoringértékelés aIapjáuI szolgá|ó adatok gyűjtését és értéke|ését az operatív menedzsment
végzi, észrevételeit és javas|atait a stratégiai menedzsment e|é terjesztve. A kapott információkat és
javaslatokat a stratégiai menedzsment ezt követően a fentiek szerint hasznosítja tovább. Mint a

menedzsmentkeretek |eírásáná| fentebb említésre került, a monitoring nem szorítkozik az

indikátormutatókra, azokon fe|ül a társadaImi, gazdasági, jogszabá|yĺ kcirnyezet vá|tozásait, az tinkormányzati
és kü|ső partnerszervezetek észrevételeit egyaránt figyelembe veszi' Ez utóbbiak ugyanakkor nem ö|tenek

strukturált, standardizá|t formát, vizsgá|atuk a stratégiai menedzsmentszervezet be|átása, információi
^l^-::- 4:r:-:t.d|dpJd|| l(,l lšlIlK.

Alapértelmezés szerint a monitoringtevékenység minden projektné| az adott indikátorok e|őre |efektetett
fordulóidejekor aktuá|is, azonban ezt két további feltétel ĺs kiegészíti' Eeyfe|ő| szükséges a te|jes zaj|ó

projektá||omány évenkénti átfogó monitoringia, másfe|ől a fentiek szerint va|ami|yen külső forrásból, nem

strukturá|t módon érkező információ is szükségessé teheti az előrehaladás rendkívüli áttekintését, a
fo|yamatok e|lenőrzését' Ezen e||enőrzéseket az stratégiai és az operatív menedzsmentszervezet közösen

végzi, majd a szükséges döntéseket - az utóbbi javaslatainak figye|embe véte|éve| - az előbbi hozza meg,

i||etve, ha szükséges, terjeszti felsőbb fórumok e|é.

A monitoringtevékenység során fe|haszná|andó indikátorok három csoportba oszlanak: output, eredmény-
és hatásindikátorokra' Előbbiek a megva|ósu|ás kĺizvet|en kimeneteit határozzák meg; projektspecifikusak,
igy az egyes akcióterületi, i|letve tematikus ku|csprojektek leírásánál, az 5.3. és 5.4. fejezetekben, a

projektadatIapok részeként o|vashatóak' Az output indikátorok nem rendelkeznek e|őzetesen meghatározott
bázisértékekkel, i||etve cé|értékekke|, azok pontos |eírása a projektek rész|etes tervezése során az operatív
menedzsment fe|adata. Az egyéb (nem akcióterü|eti, il|etve tematikus kulcs-) projektek esetében output
indikátorok nem szerepe|nek a stratégiában, azok kidolgozása _ a konkrét projekttarta|om meghatározását
követően - szintén az operatív menedzsment feladata. Az output indikátorok te|jesülését a fo|yamatban |évő

projektek esetében vizsgá|ja az operatív menedzsment, a megva|ósu|ás során évente, i||etve egy évné|

rövidebb projekt esetén annak befejezésekor.

Az eredmény- és hatásindikátorok a középtávú cé|okhoz kapcso|ódnak, megva|ósu|ásuk az adott céĺhoz
tartozó akcióterületi, tematikus kulcs-, i||etve egyéb projektek összességébő| kel|, hogy következzen. Az
eredményindikátorok az adott cé|hoz tartozó projektek révén megvalósu|ó közvet|en hatásokat vizsgálját
mĘ a hatásindikátorok a hosszabb távú, közvetett hatásokra koncentrá|nak. E két indikátortípus mentén az

egyes középtávú cé|ok előrehaladását az operatív menedzsment évente méri.

A monitoringtevékenység során ke|etkező adatokat a te|epü|és minden évben megielentetisaját honlapjának
azon részén, amelyet a teIepü|ésfejIesztésseI kapcso|atos információk számára tart fenn. A képvise|ő-testi.i|et

évi rendes közmeghal|gatásai egyútta| a cé|rendszer monitoringjávaI kapcso|atos kérdések fe|vetésére is
lehetőséget kínálnak.
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9.4.2. Indikátorok
A strukturá|t monitoring a tematikus cé|ok előreha|adását és te|jesü|ését hivatott mérni. A monitoring- és

értéke|ési rendszer, így a bázis- és cé|értékek vég|eges meghatározása akkor lehetséges, ha a stratégiában

megfoga|mazott projektek műszaki és taľtalmi e|őkészítettsége e|jut abba a fázisban, hogy a hozzájuk

kapcso|ódó eredmények, hatások és outputok azonosíthatóak és számszerűsíthetőek |egyenek. Ennek

megfelelően az a|ábbiakban szerep|ő célértékek e|őzetesek, felülvizsgá|atuk az aktuális körü|mények

ismeretében évente szükséges; a módosítások azonban csak megfele|ő indoklással lehetségesek.

Az indikátorok meghatározása részben a potenciá|is finanszírozásiforrásként megje|enő operatív programok

re|eváns prioritásainak indikátoraibó|, részben egyéb, potenciálisan mérhető és az adott cé|szempontjábó|

az etőreha|adást i||usztrá|ni képes mutatókbó| á|| össze. Az indikátorok meghatározása során a következő

operatív programok, i|letve prioritások figyelembe véte|ére kerü|t sor, az önkormányzati keze|ésben

rendelkezésre á||ó bázisértékek figye|embe véte|éve| módosítva (ld. mée az 5.5.1. alfejezetet):

- VEKoP 6.1. Bölcsődék és csa|ádi napközik, va|amint óvodák infrastrukturá|is fej|esztései

o Felhaszná|t indikátor: Po6]-2 Ú1onnan iétrehozott, O-3 éves gyermekek eiheiyezését biztosító

férőhe|yek száma (|ásd: Támogatott gyermekgondozási intézmények kapacitása [bö|csődék

és csa|ádi napközik])

- VEKOP 6'2. A lerom|ott te|epü|ésrészeken é|ő hátrányos helyzetű lakosság é|etkiirü|ményeinek

javítása, társadalmi és fizikai rehabiIitációja

o FeIhaszná|t indikátor: PR621 Szociá|is te|epü|ésrehabi|itációs programmal elért hátrányos

he|yzetű |akosság száma a Kozép-magyarországi régióban (|ásd: Szociális városrehabilitációs

programmal e|ért, a szegregációs mutató szerint hátrányos he|yzetű lakosság száma [2015-

z0zfl)
- VEKoP 7.1. Kieme|t társadaImife|zárkózási programok

o Fe|használt indikátor: P17IL A munkaerő-piaci integrá|ó programokba bevont hátrányos

he|yzetű szemé|yek száma (|ásd: Kiemelt társada|mi Íe|zárkózási programok inaktív

résztvevő i n e k szá m a Í2ol5-2o221\

A feIhaszná|andó mutatók |istája a következő:

Középtávú |ndikátor

tematikus cél

Kiindulási célérték Forrás Típus

érték 2o23...L-én

FogIaIkoztatás-
fejIesztési program

Nyi|vántartott á||áskeresők aránya 3,71%(2013]' 3,00% KSH Statinfo Eredmény

Kieme|t társadaImi feIzárkózási
programok inaktív résztvevőinek száma
(2015 -2022) - V E KO P 7. 7.

40oÍő onkormányzat Eredmény

Regisztrá|t vá|laIkozások száma 17 9f0db 18 s00 db
(2013)

TEIR Eredmény

Adósságcsĺikkentési támogatásban
részesü|ők aránya

0,78% (2013) t,3O% KSH Statinfo Hatás

lngat|angazdá|kodási Egyszobás Iakások aránya
program

36,77%
(2013)

32,O0% KSH Statinfo Eredmény

2012 után épített |akások száma 385 db
(2013)

2500 db KSH Statinfo Eredmény

otthonteremtési kamattámogatásban
részesü|t csa|ádok száma (fot5-2022)

Ĺ24

2000 db MNB Hatás
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Közterü|et-fejIesztési ZriIdterü|et aránya 4,oo%(2oL5| 4,25% onkormányzat Eredmény
program

Nyi|vános sportpá|yák száma (futba||ra 3 db (2015) 8 db onkormányzat Eredmény
aIkalmas bármi|yen épített, nyitott pá|ya)

Terasszal, kiü|ővel rende|kező 4 db (2015) 7 db önkormányzat Hatás
vendéglátóhe||yeI bíró negyedek száma

Kĺizterületi és intézményi
kerékpártáro|ók számának növekedése

+30% onkormányzat Eredmény

Ú1 fe|színi kĺizrisségi köz|ekedési - 6 km önkormányzat, Eredmény
útvonalak hossza (irányonkéntszámolva) BKK

Kiépü|t új megá||óhelyek száma (nem - 8 db önkormányzat, Eredmény
páronként számo|va) BKK

E||átórendszeri Támogatott gyermekgondozási 499 fő (2013) 650 fő onkormányzat Eredmény
kapacitások intézmények kapacitása (bĺilcsődék és
programja csa|ádi napkcizik| - vEKoP 6,7.

Szociális városrehabilitác!ós programma! - 1000 fő onkormánvzat Eredménv
elért, a szegregációs mutató szerint
hátrányos heIyzetű lakosság száma
(201s-2O22) - V E KO P 6. 2.

Tetszőleges célú egészségügyi szűrésen - 3000fó JESZ Eredmény
ĺinként megje|entek száma (2075-2022|

Átmeneti gondozásba vett gyermekek 38tő |2oI4) 25Íć5 önkormányzat Hatás
száma

Turizmusfej|esztési Füvészkert fizető |átogatóinak száma 30 000 fő 40 000 fő Füvészkert Eredmény
program (2004)

|nterneten hirdetett tematikus kerüĺeti 9 db (2015) 25 db Desk research Eredmény
idegenvezetési programok száma

Vezető szá||ásközvetítő hon|apokon 9 db (2015) 10 db airbnb.com, Hatás
megje|enő negyedek száma booking.com,

hrs.de

Alu|hasznosított Az a|ábbi <it he|yszínen 2022-ben je|en - 5 db Szemrevéte|ezés Eredmény
terü|etek |évő új, |egá|is funkciók száma: MSZMP
fej|esztésnek székház, Kenyérgyár, József
programja Te|efonközpont, Magyar Rádió, Miche|in

gumigyár

összes új irodaház.kapacitás(2ol5-fo22| - 35 000 m2 Desk research Eredmény

2015.2022 között nyí|t múzeumok, - db Desk research Hatás
kiá||ítóheIyek száma

Biztonság- és
komfortérzet
javításnak programja

Zárt gépjármíi Íe|törése

Szomszédsági figye|őcsoportok száma ]. db (2015) 5 db Desk research Eredmény

Át|agos |akásnégyzetméter.ár az orczy és 229 248 260 000 ingat|an.com Hatás
a Magdolna negyedben (20].5.2022 kĺizti Ftĺmz(2015) Ft/r1ý
inf|ációval korrigá|va)

Egyetemvárosi KerÜ|etbe|i nappa|i tagozatos diákok I2,6f% 73% oktatási Hivata| Eredmény
program aránya az országos össz|étszámukon (f012|

be|Ü|

Egyetemi inkubátorházak száma 0 db (2015) 2 db Desk research Eredmény

Szü|etések számának vá|tozása e|őző év . 2% KsH Hatás
óta Budapest egészéhez képest

4f8 db 350 db Vl||. ker. RK Eredmény
(2014]'

L25
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Civil program Az önkormányzat civi| információcseré|ő 0 db (2015) 20 db
onIine pIatformjára be|épett szervezetek
száma

onkormányzat Eredmény

Bejegyzett szomszédsági szervezetek
száma

9 db (201s) 14 db birosag.hu Eredmény

Kerü|etben bejegyzett civi| szervezettő| 0 db (2015) 40 db
érkező proaKív javasIatok száma a

stratégiai és az operatív
menedzsmentszervezethez

önkormányzat Hatás

19. táb|ázat: A kozéptávú célokhoz kapcsolódó indikátorok.

A legtöbb indikátormutató re|evanciája, i||etve számítása magátó| értetődő, egyes esetekben azonban

szükséges lehet bővebb magyarázatot fűzni azokhoz:

- Adósságcsokkentési tómogatásban részesijlők szómai a V|ll. kerületben a népesség jelentősen

a|acsonyabb hányada részesü|t e támogatásfajtábó| 2013-ban, mint Budapest egészének népessége,

dacára, hogy az e|őbbiek át|agos jĺivede|mi és szociális he|yzete rosszabb. Ennek megfe|e|ően a

referenciaérték fetetti cé|érték nem a rászoruiók arányának nĺivekeciését, hanem a támogatás

nagyobb arányú igénybe Vételét hivatott cé|ozni.

- otthonteremtési kamattámogatásban részesült csalődok számo: e mutatóná| azok a családok

számítanak re|evánsnak, akik a V|lt' kerületben vásáro|tak Vagy építettek lakást a kamattámogatás

feIhaszná|ásáVa|- nem azok, akik az igénybe véte|kor kerü|eti |akcímme| rende|keztek.

- lnterneten hirdetett temotikus kert)leti idegenvezetési programok szóma: e mutatóná| azok a

programok számítanak relevánsnak, ame|yeket a szervezők á||andó kíná|atukban szerepe|tetnek,

va|amint témájuk - a leírásban hangsú|yosan megje|enő módon - a Vlll. kerület, i||etve annak egy

része.

- Átlogos lakósnégyzetméter-ór oz orczy és a Magdolna negyedben: az ingat|an.com webo|da|on a

hirdetéseket a két negyedre szÍíkítve az első - |akásméret, szobaszám, utca vagy véte|ár a|apján sorba

nem rendezett - ötven-ötven ta|á|at tisszes a|apterü|etének, il|etve összes véte|árának hányadosa.

Amennyiben nem érhető e| az adott negyedben ötven meghirdetett ingat|an, úgy a rende|kezésre

á||ó mennyiségbő| számo|andó az át|ag. Amennyiben egyértelmű, hogy egy hirdetés többször

szerepe| a ta|á|atok között, az e|ső ta|álaton fe|ü|i további bejegyzések nem veendők figye|embe az

e|őírt darabszám összegyűjtése során. A végeredmény korrigá|andó a 2015 óta bekövetkezett

inf|ációs torzítássa |.

- Bejegyzett szomszédsógiszervezetek szóma: Vl||. kerÜ|eti címen bejegyzett civiIszervezetek száma,

ame|yek nevükbő| megíté|hető módon egy kerü|etbe|i városrész; utca, tér stb.; |akóház belső

kohéziója erősítése, érdekképvise|ete cé|jábó| a|aku|tak (p|. Civi|ek a Pa|otanegyedért Egyesü|et).

Nem számítandóak ide a tematikus (iskoIai, nyugdíjas, kĺizbiztonsági stb.) tárgyú, i||etve az

cisszkerü|eti szomszédsági szervezetek.

Az egyes projektek output indikátorai az 5.3. és 5'4. alfejezetekben, az egyes projektek adat|apjain

szerepeInek. Az output indikátorok meghatározása során nem került sor bázis-, i||etve cé|értékek

meghatározására, azokra a projektek kidolgozása során kerü|sor. Az output indikátorok értékeit az operatív

menedzsment határozza meg.
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T0.2. TEUESPROJEKTLISTA

Lo.2.L. Akcióterületiprojektek
Akcióterület Projekt neve

MagdoIna negyed MNP szociális programjainak ío|ytätásä, k|terjesutése a keroIet mInden rászorulójáľa

akcióterü|et
LÉLEK Program fo|ytatása, bővítése

Évi két nagy á||ásb<irze

Európa Be|városa Európa Belvárosa Program |l.

akcióterÜ|et
PaIota negyed : Ga|éria negyed

BIaha Lujza tér revitalizációja

orczy negyed akcióterÍ.i|et orczy Negyed Program

I r lr|nvi|ra .ämn| |< í)rrzv nark fpi|ecztéqp

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

Corvin sétány akcióterület Corvin Sétány Programhoz kapcso|ódó ingatlan- és közterü|et-fejIesztési fej|esztések fo|ytatása

Bö|csődebővítés a Nagy TempIom utcában

Népszínház utca Népszínház utca tematikus revita|izációja
akcióterüĺet

A Zsibárusház, i||etve Középső-Józsefváros zsidó örtikségének turisztikai fejIesztése

Aszta|os Sándor út - Józsefvárosi pá|yaudvar terü|etének rehabi|itációja
Kőbányai út menti
;;;#;;;; ;ilijt".ur.t Miche|in gumigyár terii|etének hasznosítása

Ganz-MÁVAG terü|etének szabá|yozása

AsztaIos Sándor úti fe|táróút |étrehozása

10.f.2. Tematikus proiektek

Középtávú cé| Projekt neve Proiekt jelle8e

lngat|angazdá|kodásĺ Bér|akásrendszer komfort és méret szerinti átstrukturá|ása Tematikus ku|csprojekt

Társasház-fe|újítások támogatása Tematikus kulcsprojekt

Integrá|t és fenntartható lakás- és ingat|angazdá|kodási struktúra Egyéb projekt

kiaIakítása

MÁV telep he|yzetének rendezése Egyéb projekt

Üres cinkormányzati Üz|ethe|yiségek hasznosításának e|ősegítése Egyéb projekt

Közterü|et.fej|esztési Sport-ésrendezvényközpont|étesítése Tematikus kulcsprojekt

Zö|dfe|Ü|etek minőségi fe|újítása, fenntartása Tematikus kulcsprojekt

Parko|óház-kapacitásokésk<izterü|etiparko|ásegységes Egyébprojekt
rendszerben keze|ése

Baross tér térfalainak rehabiIitációja Egyéb projekt

Rákóczi tér kisugárzó hatásainak erősítése Egyéb projekt

Utak, járdák, gyaIogátke|ők fe|újítása Egyéb projekt

Közterekát|áthatóságánaknövelése,megfe|e|őközvi|ágítás Egyébprojekt
aIkaImazása

Rákóczi út emberköze|ibbé téte|e és kereskede|mi revĺtalizációja Egyéb projek
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Hungária gyĺÍrű menti terü|etek parkolási he|yzetének rendezése Egyéb projekt

Haj|éktaIane||átó intézmények egyenletes fővárosi eIosztása Egyéb projek

IskoIai kerékpártáro|ók létesítése Egyéb projekt

intézményi és köztertiIeti kerékpáńáro|ók fejIesztése Egyéb projekt

Közparkok, frekventá|t területek WiFi-el|átása Egyéb projekt

Egyéb projektKerékpáros infrastruktúra kom pIex fejIesztése

Nagykcirút revitaIizációja Egyéb projekt

Üres teIkek átmeneti hasznosításának e|ősegítése Egyéb projekt

Sze|ektív huIladékgyűjtés kĺizterÜĺeti Iehetőségeinek bővítése Egyéb projekt

Kĺizösségi terek há|ózatának bővítése, intézménykertek bevonása Egyéb projeh

Horváth Mihá|y tér északi olda|ának fe|újítása Egyéb projekt

Parkolási konfliktusok fe|o|dása a Százados negyedben és a
Tiszfuise|őteIepen

Egyéb projeh

Nyi|vános, fenntarthatóan működtethető WC-k, szemetesek
sűrűségének ncive|ése

Egyéb projekt

Ivókutak eIhe|yezése Egyéb projekt

TurizmusfejIesztési
program

Negyedek turisztikaĺ kíná|atának fejIesztése, arcuIatának kialakítása Tematikus kuIcsprojekt

Városmarketing és attrakciófejIesztés Tematikus ku lcsprojekt

He|yi védeIem intézményének kĺterjesztése Egyéb projekt

Nemzetközi turizmus igényeinek kielégítése Egyéb projekt

FogIaI koztatásfej Iesztési
program

Új szakmai programok á||áskeresőknek, vá||aIkozásoknar Tematikus ku lcsprojekt

Bionikai k|aszter kataIizá|ása Tematikus kulcsprojekt

FeInőttoKatás, szüĺőoktatás biztosítása Egyéb projekt

KözfogIaIkoztatás bővítése Egyéb projekt

Egyetemvárosi program Egyetem i inkubátorházak létesü|ésének ösztĺinzése Tematikus kuĺcsprojekt

FeIsőoktatási intézmények bevonzása, egyetemvárosiasítás Egyéb projekt

Ha||gatók igényeire épü|ő szo|gáltatásfej|esztés, a he|yi |akossággaI Egyéb projekt
ĺisszhangban

E||átórendszeri
kapacitások program

Szünidei gyermekétkeztetés bĺztosítása a rászoru|óknak Tematikus ku lcsprojekt

Auróra utcai rende|őintézet megújítása Tematikus kuĺcsprojekt

FeIsőoktatási ha||gatók bevonása szociá|is programokba Egyéb projekt

Bö|csődék, óvodák, iskolák, sportpá|yák korszerűsítése Egyéb projekt

Idősek e||átása' e||átások bővítése Egyéb projekt

EzÜstfenyő Gondozóház bővítése Egyéb projekt

IdőskIubok rendszerének fo|ytatása Egyéb projekt

Fűtéstámogatás rászoru|óknak Egyéb projekt

Fecskeház-program Egyéb projekt

Nagycsa|ádosok és idősek étkeztetési támogatása Egyéb projekt

IskoIakezdési támogatás nagycsa|ádosoknak Egyéb projekt

Rászoru|ók étkeztetési támogatása Egyéb projekt

,,SzÍĺrő szombat,, program bővítése

L29
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IskoIai pá|yavá|asztási tanácsadás Egyéb projekt

Százados negyed aIapfokú oktatási el|átottságának javítása Egyéb projekt

Középiskolai k<jte|ező önkéntesség bevonása szociá|is programokba Egyéb projekt

Gyermekorvosi kapacitások bővítése Egyéb projekt

Közösségi közIekedés Iefedettségi hiányainak pót|ása,

infrastrukturá|is há|ózat fejIesztése
Egyéb projekt

Ki|éptetőházak rendszerének kiépítése Egyéb projekt

Csa|ádok átmeneti otthonának biztosítása a kerü|eten be|ü| Egyéb projek

Egészségügyi intézmények álIagmegóvása Egyéb projekt

Civil program CiviI tudásbázis építése, há|ózatosodás erősítése Tematikus ku lcsprojekt

Lakossági, civiI kapcso|attartás fejIesztése az önkormányzat részérő| Tematikus kulcsprojekt

CiviI cinszerveződés e|ősegítése Tematikus kulcsprojekt

AIulhasznosított területek
fejIesztésnek programja

Corvin Árl-lház rehabiIitáció!ának ösztonzése Tematikus kulcsprojekt

József TeIefonk<izpont hasznosítása Tematikus kulcsprojekt

Hungária gyűrű menti üres terü|etek hasznosítása Egyéb projekt

Magyar Rádió funkcióvá|tása Egyéb projekt

Ganz-MÁVAG terü|etén zö|d ipar IeteIepedésének katalizá|ása Egyéb projekt

Baross kocsiszín funkcióvá|tása Egyéb projekt

Vo|t kenyérgyár hasznosításának e|ősegítése Egyéb projekt

Vo|t MSZMP székház hasznosításának e|ősegítése Egyéb projekt

FoghíjteIkek átmeneti hasznosításának e|ősegítése Egyéb projekt

Biztonság. és komfortérzet
javításnak programja

Társasházak biztonsági rendszerének fejIesztése Tematikus kulcsprojekt

Lakosság és rendőrség kommunikációjának fejlesztése Tematikus kulcsprojekt

IskoIai bűnmege|őzés és drogprevenció Egyéb projekt

Új rendőrségi központ kialakítása Egyéb projekt

Kĺizérzet javÍtása: kciztéri aIkoho|fogyasztás, o-24 rizIetek, ca||

shopok kiszorítása
Egyéb projekt

IlIegá|is bevándor|ók keľü|eti jeIen|étébő| eredő problémák
keze|ése

Egyéb projekt

Rendőrségi riasztórendszerre csatIakoztatás Egyéb projekt

Kerékpáros kcizterü|et.fe|ügye|ők Egyéb projekt

Rendőrházak létesítése a bűnüryiIeg fertőzcitt terü|eteken Egyéb projekt

Inte||igens kamerarendszer fejIesztése egyetemi
együttműkcidésben

Egyéb projekt

Kamerarendszer hiányainak pót|ása Egyéb projekt

Józsefuárosi Á|dozatsegítő szakmai Rendszer fo|ytatása Egyéb projekt :.
ť1
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L. vEzETÓ osszEFoGLALó
Budapest V|||. kerület Józsefuáros onkormányzata részére a Belügyminisztéríum rende|te meg integrált

te|epü|ésfej|esztési stratégia készítését, kapcso|ódóan a 2o14_f020-as európai uniós fej|esztési időszak

kihívásaihoz. A te|epülésfej|esztési stratégia alapvetően a korábbró| ismert, Józsefvárosban 2007-ben

e|készített Integrá|t Városfej|esztési Stratégia szerepét tö|ti be, annak funkcióit viszi tovább. A stratégia két

fő munkarészbő| á|l: a megalapozó munkarész a kerü|et 2015-tis aktuá|is he|yzetének fe|méréséből és

értéke|ésébő|, mĘ a stratégiai munkarész a középtávú jövót i||etően megfogalmazott cé|ok e|érésének

|ehetséges eszközeibő| á||. A hosszú távú cé|ok forrása a Kerü|etfej|esztési Koncepció, ezt Józsefuáros

onkormányzata 2005-ben fogadta el. Az időközben megvá|tozott körüĺmények, megva|ósu|t cé|ok kapcsán e

kĺizéptávú cé|ok szükséges mértékű átértelmezésére a stratégiaalkotás során sor kerü|t. A következőkben a

mega|apozó munkarész összefog|a|ása o|vasható: e|sőként a helyzetfe|tárás, majd a helyzetértéke|és
łartaIma alaniánqrePJqt t.

l.l..HELYZETFELTARAS

Pozíció
Józsefváros pozícióját, adottságait és he|yzetét a|apvetően meghatározza, hogy Budapest be|városának

peremén, így Magyarország |egfejlettebb régiójának közepében fekszik. Ebbő| fakad, hogy országos és

nemzetközi kapcsolatai egyaránt kivá|óak, i||etve hogy számos szektor számára központi funkciót tölt be.

Utóbbiak közü| kieme|endő a felsőoktatás: tizenegy egyetem és főisko|a tizenki|enc kara működik

Józsefvárosban, közel negwenezer diákot vonva be a kerti|et mindennapi életébe. Hason|óan jelentős az

egészségÜgyi intézmények sűrűsödése is, noha ez utóbbi szektor kevésbé van hatássaI a kerü|et é|etére, mint

az egyetemvá rosi szerepkcir.

A kerü|et kizáró|ag más fővárosi kerÜ|etekkel határos, határvona|ainak nagy része nem je|ent funkcioná|is

határt, Ęy - noha a nagy forga|mú főutak e|vá|asztó hatása je|entős - a kerülethatárok tú|o|dalán á|ta|ában

azonos beépítés, azonos funkciók je|ennek meg. Mindez nem je|enti azonban, hogy a kerü|et maga homogén

szerkezetű |enne: Józsefvárosban jeIentősen e|térő státuszú lakóterü|etek, országos jeĺentőségű intézményi

és zö|dterü|etek, illetve ipari terü|etek egyaránt megta|á|hatók.

A fej|esztési és rendezési környezet Józsefváros számára releváns fő á||ításai számos kerületi adottságra és

prob|émára kíná|nak lehetőséget, i||etve vá|aszt, mindeneke|őtt az innovatív gazdasághoz, a

turizmusfej|esztéshez, a barnamezős területek megújításához, va|amint a ku|turá|is sokszíníĺség ápo|ásához

kapcso|ódóan. Józsefváros mú|tbeli fejlesztési döntései számos nagy horderejű projektet a|apoztak meg,

ame|yek tükröződnek a kerü|et kü|tinböző stratégiai dokumentumaiban is. Kieme|endő je|entőségű ezek

közü| a 15 éves Kerü|etfej|esztési Stratégia (2005), az lntegrá|t Városfej|esztési Stratégia (2oo7), i||etve ezek

nyomán az építéshatósági munkát meghatározó Józsefvárosi Kerü|eti Építési Szabá|yzat (2oo7|'

Tórsodalom
2oo7 és 2015 kcizött Józsefváros három fő területen végzett nagyobb horderejú beavatkozási munkákat. A

Palotanegyed ku|turá|is-turisztikai újrapozícioná|ását, be|városiasságának erősítését szo|gá|ó Európa

Be|városa Programot, valamint a Magdolna negyed rendkívü| hátrányos szociális, infrastrukturá|is, társada|mi

helyzetének felzárkóztatását cé|zó, 2005-ben indu|t Magdolna Negyed Programot az önkormányzat

va|ósította meg. A Corvin Sétány Programot, amely a Corvin negyed Corvin mozi mögötti, igen e|avu|t

épü|etállománnya| és szociá|is prob|émákkal terhe|t terü|etének gyökeres megújítását hívatott

megva|ósítani, magánbefektető végzi, az önkormányzattaI kooperációban, 2001 óta.
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Kedvező adottságai mellett Józsefuáros számos problémával kt.izd, me|yek je|entős része összefüggésben van

a kerÜ|et kedvezőt|en társadaImi helyzetéve|. A kerütet népessége - mint a be|ső-pesti kerületeké álta|ában

- cstikken, annak át|agos isko|ai végzettsége, va|amint fogla|koztatottsága azonban je|entősen e|marad a

fővárosi át|agtó|. Budapest kerÜletei közü| Józseívárosban a lega|acsonyabb az egy főre eső átlagos nettó

belfö|dĺ jövedeIem, valamint a szÜletéskor várható é|ettartam, ugyanakkor itt a |egmagasabb a

munkané|kü|iek aránya' Hason|óan kedvezőtlen he|yzetet mutat Józsefuáros |akásá||ománya is: az átlagos

|akásméret a|acsony, az egyszobás, i||etve az a|acsony komfortfokozatú |akások aránya magas. Józsefvárosi

sajátosság az önkormányzati tu|ajdonú lakások magas aránya, me|yek je|entős hányada üres, á||aga miatt

hasznosítása nem |ehetséges. Budapesten itt a |egmagasabb a magát cigánynat romának vallók aránya;

rajtuk kívü| a kínai nemzetiségűek aránya ha|adja meg jelentősebben a Budapesten általános szintet.

Fontos kieme|ni, hogy mindezen társada|mi és infrastrukturá|is sajátosságok a kerü|etben egyá|ta|án nem

egyen|etesen osz|anak e|: Józsefváros 11 negyede a|ka|manként kifejezetten szélsőséges kü|önbségeket

képvisel úey az ott lakók társada|mi he|yzete, mint a lakásá||omány jellegzetességei terén' A
iegkedvezcĺtĺenebb heiyzetben a Magcioina és az orczy negyeci, iiietve az egyetien iakótömbbei rencieikező

Ganz negyed van, míg a kerület |egjobb he|yzetű negyedeinek a kertvárosias Tisztvĺselőtelep és Százados

negyed, i||etve - kisebb mértékben - a belvároshoz |egélénkebben kapcso|ódó Pa|otanegyed számít.

lntézmények
Józsefváros óvodai és bö|csődei e||átottsága kie|égítő ugyan, azonban utóbbiak terén jelentős kapacitáshiány

tapasztaĺható (akárcsak Budapesten á|ta|ában), és e|őbbiek kihaszná|tsága is közelít atoo%-hoz. Az á|ta|ános

isko|ai oktatás csupán a Százados negyedben vet feI megköze|íthetőségi prob|émákat, a kerü|et egyéb részein

a je|entős szegregációbeli (és ezzel párhuzamosan kihaszná|tságbeIi) külonbségek je|entenek gondot. Úgy az

áĺta|ános, mint a középfokú oktatásban je||emző, hogy a|acsony vonzerejű, prob|émás intézmények és

országosan kieme|kedő színvonalú isko|ák működnek párhuzamosan a kerü|etben. A fe|sőoktatási

intézmények je|entős koncentrációjáró| fent már esett szó.

A szociá|is e||átás Józsefuárosban e|sősorban a Józsefvárosi Szociá|is Szo|gá|tató és Gyermekjó|éti Központ

fe|adata, ame|y országos viszonylatban is meg|ehetősen széles körben, számos szo|gá|tatássa| |átja e| a

kerÜ|et rászoru|óit. Ennek fő oka a kedvezőtlen szociális helyzet, de a városrehabi|itációs projektekhez

kapcso|ódó szo|gá|tatásbővítések is je|entős szerepet játszottak az ellátások szĺntjének fej|ődésében. A

kerÜlet a hajlékta|anel|átás egyĺk fő ĺntézményi ktizpontja Budapesten, az éjszakai me|egedők több, mint

harmada itt talá|ható.

A kerület egészségügyéért a Józsefuárosi Egészségügyi Szo|gá|at fele|, az e||átás szintje kielégítőnek

tekinthető. A legtöbb háziorvosi rende|ő fe|újítására a 2000-es, 2010-es évek során sor kerü|t, az Auróra utcai

szakrende|ő (mint a kerü|eti egészségügy központi intézménye) 2015-ben újuI meg.

G a zd a só g, ö n ko r m ó nyzati g azd ó lkodó s

Józsefváros csak kor|átozottan érte|mezhető öná||ó gazdasági egységként, hiszen mint fővárosi kertilet

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

munkavá||a|ói szempontból is kevésbé bírnak je|entőségge|. A kerü|et vá||a|kozásai közÜl e|sősorban a

kereskedelemme| fog|a|kozók a|kotják a |egnagyobb tömeget, a vá||a|kozások negyede tartozik ebbe a

csoportba. Nagy többségük kiskereskede|mi profi||a| bír, kĺizel fe|ük - Józsefuáros zl400 üz|etébő| 2000 -
ruházati cikkekkeI fog|a |kozik' Je|entős a kerÜ|et vendégĺátóipara is.

A potenciális húzóágazatok közü| kieme|endő a kutatás-fejlesztés, ami a kerületben műkĺidő egyetemekhez

kapcso|ódóan jelenik e|sősorban meg - mint azt a Semme|weis Egyetem és a Pázmány Péter Kato|ikus

Egyetem közös beruházásaként 2015-ben építeni kezdett Bionikai Innovációs Kĺlzpont is je|zi. Józsefuáros
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turizmusa 2009 óta jelentősen bővÜl, és bár egye|őre inkább csak hátország, mintsem aktív cé|pont a

Budapestre érkező turisták számára, |átniva|ói magas fej|ődési potencĺált je|entenek.

Józsefváros kedvező pozíciója, metróvona|akkaI való kiemelkedő el|átottsága nyomán je|entős ingat|anpiaci

cé|terület, ahoI az e|tiregedett, a|acsony értékű |akásá||omány me||ett - a gazdasági recesszió 2008-at követő

éveit leszámítva - fo|yamatos az új|akásépítés, 2011-ben pé|dáuI a Budapesten épült lakások több, mint

negyede józsefvárosi vo|t. Az átlagos ingat|anárak az új |akások építésével |eginkább érintett negyedekben a

legmagasabb, 
,w a Corvin, i||etve a Százados negyedben. Jelentősek a kerületben kiépü|t irodaházi

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

megva |ósu |t fejIesztések eredményeként.

Józsefváros költségvetése 2014-ben va|amive| több, mint másfé| milliárd forint vo|t, a kerü|et gazdá|kodása

2010 óta szufficites. A fővárosi szinten beszedett he|yi adók 3,87%o-a i||eti Józsefuárost, melyeknek a

gépjárműadón és az iparűzési adón felü| az idegenforgalmi adó is tárgyát képezi, azt a kerü|et nem engedi át

a Fővárosi onkormányzatnak.

A kerület fő gazdaságfejIesztési irányait a munkahe|yteremtés, a vá||aIkozások versenyképességének javítása,

i||etve a munkavá|la|ók e|helyezkedési esé|yeinek fej|esztése je|ti|i ki. KÜ|ön tematikus szándék a Népszínház

utca kisiparos arcu|atának, i|letve a Pa|otanegyed galérianegyed-je||egének erősítése. A fenti irányokat az

önkormányzat e|sősorban szakmai programokka|, másodsorban szabá|yozási eszközökke| segíti; utóbbiakra

a kis üzlethe|yiségeket támogató progresszív adóztatás jeIent pé|dát.

A kerÜ|eti ingat|anvagyont az önkormányzat megbízásábó| kezelő, saját tu|ajdonú Kisfalu Kft. kezeIi. A4807

darab ĺakás (2015) között nincs dediká|tan szociá|is bér|akás, a rászoru|tsági szempontok az úgynevezett

szociá|is |akbér megál|apÍtásakor kerülnek érvényesítésre. A |akások több, mint tízszáza|éka üres, míg azL785

darab nem |akás célú he|yiségnek kevesebb, mint harmada hasznosu| bérbeadás útján, fennmaradó

hányaduk jellemzően üres.

A te|epü|ésüzeme|tetési feladatokat Józsefiráros cinkormányzata a Fővárosi onkormányzattaI közösen |átja

et, a kerü|eti szintű téte|eket e|sősorban saját költségvetési szervein és gazdasági társaságain, ritkább esetben

a po|gármesteri hivata|on keresztül. Józsefvárosban az önkormányzat szervezetei számos

tĺibb|etszo|gá|tatást is biztosítanak, e|sősorban szociá|is területen (bö|csődei, háziorvosi e||átás, rászoru|ók

Iakhatása), kisebb részt a közterÜ|et-fen ntartáshoz kapcso|ódóan.

Természeti és épített környezet

A kerület re|atív sok zö|dfe|ü|ette| rende|kezik, azonban azok eloszlása igen egyen|őtlen, főként a Fiumei úti

Nemzeti Sírkertre, i||etve az orczy parkra koncentrá|ódik. Je|entős a fasorok, il|etve egyes negyedekben a

|akóterü|eti zö|de|látottság szerepe. Józsefvárosban ta|á|ható a Füvészkert is. Érdemi vízfe|ü|etet csak az

orczy park tava je|ent a kerÜletben. A magas beépítésbő|fakadó hőszigethatás Józsefuáros egészét érinti.

Józsefuáros tertiletének beépü|ése a XV|||. században vette kezdetét, majd a XX. század fordu|ójára nagyrészt

e|nyerte mai formáját. Je|entős vá|tozást csak az 1970-es, ,80-as években fe|épü|ő Józsefvárosi |akóte|ep,

i||etve a 2000-es évek e|ejétől e|indu|ó Corvin Sétány Program ingat|anfejĺesztési je|entettek, i|letve

je|entenek. A kerü|et igen gazdag műemlékekben, il|etve kü|ĺjnböző védett épületekben és terü|etekben,

főként a Palotanegyed, i||etve a Nemzeti Sírkert területén. A Tisztvise|őte|ep műemlékije|entőségű terĺilet'

A főváros zónarendszerében Józsefuáros a be|ső, ĺ||etve az átmeneti zőna terü|etén fekszik.

Terü|etfe|haszná|ása a kü|tinböző negyedekben megĺehetősen vá|tozó, az a|u|hasznosítottság e|sősorban

kÜ|sőbb részeire, a Fiumei út - orczy út vona|átó| keletre jel|emző.
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Kozlekedés

Elhe|yezkedésébő| fakadóan Józsefvárost több országos és fővárosi je|entőségű főútvona|, i||etve vasúti

fővona| érinti, terü|etén mindhárom metróvona|nak üzemelnek állomásaĺ. Közúti átmenő forga|ma je|entős,

a parkoĺás bizonyos részein nem kie|égítően mego|dott. A Palotanegyed egy része, illetve a Tisztviselőte|ep

forga|omcsi||apított terület. A kerü|et közösségi kĺizlekedési e||átottsága fejlett, azonban a rágya|og|ási

távo|ságok számos |akóterü|eten megha|adják a 300 métert. Kerékpáros infrastruktúrával több helyen

rendelkezik, úthá|ózatának zöme aĺka|mas a kerékpáros közlekedésre. Gya|ogos preferenciájú közterĹi|etek

ta|á|hatók a Kálvin tér, a Corvin P|áza és a Mátyás tér környezetében, valamint a Palotanegyed több részén.

A zajterhe|és a főutak és a vasútvona]ak mentén je|entős.

KözmĹjvesítés

A kerü|et víze||átása te|jes, csatornahá|ózati bekötöttsége 95%o, a hálózatok azonban je|entős részben

e|avu|tnak tekinthetők. Vil|amosenergia-hálózata és gázellátása kie|égítő, távhőe||átottsága a |akóte|epi

épü|etekre kor|átozódik' Több, az energiahatékonyságot javító projekt fut 20]'5-ben a Józsetvárosban. A

hu||adékkeze|és Budapesten fővárosi fe|adat, el|átására a hagyományos hu||adékgyűjtésen tú| házhoz menő

és szigeteken át történő sze|ektív hu||adékgyűjtésse|, évenkénti ]omta|anítássaI kerül sor.

L.2.HELYZETÉRĺÉrrlÉs
A he|yzetfe|táró munkarész <isszegzése a|apján Józsefváros fő erősségei közé tartozik a városon belü|i jó

eIhe|yezkedés, a je|entős városrehabiIitációs tapaszta|atok, kapacitások meg|éte, a fe|sőoktatás sűrű

je|enlétéhez kapcso|ódó értékek és a lakásá||omány je|entős megújulása. Gyengeségeket je|entenek a

kedvezőtlen lakhatási körü|mények, a kerÜ|eten be|ü|i szociális egyen|őt|enségek, a rossz egészségi állapot, a

je|entős átmenő forgalom, i||etve a sok esetben lerom|ott közművek' A kerĺilet |eďőbb lehetőségeit az

egyetemvárosi, tudásközponti szerepkör erősödése, i||etve a barnamezős terü|etek megúju|ása jelenti, míg a

veszé|yek közü| a társadaImi szegregáció fokozódása, a városrehabiIitációs beavatkozások elIehetet|enü|ése,

va|amint a kiskereskede|em szé|es spektrumának beszűkü|ése eme|hető ki.

A kerü|et egyes negyedeijelentősen e|térő arcu|atúak, he|yzetűek és adottságúak, így a potenciális fej|esztési

irányok is markánsan szerteágazóak: je||emzően más terü|eteket érint pé|dáu| az egyetemvárosiasodás, a

barnamezős terü|etek hasznosítása, i||etve a turisztikai potenciálok kihaszná|ásának erősítése.

A rende|kezésre á||ó 2011-es adatok szerint Józsefuárosban három szegregátum és hét (a fentiekkeI részben

átfedő) szegregációva| veszé|yeztetett terü|et vo|t taĺá|ható. Ezek e|sősorban a Magdo|na és az orczy

negyedekben koncentrá|ódnak, de a Csarnok negyed is érintett á|taluk.

A kerü|etben javaso|t beavatkozási terü|etek részben e |eromlott környékekre (Magdo|na, orczy negyed)

részben fej|esztési terü|etekre - Corvin sétány, Aszta|os Sándor út - Kőbányai út menti barnamezős

terü|etek), részben nem te|jesen kihasznált potenciá|ú |akóterü|etekre (Palotanegyed, Népszínház utca)

fókuszálnak.
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2. HELYZETFELTÁRo, HELYZETELEMző uuĺvKARÉSZEK

2.1.TELEPÜtÉsHÁlózłĺl osszrrÜGGÉSEK, lózsrrvÁnos HELYE A

TE LEPÜ tÉsHÁIoZATBAN, rÉ nsÉc l KAPcSoLAToK

f.t.I. Budapest nemzetkozi és országos szerepe
Budapest az európai városháĺózat tagiaként 1,7 mil|ió fős |akosságáva| a je|entősebb európai városok közé

tartozik' Nemzetközi, ezen be|ü| is makroregioná|is szerepköre jelentős, de a főváros és várostérsége együttes

fej|esztésével, fej|ődéséve| ezt a pozíciót tovább ke|| erősíteni az oĺszág egészének versenyképessége

érdekében. A KSH adatai a|apján Magyarországon be|Ül Budapesten terme|ődött meg a GDP 38%-a2oll-ben
(míg |akossági súlya csak 77,6%0|, a beruházások39%.a szintén itt va|ósu|t meg (2013). Az egyetemi és kutatási

kozpontok kieme|kedő koncentrációja hozzájáru|t ahhoz, hogy a versenyképesség egyik |egfontosabb

je||emzője, az országban kutatás-fejlesztésre fordított éves ráfordítás közel 60%-a itt reaIizálódjon. Budapest

a szo|gá|tatási szektor dominanciája meIlett olyan ágazatok kieme|kedő központja, mint a kreatívipar, az lKT

szektor, a gyógyszeripar. Budapest az ország e|ső számú turisztikai cé|terü|ete, kulturá|is kínálata és épített

örĺiksége nemzetkcizi viszonylatban is jelentős. Budapest-kozpontú az ország |égiforga|ma, és a köz|ekedési

há|ózatok torténeti kia|akulása nyomán ez a legfontosabb közúti és vasúti csomópont. A forgalom magas

koncentrációját a |akosság száma és a város gazdasági jelentősége eredményezi. Budapest |ogisztikai

pozícióját az itt metsződő három európai köz|ekedési folyosó is erősíti, melyek egyik e|eme maga a Duna,

mint vízi rjt. A főváros vonzereje, népszerűsége erősödik, me|y mind a |akosságszámban, mind a turisztikai

adatokban jó| tükröződik. Az e|mú|t 10 évben Budapest népessége növekedni tudott, a Budapestrő| történő

etvándorlás 2oo7-tő| megfordult, így a főváros migrációs egyen|ege pozitív tendenciát mutat.

A főváros és agg|omerációja (köze| 3 mi||ió fő, az ország |akosságának mintegy 3o%-a) együtt a|kotja a

budapesti funkcioná|is várostérséget, a budapesti gazdasági tér még ennél is nagyobb kiterjedésri és

jelentőségű. Budapest és várostérsége a népesség, a jovede|em és a tőkekoncentráció tekintetében

kieme|kedő az ország más térségeihez viszonyítva és ezze| arányosak a köz|ekedés terén jelentkező

terhe|ések, igények. A térségen be|üĺi intézményesített egyÜttműködés alacsony hatékonyságú, az

együttműkĺidés szintje je|en|eg nem megfele|ő, a térségĺ pozícĺó megerősítése érdekében szorosabb

kapcsoIat szükséges.

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

szerepet játszik sajátos adottságaival, ezidáig megva|ósított fejlesztéseivel, ugyanakkor e szerepkiirłik

önál|ó érte|mezése a kerület szintjén csak korlátozottan tehető meg. A kerületek mindegyike hozzájárult

ennek a kivételes Íővárosi pozíciĺínak a kialakításához, melyben e|őrelépés a jövőben a komparatív

e!őnyiikre épíwe és egymással együttműkiidve érhető el szinte minden fontos terüIeten.

f.L.Z. A kerÜlet szerepe a teleptiléshálózatban
Józsefuáros szerepkörét mind nemzetközi, mint térségi kitekintésben a|apvetően meghatározza a kerü|et

Budapesten be|üli e|he|yezkedése, amely kettős, hiszen mĺnd a Be|ső, mind az Átmeneti zónának ĺs részét

képezi. Utóbbi miatt nem vé|et|en, hogy a kerÜ|etet több országos je|entőségű köz|ekedési e|em is érinti, ami

mind a fővárosi, mind az országos há|ózatba bekapcsolja a kerü|etet.

A városon be|ti|i közúti és vasúti hálózati e|emek összvárosi szintű kapcsolatot biztosÍtanak Józsefváros

terÜleteinek, ugyanakkor sú|yos környezeti prob|émákat is okoznak a forgaImi terhe|és miatt. A kerület

kapcso|atait a korirányú e|emek (Kiskörút, Nagykorút, Fiumei út - orczy út), és a városszerkezet egyik

10
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|egfontosabb harántirányú e|eme, a Hungária gyűrű me||ett |egjelentősebb mértékben a sugárirányú elemek

befo|yáso|jak. Ez utóbbiak jelentik az országos és regioná|is kapcso|atokat, mint a Rákóczi tit - dunai

hídkapcso|attal Buda és a nyugati országrészek fe|é _, a Kerepesi út, a ma még korlátozott kapcso|atokkaI

rende|kező Kőbányai út, vagy az Ü||ői út. A Ke|eti pályaudvar mint fejpá|yaudvar meghatározóan kĺiti be az

országos és nemzetközi vasúti vérkeringésbe a városrészt.

Józsefváros kieme|t közúti vasúti e|eme a Kiskörút és a Nagykörút vil|amosvonala, a Hungária gyűrűn haladó

vil|amos, továbbá Budapest |egjelentősebb városi közösségi köz|ekedési elemei, az M2, az M3 és M4

metróvona|ak is. A villamosvona|ak révén közvetlen felszíni közosségi kapcso|atok kötik össze a budai o|dal|a|.

A Duna 10-15 perces gya|oglássaI elérhető, a kerü|et kapcso|ódik a budapesti kerékpáros infrastruktúrához.

A kerü|etnek a fővároson be|ü|e|foglalt pozícióját a|apvetően meghatározza történetiszempontból is kieme|t

helyzete, mivel a városfej|ődés koraiszakaszától kezdve szerves része a főváros főközpontjána|q 
'cy 

Budapest

hagyományos városktizpontjának. Ez a város be|ső, legfrekventá|tabb, Iegfunkciógazdagabb, kiváló

e|érhetőségge| rendelkező terÜ|ete, amely nemzetktizi, országos, agg|omerációs és városon be|ülivonzerőve|

is bír. A főközponti pozíció szerepét erősíti eme|lett az itt bonyolódó Buda és Pest kcizĺitti dunai átkelő

forga|om, amife|es|eges köz|ekedési te|ítettséget is okoz. A városközpontnak, mint Budapest főközpontjának

minőségi átértéke|ése kezdeti fázisban van, de he|yenként je|entős előreha|adást mutat.

Forrós: Budopest 2030

A város há|ózatĺ rendszere és területeinek jellemzői me||ett meghatározóak azok a közösségi helyszínek,

|okális kiskĺizpontok, kerÜ|etközpontok, me|yek a város működésében a|apvető sűrűsödéseket je|entenek.

Fontosak, mert a |egtöbb esetben egyben köz|ekedési csomópontokhoz, je||emzően kcizösségi kĺizlekedés

átszá||óhe|yeihez kapcso|ódva jöttek és jönnek |étre. A központ. és a ktizlekedési rendszer funkcioná|is

összetettségét mutatja a fenti ábra.

A hagyományos budapestivárosközponthoz jelentős aktivitássaI rendelkező kĺizpontihelyek kapcso|ódnak a

Nagykörút mentén, me|yek kivá|ó e|érhetőségük és kieme|t funkcióik révén egyszerre szolgá|ják a

városközpontot és a te|jes várost, kivá|ó ta|á|kozóhe|yek, tájékozódási pontok.

Józsefváros három i|yen kieme|t he|yszínne| is szerepet vá||al a fővárosi központrendszerben, a Baross tér -
Ke|eti pá|yaudvar, a B|aha Lujza tér és az Corvin Sétány Program révén.

Funkcloná|is solĺÍé|esćg
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1. ábra: Központrendszer köz|ekedési és funkcioná|is összetettsége.
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Baross tér - Keleti pá|yaudvar Blaha Lujza tér

funkciók megoszlósa
te rul eth o ý n !ź lg t s ze rin t

Corvin Sétány Program

funkciók megoszlóso
ten] lethosnd lo t ýe rin t

2. ábra,. Józsefváros kieme|t he|yszínei a központrendszeren belü| - Funkcioná|is és e|érhetőségi megosz|ások
Forrós: Budopest 2030 _ BudTho helyzetértékelés
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3. ábra: A főközpont és kieme|t
nagykörúti heIyszín ei.

For rós: B u d o pest 2030 h e lyz etérté kel és

Természetesen Józsefuáros további központi he|yekkeI is

rendelkezik még a Nagykörút mentén is, mint a Harminckettesek

tere, a Rákóczi tér, de azok hangsú|yai kevésbé meghatározóak.

Ezek a kieme|t pontok más és más minőségíí szo|gá|tatásokat és

funkcióköroket je|entve a főközpont kü|ön|eges hangsú|ye|emei. Az

ábra jó| mutatja a körút mentén rendszerbe szerveződött
helyszín eket, a me|yek között,, mu n ka megosztás,, is megfigye |hető.

Az elemzések kimutatták, hogy a jelentős köz|ekedési potenciá|

aIacsonyabb funkcioná|is te|ítettségge|, vagy az aIacsonyabb

köz|ekedési potenciá|, de gazdagabb városi funkcionaIitás a

nagykörúti szerkezeti vona|on egyaránt je|entős vonzerővel bír.

Józsefváros fővárosban és a városkozponton be|ül is betöĺtött

kü|ön|eges szerepkörét a fe|sőfokú oktatás és az egészségÜgy

országos jelentőségű intézményeinek nagy számú jelenĺéte

egyedÜlivé teszi a városon be|ül, ami nem csak hazai, de esetenként
nemzetközi mércéveI is kimagas|ó értéket képvise|.

funkciók megoszlósa
te r.j l eth o sz n ő lo t s ze ri n t
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A potenciá|isan erős központképző szereppe| bíró oktatási intézmények kĺizü| olyanok képvise|tetik magukat

a kerületben, mint az Eowös Loránd Tudományegyetem, a semme|Weis Egyetem és újabban a Nemzeti
Közszo|gá|ati Egyetem.

A kerü|etben tehát meghatározó a diákság jelenléte, ameĺy - nem vé|et|enü|- a Pa|otanegyed átalaku|ása

során b.rtokba is Vette a terjedő forgalomcsĺl|apított koztęrü|eteket, vendég|átihelyeket. Ez a korábbi

városon belü|i szerephez képest új jelenség, erősíti a városközponti jelleget és visszahat a rehabilitációra
szoruló környezetre is' Ezze| a kerü|et turisztikai vonzereje is megnőtt, tú|mutat a kerü|ethatárokon, de
kerü|eten be|ülĺ hatásuk aIig tör át a Nagykörút határvona|án tú|i lakóterü|etekre. ltt a városközpont hatása

már nem, vagy aIig érvényesül, további intézmények ugyan itt is je|en vannat de kevésbé je|entenek központi
vonzerőt.

A kerü|et további meghatározó ktizpontjai az átmeneti zónában, vagy annak határán ta|álhatóak, i||etve ott
induIhatnak fej|ődésnek, így pé|dáu| a Te|eki Lász|ó tér és az orczy tér. Központi he||yé vá|t az Aréna P|áza is,

de e|he|yezkedése fo|ytán kevésbé szo|gá|ja a kerĹi|eti |akosság igényeit, inkább térségi vonzerőve| bír. A
központrendszer terve a Józsefvárosi pá|yaudvar megszűntéve| a Hungária körút és a Kőbányai út talá|kozása

kĺirnyezetében új központot prognosztizá|.

2.r.3. A kerÜlet funkcionális és terÜleti kapcsolatai
Józsefvárosnak a Be|ső és az Átmeneti zóna részeként nincs Budapesten kívü|i szomszédos te|epü|ése'

Közigazgatási szempontbó| szomszédos az V., V||., |X., X., XlV. kerü|etekke|. A be|ső városrészek történeti|eg

is fontos terü|eteként városi szövete és épü|etá||ománya - habár nem te|jesen homogén - a dominá|ó

hasonlóság miatt a többi kerÜ|ette| együttesen a|kotja a főváros tĺirténeti városstruktúráját és értékes

historizáló épü|etá|lományát' A Nagykörúton kívü| már szomszédjaihoz képest - várostörténeti okok mĺatt -
e|térő beépítésijeIlemzőket mutat, az Átmeneti zónáĺa eső terü|etein az ipari, vasúti terü|etek dominálnak.

A városszerkezeti e|helyezkedés szempontjábó| a kerü|etnek a Belvárossa|, azaz a főközpont szívével a

|egszorosabb kapcsolata. A V||. kerület Rákóczi úti határvona|a a mindennapi é|etben és a városrész

működése tekintetében is te|jesen e|mosódik. A Baross tértő| ke|etre ugyanakkor a meghatározó vasúti

terü|etek te|jes mértékben e|vágják Józsefvárost északi irányban a Vl|. kerü|ettő|' Fontos kapcso|ódási

|ehetőség a nagy sportintézmények irányában merü| fe|, de a csat|akozó ipari, intézményi terü|etek ezt
je|enleg nem kifejezetten igény|ik. Józsefvárosban ezen felü| megje|enik a pestĺ átmeneti zónát átölelő,
jórészt hasznosított barnamező gyűrűje is, annak pozitív és negatív hatásaivaI egyaránt.

A külső kerti|etekke| va|ó kapcso|at a Hungária körút harántirányú szerkezeti elemén keresztü| történik,

célterü|etként azonban jórészt a városközpont a meghatároző. A nagykapacitású országos hálózat bevezető

szakaszaitehát már itt szétosztott forgalmat je|entenek, és vaĺamennyire távo| tartják a be|ső területektő] a

forgalmat. Ugyanakkor ezek a nyomvona|ak kötik be a kerületet is a térségi há|ózatokba' A funkcionális

kapcso|atokban nagy hangsú|y kapnak a kÜlönféleképpen hasznosított barnamezős területek, ame|yek

egyrészt gazdasági potenciáljukkaI szerkezetalakítóak a kerület életében, másrészt az örökölt és továbbé|ő

környezeti gondok nem mindig o|dhatók meg a te|jes térség keze|ése né|kÜ|.

Mindezek me||ett Józsefuárosnak speciá|is je|entősége van még a Kerepesi úti sírkert tekintetében, ami

temetkezési helyként és nemzeti emlékhe|yként egyaránt fontos és terÜleti|eg meghatározó pontja a

városnak.

A kerü|et be|ső területei zö|dterü|etekben és zöldfe|ü|etben szegényebbek, bár több kis teresedés, i|letve a

Nemzeti Múzeum kertje és néhány utcai fasor is o|dja ezt. Ugyanakkor a Nagykörúton kívü|iterülteken az

intézmények nagyobb zö|dfe|Ü|ette| rende|keznek, mint ahogy a Füvészkert és az orczy park zö|dfelÜ|eti
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potenciá|ja is je|entős. Mindez kedvezőbbé és vonzóbbá teheti Józsefvárost, egyben dominánsan mássá
formá |ja szomszédja ihoz képest.

A |akóterü|eteken megindu|t rehabi|itáció, vagy a jelentősebb átépítések ezt - meďele|ő szabá|yozási keretek
között - kiaknázhatják, megteremtve a történeti struktúrában létrejövő új be|ső térrendszer és beépítés
lehetőségét.

Mindeme||ett kieme|endők a rehabiIitációra megérett krízisterÜ|etek kedvezőt|en gazdasági és társadaImi
folyamatai.

sWoT / TELEPÜ LÉsHÁtóznr

ERőssÉcEK GYENGESEGEK

a történeti Be|ső-Józsefvá ros vá rosszövete és

ie|entőséee. mint a Főváros történeti részének.
szerves része;

történetiIeg kiaIaku|t központi szerepkĺirök - ezen
be|ü| Józsefváros városközoonti és kieme|t körúti
heIyszíneinek szerepe;

a főváros erős, nemzetközi szintű tudásbázissa| és
feIsőoktatási intézm ényekke| rendeIkezik, ezen
belü| Józsefváros kiemelt feIsőoktatási szerepköre;

kieme|kedő egészségÜgyi kozpontosodás -
kórházak, k|inikák;

há|ózati szempontbó| kedvező közIekedési kapcso-
latok;

. országon be|ü| stabi| és erősödő szerepkör.

a kedvező kozIekedéshá|ózati heIyzet kovetkeztében
masas forga!omterhe|és' i!|etve közIekedésbő!
szár maző környezetterh e|és;

a be|ső városrészben zö|dfe|ü|eti hĺányok;

szociá|is prob|émák, a krízisterü|etek kiemeIkedő
aránya;

társadaImilag többszintű prob|émákkaI terhe|t térség;

az épti|etá||omány |erom|ott á||apota, a társasházak
Iakóközösségének kor|átozott gazdasági Iehetőségei,
aIacsony fokú aktivitása;

jeIentős vasúti és gazdasági terü|etek átjárhatatIansága.

t

t

I

I

tEHErősÉGEK VESZELYEK

a

I

az országos közIekedési hálózatok Budapest-
központúságot o|dó fejIesztése, be|ső terü|etek
terhelésmentesítése;

az oktatási brandek erősítése és kihaszná|ása;

a közlekedés- és zö|dterü|et-fej|esztés, i||etve a

minőségi terü|etfej|esztés terén a Pa|otanegyed
Vámház kĺllrúti kapcso|ata révén a Duna
közeIségének kihasználása;

a városközpont frekventá|t heIyszíne köze|ében
fekvő aIu I h asznosított és hasz nosítatIan terü|etek
(volt vasúti terü|etek) szoros ĺntegrá|ása a meg|évő
történeti vá rosszerkezetbe.

|eszakadó barnamezők tovább degradá|ják a terü|et
környezeti és gazdasági potenciá|ját;

a szegregáció erősödése a |eszakadó társadalmi rétegek
növekedése miatt;

a szükséges rehabiIitációk megindu|ásának e|maradása.

FEJLEsZTÉsl K|HíVÁsoK

A Fővárossa| és a szomszédos kertiIetekkeI torténő intenzívebb együttműködés.
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2.2.tEJLEsZTÉs| És ne ĺvoEZÉs! KoRNYEZET

2.f .L. TerÜ |etfejIesztési d oku mentu m okka l va |ó osszefĹiggések

vizsgálata
A terü|etfejlesztésrő| és terü|etrendezésrő| szó|ó - módosított - 1996. évi )C(|. törvény (Tftv.) szerint a

területfejlesztés: ,,az országra, va|amint térségeire kiterjedő társadalmi, gazdasági és környezeti terü|eti

folyamatok figye|ése, értéke|ése, a szükséges tervszerű beavatkozási irányok meghatározása, rövid, kĺizép-

és hosszú távú átfogó fejlesztési célok, koncepciók és intézkedések meghatározása, összehango|ása és

megva|ósítása a fej|esztési programok keretében, érvényesítése az egyéb ágazati dĺintésekben',, A

terü|etfej|esztést megalapozó egyik fej|esztési dokumentum a területfejlesztési koncepció, ame|y ,,az ország,

i||etve egy térség átfogó táv|atifejlesztését megalapozó és befo|yásoló tervdokumentum, ami meghatározza

a térség hosszú távú, átfogó fej|esztési cé|jait, továbbá a fej|esztési programok kido|gozásához szükséges

irányelveket, információkat biztosít azágazat|és a kapcso|ódó terü|etitervezés és a területfej|esztés szerep|ői

számára,,.

Az országos, il|etve térségi tervek a fővárost érte|emszerűen érintik, javaslatot tesznek a fej|esztési irányokra.

Az országos és a térségre vonatkozó va|amennyi hatá|yos dokumentum egybehangzóan rögzíti a térség

kieme|kedő je|entőségét, a közép-európai és a magyarországi térszerkezetben betöltött meghatározó

szerepét.

A Magyarország he|yi cinkormányzatairó|szóló 2O11. évi CLXXX|X. törvény a Fővárosi tnkormányzat számára

az e||átandó fe|adatok terén számos változást hozott, megje|ent a megyei önkormányzatok feladatát képező

terti|etfej|esztés és -rendezés is. Bár Budapest nehezen i||eszthető a megyék tervrendszerébe, hiszen a

teIepülésfejIesztési és tertiletfej|esztési koncepció is ugyanazon közigazgatási terü|etre vonatkozóan készült,

a fővárost - ennek következtében Józsefvárost is - a következő terü|etfej|esztési dokumentumok érintik:

o Nemzeti Fejlesztés 2o3o - országos Fej|esztési és Terü|etfej|esztési Koncepció (továbbiakban: oFTK), ami a

L/2oL4' (l.3') oGY határozat me||ék|eteként kerü|t e|fogadásra,

o a 2ot4. június 30-i közgyűĺésén e|fogadott Budapest TerületfejIesztési Koncepciója (továbbiakban: BTFK),

valamint

o az 275/2015. (||. 25.) Főv. Kgy. határozatta| e|fogadott Fővárosi Teľii|etfej|esztési Program (továbbiakban:

FŐTEP).

A szomszédos Pest megye terü|etfej|esztési dokumentuma, a Pest Megyei Terü|etfej|esztési koncepció

(továbbiakban: PMTFK) megá||apításai is érintik kozvetetten a fővárost, a kerü|eteket, így Józsefuárost is.
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orszógos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (oFTK)

Az országgyűlés a nemzetĺ jövőkép elérése
érdekében négy hosszú távú, 2030-ig szó|ó átfogó
fej|esztési cé|t jelö|t ki. A négy cél a társada|om és a

gazdaság egészének szó|, be|eértve a társadaImi és

a gazdasági környezethez való viszonyu|ást és a
környezeti szempontokat is. Az átfogó cé|ok a
gazdasági és társadaImifordulatot cé|ozzák meg, az

a|ábbiak szerint:

o értékteremtő, fogla|koztatást biztosító
gazdasági fej|ődés,

o népesedési forduIat, egészséges és megújuló
társadaIom,

o természeti erőforrásaink fenntartható
haszná|ata, értékeink megőrzése és

környezetÜnk véde|me,

. térségi potenciá|okra

fen nta rtható térszerkezet.
alapozott, 4. ábra: A sikeres város stratégiájának a|ape|emei

Forrós: oFTK

Az átfogó célok megva|ósu|ása érdekében az országgyű|és megerősítette az OFTK tizenhárom specifikus
cé|kitűzését, köztÜk hét szakpo|itikai je|ĺegű cé|t és hat terü|eti célt. A cé|ok a társada|om és a gazdaság

egészének, valamint minden ágazatnak, térségi és heĺyi szerep|őknek szó|nak, továbbá kirajzo|ják azokat a

fej|esztési súlypontokat is, ame|yekre a középtávú - fókuszá|t - fej|esztési fe|adatok épü|hetnek:

SzakpoIitikában érvényesítendő specifikus célok

Versenyképes, innovatív gazdaság

Gyógyító Magyarország, egészséges társadaIom, egészség- és sportgazdaság

É|etképes vidék, egészséges é|elmiszerterme|és és eIlátás, az é|elmiszer-feIdoIgozóipar fejIesztése

Kreatív tudástársadaIom, piacképes készségek, K+F+|

Értékudatos és szolidáris cingondoskodó társadaIom

Jó á||am, szo|gá|tató áĺ|am és biztonság

Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható haszná|ata, környezetünk védeIme

Területi specifikus cé!ok

Az ország makroregioná|is szerepének erősítése

A többkĺizpontú térszerkezetet biztosító városhá|ózat

Vidéki térségek népessége|tartó képességének növelése / az egyes nagytérségek megúju|ását biztosító fejIesztések

KiemeIkedő táji értékű térségek fejIesztése

Területi kü|önbségek csökkentése, térségi feIzárkóztatás és gazdaságĺiszt<inzés e|ősegítése

osszekapcso|t terek: az e|érhetőség és mobiIitás biztosítása
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Az OFTK térszerkezeti és térhaszná|ati elveket is megfoga|maz, a térségi fejlesztésekben, fej|esztési

beavatkozások során mind a tervezésben, mind a végrehajtás során tekintettel ke|| lenni a természeti

erőforrásokat védő térszerkezetre és a fenntarthatóságot bĺztosító területhasználatra, ,,zöldmezős
fej|esztések he|yett barnamezős fej|esztések szükségesek,,. ,,A takarékos és átgondolt területhasználat a

|egfontosabb térhaszná|ati e|vek egyike, a takarékos he|yhaszná|atot érvényesíteni ke|| a

te|epülésfej|esztésben is. A városok szétterü|ésének elkerü|ése, a tago|t és kompakt városszerkezet

kia|akítása az agglomerációs te|epü|éseket is erősen érinti, valódi térségi szintű térszervezési feladat. A
vidékies tertilethaszná|atná| is kerü|ni ke|l a talajpusztu|ást, visszafordíthatatlan ta|ajvízcsökkenést okozó

tevékenységeket. Az infrastruktúra.fejlesztések tervezéséné| az ezt figyelembe vevő mego|dásokat ke|l

támogatni.,,

Az oFTK Budapest területfejlesztési igényei és feladatai című fejezetében a főváros pozicioná|ása melleťt a

következő fej|esztési irányok kerültek kije|ö|ésre:

o Atérségi pozíció erősítése a földrajzi, geopolitikai adottságok kihaszná|ásáva|.

o Az összmagyarság identitásának erősítése a Kárpát-medence ku|turá|is ktizpontjaként.

o Összehango|t fejIesztések a várostérségben -feIadatmegosztás megszervezése.

o Egységes Budapest - hatékony kŕizigazgatási rendszerre|'

o A népesség megtartása vonzó, egészséges életkörü|mények biztosításáva|, az esé|yegyen|őség

megerősítéséve| és a rugaImas Iakásstruktúra kiaIakításáva|.

o Kezdeményező város- és térségfejlesztés, tudás- és készségaIapú gazdaságfej|esztés, zöld gazdasági ku|túra

meggyökereztetése, vaIamint a turĺzmusban rej|ő gazdasági Iehetőségek kihaszná|ása.

o A gazdasági fej|ődést Iehetővé tevő differenciá|t terü|eti kínálat biztosítása.

o A város és a Duna együtté|ésének megteremtése.

o Kiegyensú|yozott városi térszerkezet kialakítása differenciá|t központrendszerre|, a kompakt város e|vének

megva|ósítása.

o A terti|ethaszná|at és a közlekedés integrá|t fejlesztése, a városi kozösségi köz|ekedés sú|yának növe|ése.

P e st M e gy e i T e r ü l etfej l e szté s i Ko n ce pc i ó ( P MT F K )

Pest megye és Budapest egy fej|esztési térség, a fej|esztési és rendezési irányok összehangolása fontos

fe|adat. Pest megye jĺivőképének alapja a diverzitás megtartása és erősítése a gazdaság, a kultúra, a média,

a köz- és a szakoktatás, a fe|sőoktatás és a tudomány terÜ|etein egyaránt. Ez jelenti egy o|yan növekedés

a|apját, amely munkahe|yeket teremt, nagyobb jövede|met, keze|hető kockázatokat és a környezet, az

erőforrások megkímé|ését - azaz fenntartható növekedést. Pest megye specifikus cé|jai a belső városrészek

tekintetében - a megyei |épték és a kevesebb területi kapcso|ódás miatt _ nem igénylik a rész|etező

bemutatást.

A megye terü|etfej|esztési koncepciója és a BTFK szoros együttműködésben készü|t, igy az összhang

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

B u d a p est Te r ü l etfej I e szté s i Ko n ce pcĺ ój a ( BT F K)

A terü|etfej|esztési koncepció megfogalmazza a térség 2030-ra elérni kívánt jövőképét, térstruktúráját,

va|amint a2oŁo-raszó|ó átfogó és stratégiai cé|okban e|őirányzott cé|á|lapotot. A koncepció cé|rendszerében

a fej|esztési a|apelvek - egyben mint horizontá|is cé|ok - o|yan szem|é|eti alapvetések, amelyeket a

cé|rendszer minden egyes e|emére vonatkozóan következetesen aIka|mazni kel|: az élhetőséget, a

fenntarthatóságot, az esé|yegyenlőséget.
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Az átfogó célok Budapest meg|évő értékeire és sokszínűségére a|apoznak, meghatározva azokat az irányokat,

melyek az integrá|t fej|esztési e|vek érvényesti|ése me||ett Budapest jövőjének fejlesztési a|apjait képezik. Az

átfogó cé|ok elérését ki|enc stratégiai (specifikus) cé| segíti.

W
::':.:':.ll::
.,}d.:Ź
l.ő.9l! -ru

t(J
r- ti.,, i . ...1 ..

i -- 
iJi

ĺl
lil< i

i.ffiš.r]- J
; {.tuiÍřĹ).!F- Iia l

] rendszer megteremtése
li
i1

5' ábra : Budapest Terü|etfejIesztési Koncepciójának cé|rendszere.
Forrás: BTFK

BTFK stratégiai céljai kiizül, várhatóan 6 célhoz rendelhető uniós társfinanszírozás

Budapest V|||. kerÜ|et Józsefváros

Józsefváros |TS - He|yzetfe|táró, he|yzete|emző munkarész
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2' Tudásalapú, versenyképes,
innovaÍĺv és 'zo|d', gazdaság

5' Hatékony városszerkezet
kia|akítása - kompakt väros

8' Befogado, támogató'
aktiv társada|om

9. Ruga|mas és korszerrj 
i

|akásstruktúra kia|akitása i'i
IlI

Tud ása|a pú, verse nyképes, i n novatív és,,zo|d,, gazdaság

Hatékony városszerkezet kiaIakítása - kompakt város

A környezeti erőforrások védeIme és fenntartható haszná|ata, a természeti értékek és táji adottságok megőrzése

Budapest kompIex szerepkĺirének megfe|e|ő kcizIekedési rendszer megteremtése

Befogadó, támogató, aktív társadaIom

RugaImas és korszerű |akásstruktúra kiaIakítása

1. táb|ázat: Budapest Terü|etfejIesztésí Konceeo?ĺł'k uniós társfinanszírozásra várható cé|jai.

Főv ó rosi Te r ü t etfej leszté s i P ro g ra m ( F)TE P)

^2o1'4-2o2o-as 
tervezés tekintetében a megyék e|sőd|egesen a terü|eti operatív programokhoz készÍthetik

el fejlesztésijavaslataikat. A Közép-magyarországi régióban a Versenyképes Közép-Magyarország operatív
Program (VEKOP) biztosíthatja részben a finanszírozás atapját. A Tftv. 5.5 n) pontja szerint a terü|etfejlesztési
program ,,a terÜ|etfej|esztési koncepció a|apján kidolgozott középtávú cselekvési terv,,' A terüĺetfej|esztési

progra m stratégia i, va |amint operatív programrészbő| á l|.
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A stratégiai cé|ok nem minden elemükben támogathatók, viszont egyes támogatási terĹi|eteik

összekapcsolhatók, ezért tartalmukat a FőTĺp 5 prioritás-tengely a|á rendezi.

Prioritástengely lntézkedések

|. Gazdaságfej|esztés a versenyképes, innovatív 1.1 Technológiai innováció és tudástranszfer hatékonyságának javítása

és,,zö|d,, Budapestért l.2. Fe|haszná|óbarát városkormányzás k|a|akítása

1.3. Turizmus, mint gazdasági húzóágazat

1.4. Várostérségi együttmtiködés

||. Telepü|ésfej|esztésibeavatkozásokahatékony 2.1..VegyesterÍi|ethasználatkialakítása.aDunávalegyüttélőváros
városszerkezetért 2.2. Bar namezős terü|etek funkcióváltása

2.3. Differenciált kĺizpontrendszer |étrehozása

2.4. Értékvédelem - értékteremtés

2.5. A Iakásá||omány optimaIizá|ása

|||. K<irnyezeti fej|esztések Budapest fenntartható 3.1 zö|d- és egyéb bio|ógiai|ag aktív fe|ü|etek megőrzése, növe|ése,

fej|ődéséért természetvédelem

3.f Zaj- és |égszennyezés csökkentése

3.3 Korszerű hu||adékgazdá|kodás és taIajvéde|em

3.4 Korszerű vízgazdá|kodás

3.5 Energiahatékonyság és k|ímavédeIem

|V. Kciz|ekedésfej|esztés Budapest komplex 4.1. Nemzetközi és országos közlekedési kapcsolatok fejlesztése
szerepkörének szoIgáĺatában 4.2' r érségi közlekedés fejIesztése)

4.3. A fővárosi kcizösségi közIekedés fejIesztése

4.4. A Íőv ár osi egyéni k<izIekedés fejIesztése

V. Társadaĺmi beavatkozások a befogadó, 5.1. Befogadó és támogató társada|om
támogató és aktív Budapestért 5.2.A társada|mi, gazdasági környezet vá|tozásaihoz va|ó a|ka|mazkodás

segítése

5.3. A humán szo|gá|tatások optimaIizá|ása

5.4. A ku|turálĺs kínálat bővítése

f.táb|ázat: A Fővárosĺ TerÜ|etfejIesztési Program prioritástenge|yei és intézkedései.
Forrús: FőTEP

A dokumentumot a 2l5/2oI5' (t|.25.) Főv. Kgy' határozatta|fogadta e|a FővárosĺKözgyűlés.
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f .2.2. Fővá rosi tel epÜ |ésfejIesztési d oku m entu m okka I va ló

osszefüggések vizsgá !ata

Az épített környezet a|akításáró| és védelmérő| szó|ó 1997' évi LXXV|ll. torvény (továbbiakban: Étv.) szerint a

,,te|epÜ|ésfejlesztés fe|adata a te|epü|ésen é|ők számára a telepü|ési é|et- és környezetminőség javítása, a
környezetbiztonság erősÍtése, a te|epü|ési erőforrásokra építő, az erőforrások fenntarthatóságát biztosító,
hosszú és rövid távú fej|esztési irányok, célok és az azok e|érését biztosító programok és eszktizĺik
meghatározása.,,

,,A településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe fog|a|ja az önkormányzat településfej|esztési

szándékait, ennek keretében a terü|eti adottságok és összefüggések figye|embevéte|ével meghatározza a

teĺepü|és jövőképét, javas|atot tesz a he|yi környezet, társada|om, gazdaság és az infrastruktúra átfogó

fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, va|amint a táji, teľmészeti és öko|ógiai adottságok fenntartható
hasznosítására. A te|epi.ilésfej|esztési koncepcióban fog|altakat a te|epülési önkormányzat döntéseiben
érvényesíti.

Az integrált településfejlesztési stratégia a rendelkezésre á||ó és bevonható források ismeretében
meghatározza a te|epü|ésfej|esztési koncepcióban meghatározott cé|ok megva|ósítását egyidejűleg szo|gá|ó

beavatkozásokat, programokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon kovetését',,

Józsefuáros terü|etét a többszintű önkormányzati rendszer, valamint a fejĺesztésitervek egymásra épü|ése
(tervhierarchia és az időtávok kü|önbözősége) miatt több fővárosi és kerületi teIepülésfejlesztési

dokumentum is érinti' A hatá|yos fővárosite|epü|ésfej|esztési dokumentumok a következők:

o Budapest 2030 Hosszú távú fej|esztési koncepció (továbbiakban: Budapest 2030),

o lTS Budapest stratégia 2020 (továbbĺakban: BP lTs 2020).

A kerületi te|epülésfejlesztési döntéseket a 2'2'3. fejezet tárgyalja.

A Főváros hatá|yos hosszú távú te|epü|ésfej|esztési koncepciója Budapest te|jes közĺgazgatási terÜ|etére

kijelö|i a te|epü|ésfej|esztés irányait. A Budapest 2030 a 767l2ot3. (|V.24') Főv. Kgy' határozatta| kerü|t
jóváhagyásra, e|őirányozza a 2030-ig e|érendő hosszú távú cé|okat. Ezt követően a törvénynek megfe|elően

új középtávú program vált szükségessé. Ennek megfe|e|ően született meg a fővárosi új stratégiája, az BP |TS

2o2o, ami mára elfogadásra kerÜlt a92312074. (V|.30.) Főv. Kgy. határozatta|.

Budapest 2030
A városfej|esztésĺ koncepció az Étv' szerint a Fővárosi Kcizgyű|és álta| elfogadott o|yan várospo|itikai

dokumentum, ame|y Budapest jövőbeni kialakítására vonatkozik.

A meglévő értékekre épíwe a kłivetkezőiövőképet fogalmazza meg a koncepció:

Budapest é|hető és vonzó, egyedi karakteríj Íőváros, az ország és a várostérség innovatív gazdasági és ku|turá|is központjaként az
európai városhá|ózat megbecsü|t tagja.

A koncepció négy átfogó cé|t határoz meg, amely Budapest megĺévő értékeire és sokszínűségére a|apoz,

meghatározva azokat az irányokat, melyek az integrált fej|esztési e|vek érvényesü|ése me|lett Budapest
jövőjének fej|esztési a Iapja it képezik:

o Budapest az európai városhá|ózat erős tagja,

o Fenntartható, érték- és tudásaIapú gazdaság,

o Egészséges, harmonikus, sokszínű városi környezet,

o Javu|ó é|etminőség, harmonikus egyÜtté|és.

I
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6. ábra: A Budapest 2030 Városrendezési Koncepcló cé|r;:i:;:::,,,,

BP trs 2020

Az |TS szerepe, hogy bemutassa azokat a konkrétabb ágazati és területi fej|esztési ĺrányokat, projekteket,

melyeket Budapest Főváros önkormányzata középtávon kíván megva|ósítani a Budapest 2030 hosszú távú

cé|jainak e|érése érdekében.

Miközben a FőTEP e|sősorban a gazdaságfej|esztést he|yezi fókuszba, a főváros integrá|t telepü|ésfej|esztési

stratégiája a Fővárosi onkormányzat á|taI előkészítendő, koordiná|andó, megva|ósítandó fej|esztéseket,

projekteket he|yezia középpontba -természetesen tisszehango|va és i||eszkedve a Főváros egészterü|etére

e|fogadott, i||etve párhuzamosan készÜ|ő terü|etfej|esztési dokumentummal' A stratégia időtávja illeszkedik

az EU programozási cik|usához, tehát a 2014 és 2023 (2o2o-at követően a projektek megva|ósítására további
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három év á|| rende|kezésre) között megva|ósítani tervezett fejlesztéseket és fejlesztési irányokat fog|alja
magában'

A Budapest 2030-ban meghatározott átfogó célok e|érését középtávon két specifikus cé| szolgálja:

o Gazdasági teljesítmény növe|ése (gazdasági te|jesítményét nemzetközi szinten erősítő budapesti
várostérség);

o É|etmĺnőség fe|téte|einek javítása (minőségi nagyvárosi életfe|téte|ek).

A specifikus cé|ok e|érését középtávon öt tematikus és egy kieme|t terü|eti cé| mentén kívánja Budapest Főváros

onkormányzata megvaĺósítani.

Tematikus célok

1. Kezdeményező, együttműködő városfejlesztés

A városfejIesztés kezdeményező, együttműktidő je||egét erősítő intézmény. és eszktizrendszer, vaIamint koordinációs
mechanizmusok kiaIakítása.

2. L,é!!a!korás- és beruhálásbarát gazdasági körn;'e:et

A fog|alkoztatást bővítő és a hozzáadott értéket e|őá|lító gazdasági szerep|ők működésének, együttműkcidésének,
piacszerzésének támogatása.

3. lntel|igens városműködés

A városi, várostérségi közszolgá|tatások hatékonyságának javítása a kooperáció, vaIamint a környezettudatos és innovatív
megoIdások aIkaImazásáva|.

4. Sokszínű, éttékćjrzíj' zöld nagyvárosi környezet

É|hetőbb, a társadaImi igényeknek megfeIe|ő városi környezet feltéteIeinek kiaIakítása, a gazdasági prosperitást, társadaImi
kohéziót és régión tú|mutató szerepktirt egyaránt szo|gá|ó infrastruktúrák fejIesztéséve|'

5. Nyitott, szolidáris és aktív budapestiek

Az egyéni és közösségi öngondoskodás, fele|ősségvá||a|ás, az esé|yegyen|őség, vaIamint Budapest befogadóje||egének erősítése'

Területi cé|

6. Dunával egyĺittélő város

A Duna, a Duna-partok és a dunai szigetek kcizösségi és gazdasági adottságaĺnak integrált fej|esztése.

Az |TS.ben meghatározott cé|okkaI kapcso|atosan o|yan eszközök és konkrét projektszintű beavatkozások
kerÜ|tek megfoga|mazásra, amelyek Józsefuáros fej|esztési szándékait közvetett Vagy közvet|en módon
pozitíVan támogatják. Ezek az alábbiak:

} 1. Kezdeményező, együttműkiidő városfejlesztés:

7.1.' Városfej|esztési A|ap

1.,2, Városfej|esztési operatív menedzsmentfe|adatok ellátása

1'.3. Városmárka kiaIakítása, városfejlesztési kommunikációt biztosító intézményi fe|téte|ek

t.4. Turisztikai desztinációmenedzsment tevékenységi kĺirének megerősítése

1.5' Befektetésösztcinzőfe|adatoke|látásáhozintézményife|téte|ekbiztosítása

} 2. Vállalkozás. és beruházásbarát gazdasági környezet:

2.7.1'. Barnamezős terÜĺetmenedzsment

2.1'.6. Uresingat|anokhasznosításánakprogramja

2.3. KKV-fej|esztési és innovációs program
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} 3. cél lnte|ligens városműködés:

3.1'5' Távhőel|átási terĺi|etek nĺive|ése - piIot projekt

3.1'.8. A Fővárosi Vízmrjvek Zrt. ivóvíz-el|átási üzembiztonságát, valamint a miĺködési hatékonyságot ncive|ő programja

3.1.9. Fővárosi Vízgazdá|kodási Stratégia

3.I.Lz. A BDK tu|ajdonában |évő közvilágítási |ámpatestek cseréje

3.1.13. BudapestFővárosIntegráltEnergetikaiStratégiája

3,2.1. Fővárosi szemé|yforgaImi behajtásidíj-rendszer bevezetése és a hozzá kapcso|ódó beruházások

3.2.3.a M3-asmetróvonaIinfrastruktúrájánakrekonstrukciója

3.2.5. Budapesti vi||amos és tro|ibusz jármÍĺprojekt |l. ütem

3,2,25. Budapesti és regioná|is kerékpáros köz|ekedés fejlesztése és kerékpáros szo|gá|tatásfej|esztés

3.2.26. B+Rrendszerűkerékpártáro|ók|étesítése

3'2.28. Troĺĺbuszvona|ak hosszabbítása

} 4. sokszínű,értékőrzíj, ziild nagyvárosi környezet:

4.1.t. Közösségi terek és integrá|t kĺizterü|eti megújítások (Tér-Köz P|usz)

4.1'.3, Épületfelújítás támogatása - értékőrzés, energiahatékonyság, funkció, pi|ot tcimbrehabi|ĺtáció

4.t,4, Városmegújítási klaszterprogram

4.1..5. Civil városfej|esztési program

4.3.f. Nép|iget integrá|t fej|esztése

4.3.10. Zö|dterület-fej|esztési keret

} 5. Nyitott, szolidáris és aktív budapestiek:

5.1. Szociá|iscé|úinfrastruktúrafej|esztése

5.2. Antiszegregációsprogramokattámogatószo|gá|tatások(ku|csprojekt)

5.3. Esé|yegyen|őségi program

5.4. Szem|é|etformá|ó és aktív é|etmódot támogató programok

5.5' Színes Budapest

5.6. XYZ - Fiatalok Programja (kulcsprojekt)
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Hosszú távú cél

5pecifikus cé|ok

stÍaté'iaicétokffiffiffim]dm/'
4.a Városmegújĺtási

Program

Ąb Fürdőváros Prog.
řam

4.czöld Program

4'd Ku|turá|is intéz.
ményfejlesńés

o
E

o

o
I

6' Dunával egyĺitt é|ő város

7 ' ábra: Budapest Integrá|t Te|epĺjlésfejIesztési stratégiájának cé|rendszere.
Forrás: BP lTS 2020

Kiemelt

terii|eti cé|

f4



PEST-BUDAPEST KoNzoRcluM BudapestVlll. kerůi|etJózsefváros

HBHE _ BFVT - HÉTFA - PESTTERV - Pro Régió - Városkutatás Józsefváros lTS - He|yzetfeltáró, he|yzete|emző munkarész

2.2.3. Hatá|yoskertiletfejlesztésidöntésekbemutatása
Józsefvárosban az elmú|t k<ize| húsz év fo|yamán több koncepcioná|is e|képze|és, városrehabi|ĺtációs terv is

szü|etett. Ezek vagy átfogó koncepciók vo|tak, vagy szűkebb városrészekre koncentráltak. A legfontosabbak
ezek közü| az a|ábbiak:

o Kerü|eti Rehabi|itációs Koncepció (1996)

o Józsefvárosi RehabiIitációs Programterv (1998)

o Kerü|eti Lakáskoncepció (2000)

o Józsefvárosi Kerü|etfejlesztési Koncepció (2001)

o Corvin Sétány Program (2001-től)

o 15 éves Kerü|etfej|esztési stratégia í2005l
o Kerü|etfejlesztési Koncepció (2007)

o Integrált Városfej|esztési Stratégia (2o08, 2012: felülvizsgólat)

o PaIotanegyed TurizmusfejIesztési Koncepció (201.4)

Az a|ábbiakban két fejIesztési dokumentum, a Kerü|etfejlesztési Koncepció (2007) és az Integrá|t

Városfej|esztési Stratégia (2008, 2012: fe|ü|vizsgá|at) kerü| bemutatásra.

Ke r ü l etfej l e szté s i Ko nce pció

Józsefváros onkormányzata 2007-ben a Kerü|etfej|esztési Koncepció elfogadásávaI együttesen rende|etet

aIkotott (9l2oo7. (|l. 19.) önkormányzati rende|et) Józsefváros fej|esztésérő|. A rende|et érte|mező

rende|kezéseiben tisztázza az egyes rehabi|itációs foga|makat, beavatkozási tevékenységeket. A rendelet

értelmében ,,Az onkormányzat vagyonával kapcso|atos tulajdonosi jogok gyakor|ását és mint tu|ajdonost

terhe|ő köte|ezettségek teljesítését a KerĹi|etfejlesztési Koncepcióban, valamint a he|yi városrehabi|itációs

területek és fej|esztési területekre meghatározott fej|esztési cé|ok megvalósulásának ke|| a|árende|ni,,

A ľendeleta!kotás céliai

Józsefoáros terü|etfejIesztése - ezen be|ü| városrehabiIitációja;

A terü|etfejIesztéshez szükséges terü|etek Iehatáro|ása;

A terü|etfejIesztéshez, telepü|ésfejIesztéshez szÜkséges vagyonelemek eIkii|önítése;

A ktizérdekű terü|etfejIesztéshez szükséges jogi eszközök biztosítása;

A terü|etfejIesztéshez, teIepĹi|ésfejIesztéshez kapcso|ódó vagyonhasznosításbó| származó bevéteIek - hozamok és e||enéńék -
kizáró|agos fejĺesztési cé|ra történő feIhaszná|ása;

A vagyonnaI való hátrányos gazdá|kodás megakadá|yozása.

A rendelet főbb elemei

A rendeIet 1. számú me||ék|etét képezi Józsefváros KerületfejIesztési Koncepciója.

A rende|et a korábbiak me||ett további he|yi városrehabiIitációs terü|eteket és fej|esztési területeket je|ci| ki, me|yek te|jes körű
meghatározását a rendeIet 2. sz' me||ék|ete tartalmazza.

A városrehabiIitációs feIadatok megva|ósu|ása érdekében aIkaImazásra kerü|ő sajátos jogintézmények megaIkotása (e|ővásár|ási
jog, útépítési és közművesítési hozzájáru|ás, e|járási rendeIkezések, fejIesztési cé|ú vagyonhasznosítás, fejIesztési cé|ú

vagyongazdá|kodási keret).

A koncepció fontos megá||apítása, hogytovább erősödött a kü|önbség a kerület különböző részei ktizött. Míg
a Palotanegyed és a Tĺsztvise|őte|ep magasabb minőségű környezeti e|emekke| (közterü|et, |akásá||omány)

rendelkezik, addig a kerület társadalmi problémákkal |eginkább veszélyeztetett részein (Magdo|na, orczy
negyed) a környezet minősége tovább rom|ik. A társada|mi prob|émák je|lemzően szintén e két terü|eti
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egységben sűrűscidnek össze, a lakásállományra sok területen még mindig a korszeríítlen szerkezet és az

a|acsony minőség a je||emző.

A Koncepció fő célkitűzései

a kerü|et gazdasági-társadaImi heIyzeténet versenyképességének erősítése,

a fővárosi státus eme|ése

a jeIentkező társadaImi prob|émák oIdása

Átfogó célok

TÁnsaoetou

é|etminőség fejIesztése a kerĹiIeti társadaIom bevonásáva|, a hagyományos és az új kĺizĺisségek erősítéséve|

a kerÜ|et népességmegtańó erejének nĺivekedése, vonzerejének erősĺidése

ttAZUAJAat

a kerü|et gazdasági pozíciójánat versenyképességének, jövedelemterme|ő és önfenntartó képességének erősítése

a kerület tartósan beIvárosi szerepet tudjon betö|teni a főváros életében

LexnaĺÁs

önkormányzati Iakásvagyon és Iakásgazdá|kodás megújítása, he|yiségvagyon értékmegőrzése, fejIesztése

É p Íĺelĺ É s ĺĺn m Ész ĺn Rii R NYEZEĺ

a kerület k<izterü|eteinek, zö|dfe|ü|eteinek mennyiségi és minőségi növe|ése

parko|ási Iehetőségek kia Iakítása

vonzó épített környezet kiaIaku|ása

A kitűzött cé|ok megva|ósÍtása érdekében a koncepció ágazati programokat, és fej|esztésiterü|eteket határoz

meg.

Lakősprogram

A |akásprogram fő cé|ja a lakásrendszer új, hosszú távon fenntartható intézményi háttérének a kialakítása, a

megléVő kerü|eti |akásgazdá|kodási rendszer korszerűsítése, az intézmények he|yzetének és fe|adatainak

áttekintése, kü|ső fe|e|ős szakmai piaci szerep|ők bevonása.

I skolafej l esztési prog ram

A program a fővárosi át|agná| magasabb munkané|kü|iség és az a|acsony isko|ázottság fe|számolása

érdekében a kerü|eti kotődés erősítését és a kerület vonzerejének növelését, a felnövekvő generációk

számára tĺibbletIehetőségek biztosítását tűzĺ ki célu|. FeIadatként határozza meg az intézmények szerepének

és kĺirnyezetükre kifejtett hatásának erősítését, az isko|ák és óvodák egyenlőt|en terü|eti elosz|ásának
javítását, az egyes intézmények fe|újítását, ezze|gazdaságosabb Ĺizeme|tetését. Az iskolák, óvodák és kerü|eti

ku|turá|is intézmények közötti kapcsolatok fej|esztésében, közös programok szervezésében az intézmények

szerepének növekedését látja.
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F ej l esztési terijletek

A koncepcióban |évő fejlesztésiterületekre röviden foglalja cissze a fő elképzeléseket:

Fejlesztésiterületek Fejlesztésicélote|képzelések Megva|ósulás

Patoĺeurevro- Eunipa
BELvÁRosA Paoenau

idegenforgaIom, turisztika, vendéglátás kultúra, kuIturá|is
gazdaság, vonzerőgazdaság, kiskereskedeIem fejI esztése

egyetem i negyed-arcuIat (brand) kiaIakítása

tcirténeti ör<ikségre támaszkodó városrevitaIizáció

pesti be|város kiterjesztése

meryalósu|t fejIesztések, 2015.
ig részIeges hatás, további
fej|ődés várható

N ÉpszÍuuÁz utca KoMPLEł
KönERijLETI

nrrousĺnuxcli

Népszínház utca megújítása

a villamos és a közterületek fejIesztése

üzIethe|yiségek fe|értéke|ődése, kiskereskedeImi és vá||aIkozó

tevékenységek é|énkítése

2015-ig nem kerü|t
megva|ósításra

BAcso BÉLA UTcAl

KöZTERĺjLET-

REKONSTRUKCIO

utca közterü|eti rekonstrukciója

vegyes forgalmú utcakiaIakítás

üzIethe|yiségek feĺértéke|ődése, kiskereskedeImi és vá||aIkozó

tevékenységek é|énkítése

2015-ig nem kerü|t
megvaiósításra

Conwĺu 5ÉĺÁĺlv PRaGRAM kü|ön kifejtést nem tarta|maz 2003 óta megvalósÍtása
folyamatos

MAGDaLNA NEGYED

PROGRAM

kü|ön kifejtést nem tartaImaz 2005_2015 kĺizĺitt
megvalósítása foIyamatos

TELEK| LÁszLoTÉRt

PIACREKONSTRUKCTi

piac szerepének tisztázása, karakterének meghatározása megva|ósu|t fejIesztés

oRczY NEGYED PRIGRAM MagdoIna negyedéhez hason|ó program kido|gozása 2015.ig nem kerü|t
merya|ósításra

oRczY PARK FE]LEszTÉsr

PROGRAMIA

orczy park országos jeIentőségű kuĺturá|is központtá fejIesztése

Iakók számára kikapcso|ódás, ku|turá|t szórakozás biztosítása

a környezet he|yreál|ításán, rekonstrukcióján keresztü| az orczy
park fővárosi je|entőségének visszanyerése

az orczy negyed kĺirnyezeti he|yzetének fejIesztése, a társadaImĺ
feIemeIkedés e|ősegítése

a kert és intézményei ku|turá|is szerepének erősítése, további
intézmények terüĺetre vonzása, a kertbe nem i||ő funkciók
Ievá|asztása

intézményi és tuIajdonosi struktúra átalakítása

a terü|etre kö|tözött Nemzeti
Közszo|gá|ati Egyetem
fejlesztései nyomán a részIeges
megvalósítás 2ot4.tő|
kezdődően fo|yamatos,
kulturá|is központ helyett
egyetemi campusként

GANł NEGYED PRŻGRAM Ganz.MÁVAG terü|etén rendezett viszonyok közĺitt
vá||aIkozási/keĺeskedeImi zóna erősítése

önkormányzat szabá|yozóeszkĺizĺjkkel va|ó beavatkozása az

vá|tozások irányításába

a terÜ|eten áttörések, beIső útháĺózat kiaIakítása

Józsefvárosi pá|yaudvar he|yén vegyes ĺivezetekben Iakó.,

kereskedeImi, szo|gá|tatási fu nkciók fejIesztése

jeIentős tuIajdonosokkaI közĺisen fejIesztési társaságok,
partnerség létesítése

2015.ig kisebb |épések történtek
az e|őrehaIadás terén,
eIsősorban a Józsefvárosi piac
fe|számo|ása és a fő
tuIajdonosokkaI való
kapcsolatteremtés terén

szIGoNY TÉR

REKONSTRUKCPTA

a IakóteIep környezeti minőségének javítása

közpark kiaIakítása

közparkĺ funkció mellett kisgyermekes védett játszótér és
kü|önbĺiző kciztisségi terek létesítése

a park és a közösségi he|yek fenntartásába civi|ek bevonása

20L5-ig nem kerrilt
megvalósításra
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mé|yparko|ó kia|akítása á|ta| a környék |akói számára a

megfi zethető parko|ás Iehetőségének biztosítása

IakóteIephez kcitődő negatív képzetek megszűntetése

HonvÁĺt.l MluÁLv rÉn amennyiben a tu|ajdonos és fenntartó Kato|ikus Egyház a 2015-ig nem kerÜ|t

szENT lozsEF temp|om fe|újításához szükséges pá|yázaton részt vesz, úgy a megva|ósításra

PÉaÁu^ĺruptouÉs pá|yázatiönerőrészbenibiztosításáva|,részbenihite|garancia-

K,RNYEZETÉNEK vál|a|ássa| a temp|om és környezete fe|újításának segítése

FELÚrĺTÁsA,

REKONSTRUKCTOTA

3. táb|ázat: A Te|epü|ésfejIesztési Koncepció fejIesztési terü|etei.

Józsefvóros l ntegrólt Vórosfejlesztési Stratégia (2008; 2012)

Az |ntegrált Városfej|esztési Stratégiát (|Vs) 2008 júniusában fogadta e| Budapest Főváros V|ll. kerület

Józsefvárosi onkormányzat Képvise|ő-testü|ete. 2o12-ben az |VS fe|ü|vizsgá|atra kertilt, a he|yzete|emzés,

aho| indokolt vo|t, a frissebb adatok a|apján aktua|izá|ásra került' A kerÍj|etben az |VS-ben e|határozott

városfej|esztési akciók közü| számos megvalósu|t, ezért az egyes cé|ok is kisebb mértékben korrekcióra

kerti|tek. Az a|ábbiakban az 2008-ban meghatározott e|emek a 2012-es fe|ü|vizsgálat alapján szerepeInek.

Józsefváros 2011-ben e|fogadott új stratégiája:

Józsefváros Budapest geográfiai centrumában helyezkedik el, és a főváros gazdasági-társadaImi é|etében is hasonló,

központi helyet kíván beto|teni.

Az önkormányzat támogatja az itt é|ő és do|gozó emberek, szervezetek a kerÜ|et fe|eme|éséért tett |épéseit, ame|yek

erősítik a fővárost az ország és a régió vezetésében betö|tött szerepében.

Az önkormányzat tesz azért:

hogy az itt é|ő és a közös cé|okért tenni kívánó, a saját sorsukért fe|e|ősen gondo|kodó emberek képességeiknek

megfe|e|ő munkahe|yhez jussanak, vá|laIkozzanak;

hogy a kerÜlet biztonságos és megúju|t köztertj|etein tudják mindennapi é|etüket élni;

hogy megfizethető és XXl. századi körü|ményeket biztosító |akásrendszer alaku|jon ki;

és annak érdekében, hogy a csa|ádok megerősodve tudjanak a kerü|eti társadalom alappi||érei Ienni.

Stratégiai cé|ok

stratégia alappi||érei

CsatÁoorna Éputcj xnÜrcl o társada|mi prob|émák mérsék|ése

ĺÁnsaoatoĺvl o társadalmi kohézió erősítése

o nonprofit szerevetekkel va|ó együttműködés

r kerü|etrészek közotti kü|önbségek és szegregációs prob|émák oldása

o időskorú lakosságé|etszínvona|ának növe|ése

vÁLuLKozÁsoKBA ÉpÍĺő xrnijtm . he|yben é|ők erős gazdasági tevékenységére építve a he|yi gazdaság erősítése

cAfDAsÁG

MEGÚ|LLLT, BtzTorusÁoos o közterületek biztonságának növe|ése

xözĺĺnÜrcĺrx . aktív lakossági együttműködés

r közteriiĺetek rendjének, tisztaságának fokozása, ,,közterü|eti együtté|ési kódex''

. a hajĺékta|anság és a kábítószer-fogyasztás kerü|eti koncentrá|ódásábó| fakadó
prob|émák kezelése

o minősé8i kerü|eti kcirnyezet kia|akítása, a szabadidő pihenésse|, sporto|ássa| való
e|tö|tése Iehetőségeinek bővítése
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o közterü|etek és zöldfe|ü|etek megújítása, fenntartásba nonprofit szervezetek és
he|yi Iakók bevonása

. kerékpárút-há|ózat bővítése, biztonságos modern városi közlekedési hálózat
kiaIakítása

Feuuĺanĺĺłaĺo L.AKűKaRNYEZET . |akásá|lomány minőségének a|apvető eme|ése

. IeromIott Iakásá||omány átalakítása, racionaIizá|ása, műktidésük biztosítása'
üzeme|tetésr.ik hatékonnyá tétele

. megúju|ó energiaforrások bevezetése

o kerü|et intézményrendszerének korszerťísítése

. meďele|ő számú, minőségű és megfizethető parko|óhe|y kia|akítása

r összefüggő kerékpárhálózat megteremtése

Sĺeaĺ öĺlronuÁuvznĺ o |akossághoz köze| á||ó, differenciá|t szo|gá|tatásokat nyújtó, gazdasági|ag stabi|

cinkormányzat

r önkormányzat műkĺidési bevéte|ei és kiadásai kĺizötti egyensúlyfenntartása

r az ingatIanvagyon-gazdálkodásban hosszú távú vagyonpolitikai dĺjntések
szüksége

o kerü|eti gazdasági szerep|ők aktivitásának növe|ése

r az önkormányzat hivatalának, intézményeinek üzeme|tetésének,
kommunikációjának javítása

o e- önkormányzati rendszer bevezetése

. megúju|ó energiaforrások használatának bevezetése az önkormányzatná|, az

eIavu|t gépészeti rendszerek cseréje

GAZDASÁGF a LEszTÉs STRATÉo tAt cÉuAt

vÁLLALKozÁsoKRA ÉpĺĺŐ rmÜrcĺl . a gazdasági dinamikája három fő e|emének (egyetemek és kutatóintézetek,

GAzDAsÁ1 ,,tudásipar,,; a budapesti viszony|atban isje|entős ku|turá|is értékekre épü|ő
turizmus; iIlewe a kerü|et tradícióit meghatározó vá||aIkozói réteg) erősítése,
összekapcsoĺása

o munkané|kü|iek számának csökkentése

e képzési, fog|aIkoztatási, karrier- és vá||aĺkozásfejIesztési programok támogatása

o országos, európai és vi|ágpiacon értékesíthető termékek és szo|gá|tatások

e|őá||ítása

o fogIaIkoztatottság heIyzetének javítása

A KERÜLETľ GAaDASÁG . he|yi gazdaság fej|esztése

vERsENYKÉPEssÉcÉNEK NövELÉsE o vá||a|kozói versenyképesség növelése

. tapasztaIatcsere Iehetőségeinek biztosítása, tudásközpontok |étrehozása,
támogatások szervezése

szoLGÁLTATÁsoK MENNYISÉGł o hiányzó |akossági szo|gá|tatások fej|esztése szabá|yozási eszközökke| és az

MtNCjsÉ5,I lAvĺTÁ;A önkormányzat ingat|anvagyon-po|itikájáva|

. hagyományőrzés, értékteremtés és a józsefvárosi identitás erősítése

TURIszTlKAt voNzERÓ tAvĺTÁsA r piacképes idegenforgalmi, turisztikai létesítmények, kiszo|gá|ó egységek
kiaIakítása

r tudatos, egységesvárosmarketing kia|akítása

,,TIJDÁS!PAR,,, RREArĺvGAZĐA;ÁG . egyetemi és kutatóintézetekke| va|ó együttműkcidés

Az r,lronĺvlÁcloHoz lUTÁs EiÉLYEINEK o vál|alkozói fórumok, bĺirzék és tematikus e|őadások, tanácsadás szervezése

tAVĺTÁsA o a hatékony önkormányzati kommunikáció érdekében kétirányú információs
há|ózatok kiaIakítása

o a vállalkozók, a |akosság, a nonprofit szektor bevonása
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TÁRSAD ALo M, F oG LALKozTAToTrsÁG

Maeas szĺuvoNALÚ És D,FFERENIIÁLT r hátrányos he|yzet(í gyermekek, fiata|ok differenciá|t fejlesztése, fe|zárkózása

RözoKTATÁst RENDSZER . a tehetséges gyerekek fe|kutatása és gondozása

Muĺ,lrernőxÉpzÉs o szakképzés vagy átképzés biztosítása

r munkahe|ykeresésben való segítségnyújtás

szAKKÉPzÉsl PRoGRAM . szakképzések, számítógépes képzések, karrier-tanácsadás

MuĺlrauÉuijtltx HELYZETÉNEK o á||áskereső klub, á||ásbĺjrze, munkába á||ást segítő k|ub

tAvÍTÁsA

Úl rözroeĺaĺxozTATÁsr PRIGRAM o gyakornoki program fenntartása dip|omás munkakezdők számára

o munkané|kü|iek számára foglalkoztatási programok

Kerületrészek céljai
I| bal:i|^ła^ ]r^|jil .- ^Ň,,^. ,,Ą.^ŕ.Ä.-áL.^ Lji|^ń .á|^|,Ą+ !rł+.iĺala++ |\/c ô.ôl, ^ |,^.,6+|'6-A|,.n At.9|tlgl| gE|u. o. gE|ltEJ volvJ|tJÁEn|E Rv|v|| LE|vng |||ęE| qĹ |YJ, LAgn

Pa|otanegyed Megvalósu!ás

közterü|et-rekonstrukció BeIső-Józsefváros teIies tertiletén sor kerÜ|t megva|ósu|ást szo|gá|ó
beavatkozásokra

a ku|turá|is és épített örökség megújítása sor kerü|t megva|ósu|ást szoIgáló
beavatkozásokra

az identitást őrző épületek megújítása sor kerü|t megya|ósu|ást szo|gá|ó
beavatkozásokra

a ku|turá|is és épített örökségi he|yszínekre épÜ|ő munkahe|yteremtés és a fog|aIkoztatás sor kerü|t megva|ósulást szo|gá|ó
elősegítése beavatkozásokra

a kreatív iparágak fe|téte|einek javítása, ,,kreatív innovatív mi|iő,, kiaIakítása; a program sor kerÜlt megva|ósu|ást szo|gá|ó
végigvite|ének biztosítása beavatkozásokra

civi| és piaci szerep|ők bevonása; a terü|et épüĺewagyonának hosszú távú
fenntarthatóságának biztosítása

sor kerü|t megvalósu|ást szolgá|ó
beavatkozásokra

Tempo30.as forgaIomcsi||apítási rendszer befejezése

Népszínház negyed Megvalósulás

a 4-es metró e|indu|ása után a Népszínház utca komp|ex közterii|eti rekonstrukciója és a 2015-ig nem kerü|t megva|ósításra
vi||amosvonaI rekonstrukciója

a Te|eki Lász|ó tér és a piac rekonstrukciója megva|ósuIt

Népszínház utcai portá|program, kiskereskedeIem fejIesztési program 201.5-ig nem kerti|t megva|ósításra

ErkeI színház rekonstrukciója megvalósult

Csarnok negyed Megvalósu!ás

szakorvosi rende|őintézet megépítése 2014.2075 során megúju| az Auróra
utcai rende|őintézet

integrá|t gondozóközpont |étrehozása 2014-2015 során megújul az Auróra
utcai rende|őintézet
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Józsefváros központ (corvin negyed) Megva|ósulás

a városrész adottságainak kihaszná|ása me||ett a hagyományos központi szerep

feIerősítése

sor kerü|t merya|ósu|ást szo|gáló

beavatkozásokra

a terü|et kerü|etközponttá aIakítása és a városi é|etminőség javítása sor kerü|t megva|ósu|ást szolgá|ó

beavatkozásokra

a Horváth Mihá|y téri Szent József P|ébániatempIomnak és környezetének fe|újítása,

rekonstrukciója

2015-ig nem kerü|t megva|ósításra

Magdolna negyed Megrłalósu|ás

a gazdasági-társadaImi helyzet erősítése, a je|entkező társadaImi prob|émák oIdása sor kerü|t megva|ósu|ást szolgá|ó

beavatkozásokra

a negyed újra Józsefváros |akható részévé vá|jon

identitásának fejIesztése, öná||ó, egyedi arcuIat kiaIakítása, a szegregációs fo|yamat

megá||ítása

sor kerÜ|t megva|ósuĺást szoIgá|ó

beavatkozásokra

sor kertiIt megva|ósu|ást szo|gá|ó

beavatkozásokra

Losonci negyed Megvalósu|ás

Szigony téri közpark és mé|yparko|ó kiaIakítása 2015.ig nem kerÜlt megva|ósÍtásra

Kerepesdűlő Megvalósu|ás

az iparĺ terü|etek, az Ügető és a Baross tér megúju|ási |ehetőségeinek támogatása

városrendezési szabá|yozássaI

sor kerü|t megva|ósulást szoIgá|ó

beavatkozásokra

Ganz negyed Megvalósu|ás

a MÁV terü|eteinek és a Ganz-MÁVAG megúju|ási |ehetőségeinek támogatása a

városrendezés szabá|yozásávaI

szabá|yozási eszközökke| kel| - a tu|ajdonosokkaI egyeztetve - a negatív fej|ődési irányok sor kerü|t megva|ósu|ást szo|gá|ó

blokko|ását (feketegazdaság, közbiztonság) mego|dani beavatkozásokra

oĺczy negyed Megvalósulás

201.5.ig nem került sor
beavatkozásra

azorczy park rekonstrukciójávaI egyben cé| az orczy negyed környezeti heIyzetének

fejIesztése, a térség é|etminőségének javítása és ezzeI a társadaImi fe|eme|kedés

e|ősegítése

2074-tij| kezdődően kerůi| sor a

megva|ósítást szo|gá|ó
beavatkozásokra, orczy park

fej|esztése az egyetemi campus
részeként

a fejĺesztések cé|ja, hogy a környezet he|yreá||ításán, rekonstrukcióján keresztÜ| az orczy
park visszanyerje fővárosi jeIentőségét és a kerÜ|et, vaIamint az egész város Iakossága

számára ku|turá|t kikapcso|ódási, szórakozási Iehetőséget jelentsen

2014-tő| kezdődően kerü| sor a
megva|ósítást szoIgá|ó
beavatkozásokra, orczy park

fej|esztése az egyetemi campus
részeként

.j

':,l

hosszú távú cé| a kert és intézményei ku|turá|is szerepének erősítésen, további
intézmények terü|etre vonzásán és egyéb ingatlanfejIesztési beruházásokon keresztü| az

orczy park országos jeIentőségű ku|turá|is és sportközponttá fejlesztése, teret engedve a

Iakófunkció megjeIenésének is

f0L4-tő| kezdődően kerü| sor a
megva|ósítást szoIgá|ó
beavatkozásokra, orczy park

fejIesztése az egyetemi campus
részeként
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Tisztvise|őtelep Megva|ósítás

a Ganz és az orczy negyed határo|ó terÜleteinek negatív hatásai ne szivárogjanak át a

Tisztvise|őteIepre
2015-ig nem kerü|t sor
beavatkozásra, ugyanakkor negatív
hatások nem tapasztaIhatók

a Hungária korút mentén a szá||odák és az országos je|entőségű intézmények környékén két nagyságrendi|eg is je|entős
ta|á|ható a|u|hasznosított terü|etek fej|ődésének e|ősegítése irodaház valósult meg

Százados negyed Megva!ósítás

sportpá|yák megújítása, kerü|eti éĺetbe tcirténő bevonása 2014.ben megkezdődĺitt az MTK
sportteIep megújítása

a Művészteĺep értékmegőrzése, a kerÜ|eti kuIturá|is é|etbe tcirténő bekapcso|ása A Józsefvárosi Ga|éria rendszeresen
szervez kiá||ításokat a

Művésztelepen aIkotó
művészeknek, i||etve a ,,nyitott
műtermek dé|utánja,, rendezvény
keretében be |ehetjárni a

Művészte|epet

az ipaĺi, gazdasági funkciók erősítése 2015-ig nem kerü|t sor
beavatkozásra

Akcióterü leti progra mok

A 2008-as lvs két területet, a

Pa|otanegyedet és a Magdolna
negyedet jelö|te meg kü|ön

a kcióterü|etként.

A Palotanegyedben véghezvitt Európa

Belvárosa Kulturális

Gazdaságfej|esztési Program 20L2-
ben befejeződött, a Magdo|na

negyedben folyó program |l. üteme is

lefutott.

Az |Vs 2o12-es fe|ü|vizsgá|ata

folyamán a projektek értéke|ése

ttirtént ffi€g, új cé|kitűzések nem

fogaImazódtak meg. A MagdoIna

Negyed Program harmadik ütemének
tarta|ma az e|őzć5 ütemek során

felhalmozódott tapasztalatok beépítéséveI a korábbi ütemek továbbfejIesztéseként szü|etett.

Középpontjában továbbra is a társadalmĺ integráció erősítése, a kozösségĺ részvéte| biztosítása, az

együttműködés és a komp|exitás szerepe|.

Az akcióterü|etek 2008-as célkitűzéseit az a|ábbi két táb|ázat tarta|mazza:

8. ábra: |VS-ben meghatározott akcióterü|etek.
Forrás: saját szerkesztés
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Magdolna negyed akcióterü|et cé|kltĺízései Megvalósulás

é|hető, egészséges Iakókörnyezet kiaIakítása részben sor kerĹi|t a megva|ósítást
szoIgá|ó beavatkozásokra
(folyamatos)

az akcióterti|et épített és természe-ti kĺirnyezetének minőségi javítása részben sor kerĺi|t a megva|ósítást
szoIgáló beavatkozásokra
(folyamatos)

a k<iz- és k<iztisségi terü|etek zö|dfe|Ületeinek növe|ése részben sor kerü|t a megva|ósítást
szoIgá|ó beavatkozásokra
(folyamatos)

a Iakások komfortfokozatának növe|ése részben sor kerü|t a merya|ósítást
szoIgáló beavatkozásokra (a komfort
nélkü|i |akások aĺánya 56%-ró| 72%-

ra csökkent.)

.a.-L^- .^. |.^.ii|ł. .^-..|:.í+i.+|ęĐ49t|| Ju| NE| u|l o |||tE'vo|vJltoJt

szoIgá|ó beavatkozásokra
(folyamatos)

vizesedési probĺémák csökkentése n.a.

energiahatékonyság növe|ése (fűtés, e|ektromosság, nyí|ászárók, hőszigete|és) részben sor kerÜ|t a megvalósítást
szolgá|ó beavatkozásokra
(folyamatos)

építészetiIeg és a helyi ĺdentitás szempontjábó| értékes épü|etek megőrzése n.a.

közterü|et-rehabiIitáció sor kerü|t a megva|ósítást szo|gá|ó
beavatkozásokra (MNP-||)

Mátyás tér és kapcso|ódó kĺizterü|etek megújítása megva|ósu|t (MNP-||)

Dankó utcai Szomszédsági Szabadidóudvar, Dankó utca közterü|et-fenntartása megva|ósu|t (Dankó utca 18) (MNP.
haj|éktalanokka| kcizösen ||)

bér|ői bevonássaI tĺińénő épü|etfe|újítás részben sor kerü|t a megvalósítást
szoIgá|ó beavatkozásokra
(folyamatos)

társada|omfej|esztés programjai (közĺisségi ház |étrehozása, Magdo|na-negyed részben sor kerü|t a megvalósítást
Szomszédsági, Bűnmege|őzési program' Civi|Há|ó stb.) szolgá|ó beavatkozásokra

(folyamatos)

gazdaságfej|esztés programjai (támogatott kiskereskede|em - kisvá||aIkozás.fejlesztés, részben sor került a megva|ósítást

hátrányos he|yzetűek fog|aI koztathatóságának javítása) szolgá|ó beavatkozásokra
(ĺinkormányzati heĺyiségek
kedvezményes bérbeadásáva| )

Intézményi fejIesztés: Bö|csőde kiaIakítása MNP lll eleme

Funkcióvá|tás: Remiz muĺtifunkcioná|is épü|etegyüttes barnamezős rehabi|itációja MNP ||| eĺeme

Pa!otanegyed akcióterü|et célkitűzései Megvalósulás

a Palotanegyed komp|exfej|esztése, a je|en|egi szűk be|város kiterjesztése részben sor került a megvaĺósítást
szo|gá|ó beavatkozásokra

a rehabiIitációs fejIesztés és fenntartás intézményesítése

örĺikségvéde|em a|att á||ó ép|.i|etek felújítása, funkcióvá|tása, komplex rehabi|itációja részben sor kerrilt a megva|ósítást
szolgá|ó beavatkozásokra

egységes brand, kommunĺkációs és marketingstratégia kiaIakítása részben sor került a megva|ósítást
szoIgá|ó beavatkozásokra

33



PEST.BUDAPEST KoNzoRc|UM BudapestV||l. kerÜ|etJózsefváros

HBHE _ BFVT - HÉrrn - pĺsrrĺRV - Pro Régió _ Városkutatás Józsefoáros |TS - He|yzetfeltáró, he|yzetelemző munkarész

egységes kiskereskede|emi és szolgáltatási program kia|akítása, működtetése részben sor kerti|t a megva|ósítást
szoIgá|ó beavatkozásokra

az épített tirökség elemeinek megújítása, a szükséges funkcióvá|tás e|ősegítése részben sor kerü|t a megva|ósítást
szo|gá|ó beavatkozásokra (p|. H13)

a közterü|eti és az infrastrukturá|is há|ózatok megújítása a parko|ás rendezéséve| részben sor keľü|t a megva|ósítást
együttesen szo|gá|ó beavatkozásokra

új turisztikai attrakciók kiaIakítása részben sor kerü|t a megva|ósítást
szoIgáló beavatkozásokra

egységes gyaIogos-vegyesforgalmú kcizterü|eti rendszer kiaIakÍtása részben sor került a megva|ósítást
szoIgá|ó beavatkozásokra

közműfejlesztés n.a.

egységes díszvi|ágítási rendszer kialakítása részben sor kerü|t a megyalósítást
szolgá|ó beavatkozásokra

speciá|is piacok létrehozása részben sor kerü|t a megvaĺósítást
szo|gá|ó beavatkozásokra
(Palotanegyed Piacok)

kreatív iparágak leteIepedésének e|ősegítése részben sor kerü|t a megva|ósítást
szoIgá|ó beavatkozásokra (p|. H13)

a turizmUs leteIepedésének elősegítése részben sor kerÜ|t a megva|ósítást
szo|gá|ó beavatkozásokra
(vendég|átás fejIesztése,
díszvi|ágĺtás stb.)

Józsefvóros ZöIdfelület Fenntartósi és Kornyezetvédelmi Koncepciója

Józsefváros onkormányzata 2014-ben a L45l2o74. (Vl.25.) határozatáva| egyhangúan szavazta meg a

zö|dfe|ü|et fenntartási és környezetvéde|mi koncepcióját. A koncepció cé|ja, hogy tu|ajdonosi, fenntartói

cé|okat je|ö|jön ki, a fe|sorolt prob|émák mego|dására iránymutatást adjon, kieme|je az eddig megva|ósított

kerü|etijó gyakor|atokat. A koncepció erős missziót és víziót tartalmaz:

Misszió: A Józsefvárosi önkormányzat kü|detése, hogy é|hetőbb, barátságosabb, zö|debb környezetet

a|akítson ki a kerü|et lakosai számára'

Víziĺí: Józsefuáros közterületei fo|yamatosan úju|nak meg és tíz éven be|ti| a zö|dfe|ü|etek fenntartása,

bővítése, Va|amint keze|ése a |akosság L0-20 száza|ékának bevonásávalttirténik.

A koncepció célkitűzései

Utcák, terek és parkok esetében áĺta|ánosan javasolt, hogy aho| a kĺjzművek engedik, fate|epítésse| ke|| zti|díteni a tereket,
utcákat. Ahol a közmű há|ózat miatt ez nem |ehetséges, ott ezt cserjeü|tetésse| ke|| kivá|tani, vagy a Népszínház utcaihoz hason|ó

virágtartó oszIopok kĺaIakítására van szükség.

Tcirekedni ke|| az őshonos, nagy Iombozatú fafajták teIepítésére.

Az önkormányzati tuIajdonú kĺizterü|etek kiaIakítása, fenntartása, fe|újítása önkormányzati feIadat.

A |akókörzetekben mepa|ósu|ó beruházások kiterjedjenek a zö|dsávok és a fák,,fe|újítására,, is.

A faá||omány feImérését k<ivetően, tervszerű cserét, ifiítást fo|ytatni ke||.

A gondozásban biztosítani ke|| a Iakosság miné| szé|esebb kĺirének részvéte|ét.

FoghíjteIkek ideig|enesen közhaszná|atba átengedett parkként, közparkként, közösségi kertként va|ó haszná|atának ĺisztönzése
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A régi bérházak telkén a tűzfaIak, egyéb ftiggő|eges fe|ületek zciIdítése, szakmai segítése.

Egészséges é|etmód segítését cé|zó szo|gá|tatások biztosítása, a Iakosság rinszerveződő közösségeinek támogatása

Fe|újítandó útszakaszok mentén energiatakarékos |ámpatestekkeI megva|ósított vi|ágítás kiaIakítása.

Közép- és hosszú távú cé| a kerü|eti útvonaIzcildítések foIytatása.

Az á||ami., fővárosi-, magántuIajdonban á||ó terü|etek fejIesztésének támogatása.

A szakmai központ ke||ően feIkészü|t és meďeIe|ő végzettségű kertész munkatársainak számának, foIyamatos képzésének,
valamint a kertészeti munká|atokban segítséget nyújtó állandó. és idény munkásainak számának biztosítása.

A koncepció az á|ta|ános célokon tú|menően fe|adatokat határoz meg a zöldfe|ületek fenntartására, továbbá

a|ternatíV fej|esztési irányokat tűz ki:

A|ternatív fejlesztési irányok

Épü|etzö|dítés

A tetőzciIdesítés lehetőségei

A beIső udvarok zö|desítése

A koncepcióra alapozva hatólyba lépett a 7ózsefuárosi természeti környezet véde|mérő| 28/2074. (Vl|.01.)

önkormányzati rende|ete, ame|y a zö|dfe|ü|etek tu|ajdonosainak köte|ességeirő| és jogairól rende|kezik,

továbbá a zö|dfe|ü|etek haszná|atának á|ta|ános szabá|yait rogzíti. Meghatározza a fás szárú növények

kivágására Vonatkozó rész|etes szabá|yokat a közterü|eten és telkeken egyaránt, és rendelkezik ezek
pénzbenĺ megvá|tásának |ehetőségeirő| is. Ezze| párhuzamosan |étrehoz egy Környezetvéde|mi A|apot és

rendeIkezik a Fa pót|ási cé|ta rtalék |étrehozásá ró|.

Po lota n egyed T u rÍz m u sfej lesztési Ko n ce pció

A Pa|otanegyed turizmusfej|esztési

koncepciójának fő alapvetése a meglévő

értékek mentifejlesztés. A negyed egyedisége

tekintetében kieme|i a csendességet,

békességet, a helyi közösségek vita|itását, a

gazdag, elegá ns épü |etá | |om á nyt. Fő irá nyké nt

fogaImazódĺk meg a dokumentumban a

Iakófunkció, a Iakhatóság megtartását, a

negyed e|egáns, kulturá|t, bejárható és békés

arcu|atának további fejlesztését' Fontos

megá||apításként foga|mazódik meg, hogy a

negyed ne vá|jon a szomszédos V||. kerü|ethez

hason|ó ,,buIinegyeddé,,, íey a fiata|ok,

egyetemisták megszó|ításában nem az

éjszakai életet, vendéglátást tartja fontosnak,

hanem a kulturá|is, kreatív irányt. A terü|eten

a turizmusnak egy ,,|assabb tempójú,,,

elmé|yü|tebb, a szofisztikált, időskori és

egészségturizmus előnyeit emeli ki a tömegturizmussaI szemben.

A koncepció nagyfigye|metfordít a közterü|eti megújításokfolytatására, sztivetté vá|ására, a t<ibbi kerü|ettel,

turisztikai desztinációvaI való kapcso|atteremtésre. Hangsúlyosan je|enik meg a dokumentumban a negyed

9. ábra: A Pa|otanegyed fej|esztendő kapuĺ és tömbjei
Forrós: Palotonegyed turizmuslejlesztési koncepciójo
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határain |évő terek (pl. Astoria, Kálvin tér) és meg|évő attrakciók (pl' Nemzeti Múzeum, de még a lX. kerületi
I pa rművészeti M úzeum) kapuszerepének fejlesztése, bevonása is.

és tömbök

K7 - RÁLyIN TÉR fe|ü|etek eIhe|yezése

R2. ASTo.RIA fe|ületek; Trefort tömb átjárhatósiígának
; kapcso|ódó utcák gyalogosbarát fejIesztése

K3 - BLAHA LUlzA TÉR fe|ü|etek; közterü|et kompIex megújítása, Somogyi
u. megújítása; Corvin áruház felújítása

K4 - coąvtv NEGYED És Az lPARM(jVÉszETl MÚZEUM út gyaIogos fe|ü|eteinek rendezése; kapcso|ódó utcák
Iogosbarát fejIesztése

K5 - ATlÁRÁs Avll. RERÜLET FELÉ gyalogosátkeĺők |étesítése; Kazinczy u. gyaIogosforgaImának
Szentkirá|yi u. felé;

K6. lizsEF K)RÚT A HARMINOKETTESEKTERÉVEL utcák gyaIogosbarát fejIesztése

K7 - RÁKoczt TÉR u. gyaIogosítása; Rákóczi téri vásárcsarnok turisztikai
ncive|ése

T7 - MAGYAR NEMZET| Mtjzĺuu ĺouBlt tjárások megteremtése

T2 - MAGYAR RÁDtó TöMBĺE Rádió, a KároIyi és Eszterházy paIota funkcióvá|tása

T3 - TREFORT.KERT átjárások fejIesztése, új átjárások megteremtése

T4. sEMMELWErs EGYETEM KuNrKAl TöMB]E tjárások fejIesztése; egészségturizmus fejlesztése

T5- HEINRIGH-UDVAR egyĹitt integrá|t ÜzIeti terv készítése; Heinrich
rekonstrukciója

T6.TREFaRT UT.A És KőFARAGj UTCA LEHETSÉGES osszrroftsr átkötések kiépítése

Meg nem volósult kerületfejlesztési elképzeIések

Józsefváros tnkormányzata e|sősorban az Integrált Városfej|esztési Stratégiában foga|mazott meg o|yan

célokat, ame|yek te|jesü|ése 2015-ben már vizsgá|ható. A fentebbi, Vonatkozó a|fejezetben megttirtént a
tematikus, i||etve területi célok te|jesü|ésének vizsgá|ata, a jobb áttekinthetőség kedvéért azonban érdemes
kieme|ve, összefoglaĺó jeĺ|eggel is áttekinteni, me|yek azok a cé|ok, ame|yek nem, i||etve csak kis méľtékben
te|jesü|tek 2008, az Integrá|t Városfej|esztési Stratégia e|fogadása óta:

- A megúju|ó energiaforrások bevezetése igen kis mértékben ttirtént csak meg.

- A kerü|et kerékpáros há|ózata továbbra sem összefüggő.

- Nem kerü|t sor a Népszínház utca revita|izációjára.

- Nem kerü|t sor a Horváth Mihá|y tér északi o|da|ának megújítására.

- Nem |étesü|t sem közpark, sem mé|yparko|ó a Szigony utca |akóte|epi szakaszán.

- Nem kerü|t sor a Ganz-MÁVAG terü|etének rendezésére.

- Nem erősödtek érdemben azipari, gazdasági funkciók a Százados negyedben.

Bár a városfej|esztési stratégia te|jes cé|rendszeréhez képest elhanyagolható hányadot tesznek ki az

egyá|ta|án nem megvaĺósu|t tételek, érdemes megjegyezni, hogy számos megfoga|mazott cé| kevéssé

konkrét, Ęy kisebb mértékű változások nyomán ĺs megva|ósu|tnak értéke|hető. Ezek mellett számos cé|

va|ósu|t meg csupán rész|egesen, e|sősorban a Magdolna negyed és a Pa|otanegyed akcióterĺi|etitervei közü|.
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2.f .4. A terÜ|etrendezési tervekkel való osszefÜggések

vizsgálata
A terü|etfejlesztésrő| és tert.iletrendezésről szó|ó - módosított - 1996. évi XXl. törvény szerint a

területrendezés feladata kü|önösen ,,a k<irnyezeti adottságok fe|tárása és értékelése; a kcirnyezet terhe|ését,

terheIhetőségét és a fejIesztési cé|okat figyeIembe vevő területfelhasználásnak, az infrastrukturális há|ózatok

terü|eti szerkezetének, il|etve elhelyezésének _ az ágazati koncepciókkaI osszhangban történő -
megál|apítása, az országos és térségi, továbbá a területrendezéssel kapcsolatos telepÜlésrendezési cé|ok

összehango|ása.,,

Budapestet. ennek megfele|ően Józsefvárost is - érintő területrendezési teľvek:

az országos Terü|etrendezési Tervrő| szó|ó 2003. évi xxvl. tĺirvény (OTRT),

orszógos Területrendezési Terv _ OTRT
oRszÁGos TERĺ! lelreuAszľÁt.Ásl xereoÓnlÁx

t Erdőgazdá|kodási térség

Mazógazdasági térség

ffi V"gy"' t.'ĺ|6tf9|hasznátású térség

ffiľť*Ę vizgazoalkodtisi rcrség

Te|epulési térség

ffi ĺoooľ,.ĺ"l".t

oRszÁGos JELEľrlsÉoÚ MÚszAKl
lľrRlsľnuxĺÚm. HÁLTZAToK És EGYEu ÉPlTilÉNYEK

országos.l9to'|óség ú közlokedési hä|ózatok és egFdi éP lttĺlényok

Ę Gyorsíoĺga|mirlt

I Föút

I Nagysabességúvasútvonal

E& Egyéb orŘágos töEshálózativasú,ti pálya

o o c országoskeÍékPáruttörzshálózat

10. ábra: OTRT Szerkezetí Terv|ap kivonata
F o r ró s : h tt p :// g i s.te i r. h u /ren d e z es-ot rt_t r_207 3/

Az országos TerületrendezésiTervrőlszó|ó 2003. éviXXV|. törvény 2' sz. me||ék|etét képző,,ország Szerkezeti

Terve,, c. terv|apja alapján a V|ll. kerü|et egésze 7000 ha feletti települési térség terü|etfelhaszná|ási

kategóriába soro|t. A keri.i|etet egyéb orszógos törzshálóząti vasúti pólyła vonala (Ke|eti pu.) érinti, valamint

ke|etrő| Jőút (Hungária kĺirút) határo|ja.

A törvény további, Józsefvárost érintő mel!ékletei:

3/6. sz. me||ékIet - Vi|ágĺir<ikségi és vi|ágör<ikségi várományos terü|et övezete (a főváros egésze)

3ź. sz. me||ék|et - országoś vízminőség.védelmi terü|et övezete (a kerü|et egésze)

3/9. sz. me||ék|ete - Kieme|t fontosságú honvédelmi terti|et övezete (a kerü|et egésze}
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Buda pesti Agglomeróció Területrendezési Terv _ (BATRr)

JEtľ^GY^RAZAT

I vłřjąldePüéĺiEí!ćĺ

řffiř& h,gĺmĺ,ľo* tkjďi tehpló.l tłsóg

I naykrqjEdós'rÉbbÍüdĺ|deĺ.l'.9ité'sě

Wffi fra{u6 zaüĺdŕMi ďáryrů tdepüe' üŃí

D rrdólEdätodŁitěĺJér

neógądsáĺi tÜgig

ri}óíĺ€g6 Éd€Nbts9j tänrn'g

I ópłne''ď ĺbl i!firöovdl tćrsôg

]]) .'.''. 1 vbgądá|todäli l&Eég

_-/? ĺtołd,eanla

/ |ď!'ó!' me,l|éklí

J/ 
naoyślb$iĐl vôśúfvńd

,..' J o*aĺ* r"'ĺłneíü ĺč6tá&d *fu

.-_-ŕ tkĘ rđółpłüłáH'lom6

. lkóĺi k&gffi ÉEó

s |oligÜIoikörPod

o tó.6óĺi idŃđ*st P{fi

^/ 1tn k\,€ áłiiB| há|óá táWcdł eŁm]
'. .,

,/ ?Đ |ď€ áü/itdihä|ózał táWe.dt ctcm

/ áMďbcÍdybdó í20łvs
'ł ebEłóľń|ózd

-/' |&5ěÍi ď*ä bawló l20 ĺv{9
o|odó háló.d

/. Iffiłd á8 hei cóí'tĺúo!én
EťIilóvczdéł

'/ l,!íséĺi góilĺttogł| EáB|bEdé(

ę ĺómú

ť lis!đmú

.. . ýy' 8b'óÍontrű&vÍaéddmiĺfoW|

11. ábra: BATRT Szerkezeti Tervének kivonata
F o n ó s : htt p : // gi s,tei r. h u/r e n d e zes_b p-og gl o/

Térségi Szerkezeti Terv területfelhaszná!ási kategóriái Józsefvárost érintően:

Városias teIepü|ési térség

Nagy kiterjedésű ztiIdtertiIeti teIepü|ési térség - a kerü|et északkeIeti részén ta|á|ható temető terü|ete (temető)

BATRT szerkezeti Terve által megjelölt, Józsefuárost érintő további elemek:

térségi kerékpárút-há|ózat eleme

BATRT övezeti tervének Józsefvárost érintő me!lékletei:

3.9. sz. mel|ék|et - országos jeIentőségű tájképvédeImi terü|et övezete: PaIotanegyed, továbbá érintett a Népszínház negyed, a

temető, az orczy park k<irnyéke

3. ].1. sz. meIlék|et - Vi|ágörĺikségi és világörökségi várományos terÜ|et tivezete (főváros egésze)

3.12. sz. me||ék|et -Történeti te|epü|ési terü|et (kerü|et beIső része Fiumei-orczy útig, VaIamint a Tisztvise|őte|ep); Történeti
települési terület övezete (főváros egésze)

3.14. sz. mel|ék|et - FeIszíni vizek vízminőség-védeImi vízgyújtő terüĺeti öVezete (főváros egésze)

3.15. sz' me||ék|et - Ásványinyersanyag-gazdá|kodási terü|et övefete (főváros egésze)

3.21.,-3.22. sz. me||ék|et - Honvéde|mi terü|et övezete (Kerepesi út)

meg,iegyzés: (3.11' me|lék|et szerinti vi|ágörĺikség várományos terü|et, vaIamint a 3.14., 3.15. sz. me||ék|et kije|ö|ései te|jes
Budapestre vonatkoznak)
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f.f.s. AszomszédosteIepülésekhatá|yosteIepÜ|ésszerkezeti
terveinek - Józsefváros fejIesztését befoIyáso|ó _ vonatkozó

megá||apításai
Józsefuáros terÜ|ete a Belső és az Átmeneti zónában he|yezkedik el, ezért nincs Budapesten kívÜ|i szomszédos

te|epÜ|ése. Kozigazgatási szempontbó| szomszédos a V., V||., lX., X., és X|V. kerü|etekke|. Budapest te|jes

közigazgatási területére a 2005-ben e|fogadott te|epülésszerkezeti tervet fe|vá|tő, a tővárosi Közgyű|és

5/2oL5. (||.16.) Kgy. határozatávaI elfogadott Budapest főváros te|epü|ésszerkezeti terve (továbbiakban: TSZT

2015) hatá|yos.

,,Budapest főváros kétszintű önkormányzata (a főváros önkormányzati rendszere) a fővárosi és a kerü|eti

szintű cinkormányzatokbó| á||.,, (Magyarország he|yi önkormányzatairó| szó|ő 20LL. évi CLXXX|X' t<irvény)

Minden fővárosi kerü|etben te|epü|ési önkormányzat működik, me|ynek fe|adata a he|yi telepü|ésrendezési

szabá |vok mega Ikotása a Fővórosi Te le ptj lésre ndezési lerv a Ia ojá n.

ĺiłĺl

ffi...ľ'...ĺ;-

12. ábra: TSZT 2015 kivonat

ATSZT2015 á|ta| meghatározott köz|ekedési infrastruktúra nem tańa|maz o|yan e|emeket, ame|yek csaka
szomszédos kerületek közigazgatási terü|etét érintik, de hatásuk befo|yáso|ná Józsefváros fej|ődését' A

ĺ.,i;

ĺś
7ii,
ru
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Józsefvárost és egy vagy több szomszédos kerü|etét is érintő közlekedési e|emeket az 7.2.6. A kerület
telept)lésrendezési tervi előzményeinek vizsgólata fejezet ismerteti

V. kerület _ Belvóros-Lipótvóros
A kerület nyugati, be|ső-józsefuárosi részén, a Múzeum körút mentén határos Belváros-Lipótvárossa|, annak
is a |egrégebbi terü|etéVe|. A V||l. kerÜlet a va|amikori városfa|on kívÜ| jött |étre, a két szomszédos kerület
esetében történeti beépítettségÜk okán sok azonosság, de je||emzőiben sok kü|önbség is tapaszta|ható' A
Be|ső zónában fekvő kerüĺetek, kerületrészek, nem rendeIkezve úgynevezett fej|esztési terÍ.i|etekkel,
e|sősorban kialaku|t történeti környezetÜk fo|yamatos fejIesztéséve|, rehabiIitációs beavatkozásaikkaI hatnak
egymásra, kü|önös tekintetteI a közterü|etek áta|akítására, melyek azonban nem szerkezetiszintű vá|tozások.
Telepü|ésszerkezetivá|tozássaI nem érintett az V. kerü|et, hason|óan Városközponti kategórĺába (Vt-V) soro|t,
mĺnt a Nagykörúton be|ü|i Be|ső-Józsefváros szerkezeti|eg szorosan összefÜggő része.

A Múzeum körút mentén érintkező közterü|eti há|ózatok szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Szerkezeti
szint'j fej!esztések közü! eg.;edü! az e!só :'akpartta! kapcsolatos közúti kapacitás visszafe;!esztése
(forgalomcsi||apítása) |ehet némi hatással a szomszédos belső kerü|etekre.

Vll. kerület _ Erzsébetvóros

A kerü|et a Rákóczi út mentén határos Erzsébetvárossal, a közterületi hálózatok szervesen kapcso|ódnak. A
V||. kerü|et sok tekintetben hason|ó je||emzőkke| rendelkezik, szintén nincs fej|esztési terü|ete a Belső zónán
be|ü|, azaz itt sincs mód szerkezetije|entőségű beavatkozásra. A Nagykörúton tú|i egy tömbsorig mindkét
kerü|et, illetve a szerkezeti|eg meghatározó Rákóczi út mentén egy-egy tömbsor egészen a Ke|eti
pá|yaudvarig a Városkcizponti kategóriába (Vt-V) soro|t. A körúton tú|i terü|eteken hason|ó szerkezetÍí és
beépítettségű nagyvárosias, magas intenzitású, jellemzően zánsorú, zártudvaros beépítésű |akóterü|et (Ln-

1) a talá|ható, ezze|záru| mindkét kerü|et a XlV. kerü|et határán.

A Palotanegyed némi|eg e|térő építészeti karakterre| rendelkezik, mint V||. kerü|eti tükörképe, de a Rákóczi
út je|lemzőiben sok a hason|óság, a Városi használat, ezért a kerÜ|ethatár e tekĺntetben szinte elmosódik,
annak e||enére, hogy a Rákóczi út je|entős forgalma miatt meghatározó e|vá|asztó hatássaI rendeIkezik.

lX, kerüIet _ Ferencvóros

A két kerü|et csat|akozása városszerkezeti szempontbó| azért ĺs kü|cin|eges, mert az Ü||ői út mentén nem
a|aku|t ki a többije|entős sugárirányú úthoz hason|óan olyan városszerkezetileg meghatároző funkció a két
kerü|et határán, ami városközponti je|ĺemzőket mutatna. ltt a lX' kerü|et még hagyományos zártsorú,
zártudvaros Ln-l kategóriájú |akóterti|ette| csat|akozik, miközben a Vl||. kerületĺ o|da|on ez a nagyvárosias
zárt |akóterü|eti egység nem jött létre, így fejlesztés szempontjábó| más irányba halad a két terület. A
|akóterü|eti meghatározottság már a Ludovikánál oldódik a V|||. kerületi o|da|on, majd a Nagyvárad tértő|
kifeĺé mindét kerü|etet egy vegyesebb, intézményekke| tarkított lazább beépítés je||emzi. Az Ü||ői út menti
egy-két párhuzamos tömbsor tekintetében mindkét kerü|etre je||emző kiemeIkedő egészségügyi
|étesítmények ta |álhatók'

X. kerület _ Kőbónya

A kerü|et ke|eti határát a Hungária gyűrií képezi. A Kerepesi és a Kőbányai út között je|entősen e|térő

funkciójú terü|etek ta|á|hatóak a körút két o|da|án, a V|||. kerti|et még részben korábbi iparterü|eti
maradványokka|, intézményi terü|etekke| és a zárvány |akóterüĺetekke| vegyes részt a|kot, ve|e szemközt
kü|ön|eges honvéde|miterÜ|etek ura|ják a terü|etet, |akórendeltetésse|tarkítva. A Kőbányai út és az Üllői ĺt
közötti sávban a Népliget határozza meg a körút ke|eti olda|át, |ényegi kapcso|ódás né|kül a be|ső zóna
irányába. Fej|esztési szempontból meghatározóvá váĺhat a Kőbányai út - vasút á|tal határo|t terület, részben
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a Józsefuárosi pá|yaudvar megszűnéséve|, részben pedig eset|eges területi áta|aku|ásáva|, de továbbra is

meghatározó marad ipari-raktározási je||ege. A X. kerület fejlesztési lehetőségei kevésbé determiná|ják

Józsefuáros fejlesztéseit, hatásaitó| a Hungária kcirút szerkezeti vona|a is jórészt leválasztja. Megemlíthető,

még, bár Józsefoáros szempontjábó| a Hungária körút e|osztó hatása miatt kevésbé fog érvényesti|ni, a

Kőbányai út Hungária kĺjrúton túl várható tehermentesítése, ami a 31. sz. főút forga|mát vezeti be a város

belső vérkeringésébe a Pongrác út vonalán.

XIV. kerület _ Zugló
A kerü|et Zuglóva| közös északi határát a Dózsa György út és fo|ytatásaként a Kerepesi út a|kotja, közös

határuk a Hungária körútnál véget ér. Ezen a szakaszon a V|||. kerü|et szomszédságában je|entős fej|esztési

eIképze|ések ismertek, így pl. a stadionbővítések kiemelt beruházásai, vagy a Város|igetben történő kieme|t

fej|esztések - Á|latkert bővítése, Múzeumi Negyed - megvalósu|ása' A Keleti pályaudvar ugyan nagyobbrészt

e|vá|asztja Zug|ót Józsefuárostól, de a stadionok fej|esztésének hatásai nyi|vánva|óan át fognak gyűrűzni,

2.2.6. A kerü|et teIepÜ|ésrendezési tervi előzményeinek
vizsgá|ata

A közelmú|tban |ezaj|ott jogszabá|yi változások a te|epü|ésrendezésben is vá|tozásokat okoztak. Az épített

ktirnyezet alakításáról és véde|mérő| szó|ó 1997. évi LXXV|||' törvény (Étv.) ĺąln. 5 (2) bekezdés határozza

meg a fővárosi te|epülésrendezési új eszközłiket.

A korábbi kétszintÍĺ szabá|yozás rendszere megváltozott, a Budapesti Városrendezési és Építési

Keretszabá|yzat és a Fővárosi Szabá|yozási Keretterv rende|etein atapuló, Józsefuáros Keriileti Építési

Szabá|yzatáról (JTKÉSZ) 6612007.(x||.12.) rende|et 2018. év végéig a|kalmazható. Ezt követően a TSZT 2015'

és a Fővárosi rendezésiszabá|yzat e|őírásait ke|| majd aIkalmazni.

Józsefvárost az új jogszabá|yok a|apján érinti:

o a fővárosi telepü|ésszerkezeti terv- Budapest főváros te|epü|ésszerkezeti terve (TszT 2015),

o a fővárosi rendezési szabályzat (FRSZ), vaIamint

o a Íővárosi kerrj|eti önkormányzat áĺtaI a fővárosĺ te|epü|ésszerkezeti terwe|, a fővárosi rendezési

szabá|yzatta| összhangban a kerület terü|etére megá||apított kerü|eti építési szabá|yzat (KÉsz).

Az Étv. 2. 5 aIapján a teIepü|ésszerkezeti terv ,,a teIepü|ésfejIesztési koncepcióban fogIa|t cé|ok

megva|ósítását biztosító, a teIepülés szerkezetét, a terÜ|etfeIhaszná|ást és a műszaki infrastruktúra-há|ózatok

eIrendezését meghatá rozó terť,'

A Fővárosi Rendezési Szabá|yzat ,,a fővárosban a településrendezés és az építés összehangolt rendjének

biztosítása érdekében az országos teleptilésrendezési és építési követe|ményeknek, valamint a főváros

teIepü|ésszerkezeti tervének megfele|ően a terü|etfeIhaszná|ási egységek beépítési sűrűségét,

meghatározott területek beépítési magasságát, a fővárosi infrastruktúra terü|etbiztosítását megá||apító

fővárosi tinkormányzati rende|et, ame|y te|eka|akítási és építésjogi szabályozási e|emeket nem tartalmaz,,.

A kerü|eti építési szabá|yzat (KÉsz) a ,,Íővárosi kerü|etben az építés rendjét a helyi sajátosságoknak

megfe|elően megá|lapító és biztosító önkormányzati rendelet,,, a tőváros Te|epü|ésszerkezeti Teru és a

Fővárosi Rendezési Sza bá|yzat a|apján készül.

Budapest Főváros V|ll. kerü|et Józsefuárosi önkormányzat képvĺse|ő-testü|ete á|ta| a 6612007. (xl!.12.)

önkormányzat! rendeletéve| e|fogadott Józsefváros KerÜleti Építési Szabályzata (JóKÉSZ) még a korábbi

fővárosi tervi környezetben, korábbi jogszabályi háttér a|apján készü|t.
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Budopest Fővóros TelepülésszerkezetiTerve (TSZT 201-5) és a Fővárosi Rendezési
Szabólyzat (FRsZ)

Budapest új telepiilésszerkezeti terve (a rendezési szabá|yzatta| egyÍ.itt) a főváros teljes közigazgatási
terti|etére készti|t, 2015' január 28-án fogadta eI a Fővárosi Kĺizgyű|és. Ate|epü|ésszerkezetiterv hosszú távra
szó|ó teru, 10 évet llregha|adó időtávra készü|t.

Budapest te|epü|ésszerkezeti tervének biztosítania ke|| a települést alkotó kerü|etek közös értékeinek
megőrzését, a kerĹi|eti önkormányzatok érdekeinek osszehango|ását, a város egységes szemléletű, de

területileg differenciá|t fejlesztését annak érdekében, hogy Budapest ne 23 kerü|et ha|maza, hanem egy
város ĺegyen.

A TSZT á|taI megfoga|mazottakat á|ta|ános, je||emzően szerkezeti típusú, és a területfe|haszná|ássaI
összefüggő témakörökben a TSZT |eírása, az Étv. szerint meghatározandó paramétereket a Fővárosi

Rendezési Szabá|yzat közvetíti a kerületi szabá|yozás felé a kerü|eti szintű e|őírások kido|gozásához.

A Viii. kerüiet két zónában, részben a Beiső zőnában,
részben az Átmeneti zónában he|yezkedik €|,

a|apvetően főváros fej|ődésének történeti korszakát

idéző városszerkezette| és épített kornyezetteI

rendelkezik.

! Be|ső zóna

t Átmeneti zóna

WE|őuárosizóna
! Hegyvidéki zóna

! Duna menti zóna

Forrús: TSZT 2075

Beépítésre szánt terü|etek megosz|ása

ř Lakó terü|etfelhasználási egység összesen

tr Vegyes terÜ|etfeIhaszná|ási egység Összesen

i]: Gazdasági terü|etek tert]|etfe|használási egység ôsszesen

A TSZT 2015 Józsefuáros területén meghatározta a

(tervezett) terü|etfeIhaszná|ási egységeket, a

beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt

terü|eteken egyaránt.

A kerü|et 685,32 ha ter[i|etű, 85%-a beépítésre szánt

területfe|haszná|ási egységbe soro|t, a me|ynek 32%-a

|akóterü|et, 3!%-a vegyes, 109/o gazdasági terü|et

terü|etfe|haszná|ású, 27%-ban pedig kü|ön|eges

tertiletbe sorolt,

A beépítésre nem szánt terÜ|etek kisebb részét a
zöldterületek (23o/o|, nagyobb részét közIekedési

terü |ete k (7 2%) teszik ki.

13. ábra: Józsefváros Budapest zónarendszerében
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TeriiIetfe|használási egységek metosz!ása Jrízsefvárosban

haho

BEÉPĺTÉSRE szANT TERÜ LETEK BEÉPíTÉSRE NEM szANT TERÜLETEK

LAKoTERÜLETEK KoZLEKEDÉs| TERÜLETEK

Nagyvárosias, magas intenuitású, je||emzően 707,6 Közúti köz|ekedési terü|et
zártsorú, zártudvaros beépítésű lakóterület Ln.1 6

KO 64,79
u

Nagyvárosias, je||emzően zártsorú, keretes
beépítésri lakóterÜ|et

Kĺitĺittpá|yás közlekedési terü|et KO 7,96
kLn-2 3I,47

NaEWárosias teIepszerű |akóterü |et KcizIekedési terü|etfe|haszná|ási egység
Ln-T 13,10 összesen:

I Z,LJ

Kisvárosias, je||emzően zártsorú beépítésű
Iakóterület

zöLDTERÜLfl-EK
Lk-1 22,86

Kisvárosias, je||emzően szabadoná||ó jelIegű
Iakóterület

Ktizkert, közpark zkp 23,36
Lk-2 L1,09

Kertvárosias, intenzív beépítésű |akóterü|et Zö|dterti|etekterü|etfe|haszná|ási egység 23'36
Lke-1 2,27 összesen:

Lakó terü|etfe|haszná|ási egység összesen: t88,4 KÜLoNLEGES BEÉPÍrÉSRE NEM szÁNT
O TERULETEK

VEGYES TERÜLETEK Temető terü|ete Kb- 4,79
T

Városközpont terü|ete Kü|ön|eges beépítésre nem szánt terü|etek 4,79
Vt-V 97,07 terü|etfe|haszná|ásiegységcisszesen:

Intézményi, je||emzően zártsorú beépítésű
terü|et Vi-1 53,52

Intézményi, je||emzően szabadonálIó jeIlegű

terÜ|et vi-z 29.t9

Intézményi, he|yi Iakosság aIape||átását
biztosító terü|et Vi.3 1,60

Vegyes terü|etfe|haszná|ási egység összesen: 181,3
8

GAZDASÁGI TERtjLETEK

Gazdasági, jellemzően raktározást, terme|ést Gksz-
szo|gá|ó terület 2 59,69

Gazdasági terü|etek terÜ|etfelhaszná|ási
egység összesen:

s9,69

KÜLÖNLEGEs BEÉPÍľÉSRE szÁNT TERÜLETEK

Bevásár|óközpont terü|ete K-Ker 72'29

Egészségügyi terü|et (kórház, szanatórium,
gĺógyszá||ó, syógyüdü|ő) K-Eii 1.4,84

Nagykiterjedésű sporto|ási cé|ú terü|et K-Sp 12,75

Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős
terü|et K-Rek 10.61

Á||at- és növénykertterü|ete K-ÁN 3,o8

Honvéde|mi, katonai és nemzetbiztonsági K-

cé|ra szo|gá|ó terü|et Hon 2,88
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Köz|ekedéshez kapcsolódó épü|etek
elhe|yezésére szo|gá|ó terü|et

K-

Közĺ 36,65

Temető ter|'ilete K-T 62,48

KÜltinIeges terü|etek tertiIetfe|haszná|ási
egység ĺisszesen:

155,5
6

Beépítésre szánt tertiIetek összesen 585,0
2

Beépítésre nem szánt területek összesen: 100,3
0

;:
i Beépítésre nem szántterü|etek megosz|ása 

1

w KcizIekedési terü|etfelhaszná|ási egység összesen

m Zö|dterü|etek terü|etfeIhaszná|ási egység osszesen

r KÜ|on|eges beépítésre nem szánt terÜletek
terÜ|etfeIhasználási egység osszesen

Lakó teriiIetfeIhaszná|ás megosz|ása

r Nag}ĺĺárosias, magas intenzitású, je||emzően zárború,
zártudvaros beéoítésű |akóterriIet

r Nagyvárosias, jeiĺemzően zártsorú' keretes beépítésri
Iakóterü|et

s NagWáÍosias tě|epszeľű lakóterÜ|et

e Kisvárosias, je||emzően zártsorú beépítésű |akóterület

' Kisvárosias, je||emzően szabadoná||ó je|legű |akóterü|et

ŕ

! Vegyes terü|etfeĺhaszná|ás megoszĺása

7o/o

r Városközpont terü|ete

l Intézményi, je||emzően zártsorú beépítésű terü|et

r Intézményi, je||emzően szabadoná||ó jelIegű teriiIet

e lntézményi, heIyi ĺakosság aIape||átását bĺztosító terĺ'iIet

Kü|önIeges beépítésre szánt terü|etfeIhasználás

ł Bevásárlóközpont teÍÜ|ete

' E8észsé8ü8yi terü|et (kórház, szanatórium, gYó8yszá|ló, gyógyüdü|ő)

.' NaBYkileĺjedésű sportoĺási cé|ú terü|et

3 Na8ykjterjedésű rekÍeációs és szabadidős terü|et

l Á||at., és nŕivénykert teriilete

l Honvédeltni, kätonai és nemzetbiztonsá8i cé|ía szo|gáĺóterĺi|et

B KözIekedéshez kapcso|ódó épü|etek eIhelYezéséÍe szol8á|ó terü|et

Ř Temető teÍii|ete

15. ábra: Terü|etfeIhaszná|ási egységek Józsefvárosban

megosz|ása
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bs= bsĺ + bsp

16. ábra: A szintterü|etsűrűség számítása
Forrós: FRSZ koncepciója

Az Étv. szerint az FRSZ egyik kieme|t

feIadata a terü|etfelhasználási egységek

beépítési síírűségének meghatározása. Az
FRSZ szer|nt a beépĺtési sűrűség kétféle
értékre tago|ódik, hogy a terü|ethaszná|at

kiszo|gálásához szükséges parko|ási

infrastruktúra épü|eten belü|i biztosítása
támogatott legyen. A bsó je!ű álta|ános

siĺrűségi érték az á|ta|ánosan e|he|yezhető

funkciók számára, a bsp je|ű parko|ási

sűrűségi érték viszont kizáró|ag az épületen
be|üli parko|ás céljára vehető igénybe.az FRsz aIapján

sűrűségének bsá értékei
Forrás: FRSZ 2. melléklet - részlet

Józsefváros terü|etén a terv á|ta|

meghatározott beépítési sűrűség viszony|ag

magas, mive| a kerü|et tĺirténetiteg kia|aku|t,

keskeny utcarendszerreI rendelkező, sűrűn

beépü|t városrész. Több mint fe|én a beépítési
sűrűség e|éri, vagy megha|adja a 3,25 bsá

értéket, a Nagykörút Corvin sétánnyaI

egybefüggő városközponti területén e|éri a 4,0

énéket.

A nagyobb főútvona|ak me||etti kisebb

Intézményi (Vi) vagy Városktizponti (Vt.V)

terü|etfe|haszná|ási egységek tertiletén enné|

magasabb érték is megengedett, p|. a Kerepesi

út, vagy a Hungária körút menti 3,5 fe|etti bsá

értékek.

A |ega|acsonyabb bsá érték a Tisztviselőte|ep kisvárosias beépítésű terü|etén, va|amint egy-két nagyobb

zo|dfelü|etteI rende|kező kü|tinleges terü|et, vagy intézményterü|et esetében |ett meghatározva, o,75.2,5

közĺitt. A gazdaságiterü|eteken a je|entős terü|eti kiterjedés miatt 2,0 érték |ett a meghatározó.

A TszT számos, a kerületi terveszkozben ruga|masan kezeIhető e]emet is taftalmaz, me|yek a Szerkezeti terv
terv|apjain és leírásában érvényesü|nek, részben maga az FRSZ tarta|maz ezekre vonatkozó rende|kezéseket,

paramétereket.

17. ábra: Józsefváros a beépítésre szánt terĺiIetek beépítési
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A Ke|eti pályaudvar kornyezetében a TSZT jelentős változással érintett
terÍjleteket je|ö| ki, mive]táv|atban |ehetővé kívánja tennia vasútterü|et

tobbszĺntes hasznosítását, egyben |ehetővé teszi a többszintes
területfelhasznőlás a|kalmazását, így - a korábbi tervtő| e|térően - a

vasúti közlekedés és a más cé|ú terti|etek |ehatárolása nem vá|ik e|

élesen. A vasúti pá|yákka| is érintett terü|etek K-Köz|Ąi-l
terü|etfeIhaszná|ási kategóriái magas, 4,5 bsá sűrűségi Iehetőséget

kaptak, de arányaiban a többszintes terü|etfelhaszná|ás esetén is a

kĺizlekedés ke||, hogy |egyen a meghatározó terü|etfelhaszná|ás.

A jelentős vóltozóssal érintett további terü|etek esetében (p|. Ganz-

MÁVAG a Kőbányai út me||ett, Vagy a Kerepesi út me|lett e|he|yezkedő

iparterti|etek) a terü|etek beIső tago|ását, dĺfferenciá|t haszná|atát a

kerü|eti építési szabályzatban ke|| meghatározni, de a józsefuárosi

terüieteken kuiön eieĺírást nem foganatosít a T5ZT e terüietek
tagolási arányaira vonatkozóan. Egyes magassági szabá|yok is

ktilon vonatkoznak azon tertiIetekre, ame|yek je|entős vá|tozássaI

érintettek és egyben zártsorúan épü|nének be. Ezeket az FRSZ 3.

me|léklete tünteti fel.

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

|ehetővé téve, hogy a telepü|ésszerkezetiterv figye|embe véte|éveI készü|ő új kerületiterveszközök és a TSZT

kĺizött az összhang biztosítható |egyen, a je|en|egi haszná|at továbbra is biztosítható legyen, hiszen a

funkcióvá|tás időszerűségét a he|yi önkormányzat tudja majd meghatározni,
TeriiIetfeIhaszná|ási egység Átmeneti t€ÍületÍe|használás| egység Terü|et (hal

W
lclentóś válbzá$a| érint€E Erúĺ€lek 3nánE

-WffiW

--_ _._.-l

Intézményi, je|lemzően zártsorú beépítésű terÜ|et Vi-1 Gazdasági, je||emzően raktározást, terme|ést szo|gá|ó G|-sz-2

terÜlet

IL,3

A TSZT Józsefvárosban közúti köz|ekedésseI kapcso|atos szerkezetfej|esztő beavatkozást nem tervez. Az M4
metróvonalforga|omba helyezéséve| Viszont szÜkségessé vá|t a Rákóczi út átépítése, ezze| összefüggésben a

TSZT tartaImazza itt a vi||amosköz|ekedés újbó|i bevezetését.

A meg|évő HÉV-vona|ak pesti belváros alatti összekötésével kia|akuló Észak-déli regionálĺs gyorsvasút

nyomvona|a érinti Józsefvárost. Megá||ó tervezett az Astoriáná| az M2 metróvona|, továbbá a Ká|vĺn térné|

az M3 és M4 metróvonalak átszá||ási kapcso|atai biztosítására.

A Kiskörriton és a Nagykörúton kívü] a jelentősebb sugárirányú útvonalakon, a Rákóczi úton, a Baross utcán

és az Ü||ői úton is te|epü|ésszerkezetije|entőségű kerékpáros infrastruktúra |étesítése tervezett.

A Kerijleti Építési SzabóIyzat (KÉsZ) és a szobólyozósitervek FZD és a hetyi építészeti
örö ksé g védel m ét biztos ĺtó re n d e let
Budapest Főváros Józsefvárosi onkormányzat Képvise|ő-testü|ete a 66120o7.(xII.12.) számú önkormányzati
rendeletéve| fogadta eIJózsefuáros Kerületi Építési Szabá|yzatát, a :TrÉsz-t (továbbiakban :lrÉsz;, aminek

eredményeként a kerü|et teljes terti|etét |efedő szabá|yozás született, a korábban még öná||ó szabá|yozási

tervek egyidejű hatá|yon kívü| he|yezéséve|.

A JóKÉsz részben integrá|ta magába a korábbi, 2004-ben e|fogadott szabályzat rende|kezéseĺt, részben új

a|apokra helyezte a belső városrészek szabályozási eszköztárát. A szabá|yzat a Fővárosi Közgyű|és 47/t998.
(X.15.) Főv. KGy. rende|ette| e|fogadott Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabá|yzat és a 46/1998.
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(X.15.) Főv. KGy. rende|ettel e|fogadott Fővárosi Szabá|yozási Keretterv alapján határozza meg az á|ta|ános

e|őírásokat és a kerü|et övezeti besoro|ását. Magassági szabá|yozásában az építménymagasság me||ett a

párkánymagasságot is meghatározza tömbönként, me|ynek rendelkezéseit kiegészíti a szomszédos
épü|etekhez va|ó csat|akozás igazodási szabá|yaiva|. A JoKÉsZ felü|vizsgálatát a I5/2o75. (||l.3]-.) rendeleteI

fogadta e| az önkormányzat'

A kerü|et egészére készü|t e| a rende|et 3. me||ék|etét képező szabá|yozásiterv, ame|y a |egtöbb esetben a

zártsorú beépÍtésű tertileteken a tömbök egészét építési he|yként je|ö|i ki, egyes te|keken hátsókert
meghatározása me||ett, és meghatározza a már említett kiegészítő szabályok mellett a tömb |egnagyobb

pá rká nymagasságát.

A je|entősebb átépítésse| érintett terÜ|eteken e|sődIeges és másod|agos építési he|yek a|kaImazásávaI

szabá|y ozza a z építés le h etősége it.

Az építészeti örökség he|yi véde|mérő| a JóKÉSZ me|lett az 52l2otL. (lx.19.) önkormányzati rendelet
rendelkezik.

A hatá|yos szabá|yzat a |ehetőségeihez mérten keze|i a Be|ső zónába eső, zö|dfe|ü|etekben igen szegényes
józsefuárosi terü|eteket, p|. a je|entősen átépü|ő tömbök esetében köte|ező zö|dfe|ü|etek, megtartandó és

te|epítendő fasorok előírásáva|. Az átmenetizóna zö|dfe|ü|eteiesetében már a kia|aku|t zö|dfe|ü|etiá||apot

megőrzése és lehetőség szerinti növe|ése a cé|.

A szabá|yozási terv|ap a más jogszabá|yok á|taI meghatározott véde|meket is feltünteti (műem|éki, fővárosi

és he|yivédettségű épÜ|etá||omány, növényzet, városkép szempontjábó| kieme|t útvona|, terü|et, tér).
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sWoT /FEJLEsZTÉsl És RENDEZÉS| KoRNYEZET

ERőssÉGEK GYENGEsÉGEK

. a fej|esztési dokumentumok kieme|t szerepet . fővárosi szerepkörbő| adódó je|entős terhe|és;

biztosítanak a városkcizpont és környéke r társada|mi |eszakadás je|ensége;
fej|esztésének; I barnamezős teru|eteken va|ó beavatkozások hiánya,

r Budapest á|ta|ános geopo|itikai és gazdasági nehézsége.
potenciálja és annak vonzereje

tEHETőSÉGEK VESZETYEK

. nemzetközi és országos térbe|i és gazdasági . a szegregáció erősödése, a kerü|eten be|u|i

kapcso|atokat kíná|ó pozíció; kü|onbségek novekedése;

. kiegyensú|yozottabb városi térszerkezet kialakítása; . a lakófunkcióvaI nem összeeByeztethető turisztikai

. be|városi kapcso|atok erősítése; fej|ődés;

t turizmusfej|esztés r az éptj|etá||omány megújításának e|maradása;

FEJLEsZTÉsI KlHíVÁsoK
. É|etmĺnőség javítása, a Iakónépesség megtartása

r Krízisterületekmegszüntetése

t Barnamezőkhasznosítása
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