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2.3. JozsE FVÁRos rÁnsłołLMA
Budapest kerü|etei közü| valószínű|eg Józsefuáros helyi társada|mához kapcsolhatóak a |eggazdagabb

képzettársÍtások. Ezek egy része az adatokban is tükrtiződik - a munkané|kü|iek, illetve az alacsony

komfortfokozatÚ |akások aránya va|óban itt a |egmagasabb, mĘ az egY lakosra jutó nettó jövedelem va|óban

itt a lega|acsonyabb Budapesten. Más sztereotípiákat e||enben cáfo|nak a statisztikák: a legfe|jebb nyo|c

általánost végzett népesség arányának tekintetében hat kerti|et is kedvezőt|enebb he|yzetben van, a

regisztrá|t válla|kozások és az ezer |akosra eső nonprofit szervezetek száma szerint Józsefváros egyaránt a

hetedik he|yen szerepel Budapest huszonhárom kerü|ete közül.

Kiemelendő, hogy a keriilet tényszerűen kedvezőt|en társada|mi háttérhez jelentős, tobb aspektusban

országos model|értékű szociális városrehabi|itációs gyakor|at társul. A 2005-ben indu|t MagdoIna Negyed

Program tíz éve alatt osszesen közel hétmi||iárd forint értékben va|ósu|tak meg részben soft (képessé tevő és

fe|zárkóztató), részben hard (|akhatási és környezeti infrastruktúrafejlesztő) beavatkozások.

2.3.t. Szociodemográfiai jel lemzők

Demogrófio, népesség

Józsefváros |akónépessége2oI4. |' 1-én 75 294fő Vo|t, amit 2004 óta tartó hosszú csokkenést követően 2011

óta tartó ncivekedéssel ért el. (Érdemes megjegyezni, hogy a népszám|á|ások köztitovábbszámÍtásra alapozó

adatsorok 2oo4-2o1! ktiztitt n<ivekedést, majd a 2011-es népszám|á|ással hirte|en, je|entős visszaesést

mutatnak, ami nagy valószínűségge| a továbbszámítás anomáliáiból fakad, így fenntartássa| keze|endő.} E

népességszámmaI Józseflláros a budapesti kerü|etek középmezőnyében helyezkedik e|, azonban tekintettel

viszony|ag kis terü|etére (6,85 km2, Budapest 1,30%-a) népsűrűségét illetően még úgy is a harmadik he|yen

ál| a főváros kerü|etei között (10 992 fő/kmz, 2oL4), hogy benne a sűrťín beépített |akóövezetek me|lett

kiterjedt ipari és zĺi|dterü|etek ĺs ta|á|hatók. A többi belső-pesti kerülethez (sőt, 2011-ig a főváros egészéhez

is}viszonyítva 1990-hez képest jóvaIkisebb népességvesztést könyvelt el:2014-es lakossága az1990-es87%.

át teszi ki, míg ugyanezen érték az V., V|', Vll. és |X. kerületekben rendre 59, 64, 67 és75%,
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18. ábra: Józsefváros népessége 1990 és 2014 közcitt, a 2011-es népszámlá|ás e|őtti népesség-továbbszámítási
anomá|ĺákat korrigáló |ehetséges valós trend ábrázo|ásáva| (fő).

Forrás: KSH Helységnéwór, sojót szerkesztés
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-Budapest19. ábra: Az egyes belső-pesti kerÜ|etek, i||etve Budapest egészének népességvá|tozása 1990 és 2014 között, a 2011-es

népszám|á|ás e|őtti népesség-továbbszámítási anomá|iákat korrigáló |ehetséges va|ós trendek ábrázo|ásávaI
(1990=100%).

Forrós: KSH Helységnévtór, sajót szerkesztés

A kerület fő népmozga|mi mérőszámai nem térnek e| érdemben a fővárosi át|agtó|, bár - mĘ az

é|veszü|etések és a ha|álozások Iakónépességre Vetített aránya szinte megegyezik - a házasságkötések enyhe

több|etét (o,5o% a o,45%-ka| szemben, bár lemaradva a be|ső-pesti 0,54%-os át|agtó|} Budapest

|ega|acsonyabb vá|ási aránya |o,77%, a fővárosi át|ag o,27%| egészíti ki. A 2013-ban mért 27o főnyl
természetes fogyás jó| i||usztrá|ja, hogy a'kerÜ|et imént |átott, 2011 óta tartó népességntivekedése, akárcsak

Budapesté és a be|ső-pesti kerü|eteké á|ta|ában, bevándor|ásbólfakad. A f|uktuáció érdemben megha|adja a

budapesti átlagot, i|letve valame|yest a be|ső-pesti kerü|etek át|agát is
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f0. ábra: A V|||' kerü|et, a be|ső-pestĺ kerti|etek, i||etve Budapest főbb népmozgalmi mutatószámai, a kerÜlet, i||etve a

város Iakónépességére vetítve (2013).
Forrós: Budapest stotisztikai évkönyve 2073, sojót szerkesztés
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2t. ábra: A V|||. kerÜ|et, a be|ső-pesti kerĺj|etek, i|letve Budapest vándorlási aránYszámai (2013)'
Forrós: audapest statisztikoi évkönyve 2013, sajót szerkesztés

A népesség 52,52%-a nő, ami 7,22%-ka| kevesebb az 53,74%o-os fővárosi átlagnál. Korosztá|yok szerinti

bontásban kitűnik, hogy míg 14 év alattibó| va|amive| (2,54%-kal) kevesebb é| Józsefvárosban, mint

Budapesten átlagosan, addig 15-29 év közti fiata|ból nagyságrendi|eg annyival é| több a fővárosi át|aghoz

képest, mint amennyive| kevesebb 60 éves vagy idősebb (4,19, i||etve -4,o4%o-os kü|önbség). A be|ső-pesti

kerü|etekre mért kor és nem szerinti megoszlásadatok !ényegében mindenhol köztes értékeket mutatnak az

összbudapesti és a V|||. kerü|eti értékek köziitt, kivéve a 14 éves és fiata|abb népesség arányát, ami e
kerü|etekre összességében közeI egy száza|ékkaI a|acsonyabb a józsefvárosi adatná|.

22. ábra.. A népesség kor és nem szerinti megosz|ása a V|||. kerü|etben, a be|ső.pestĺ kerü|etekben és Budapesten
(20L4).

Forrós: Budopest statisztikai évkönyve 2073, sajót szerkesztés

Más belvárosi kerü|etekhez hason|óan Józsefuárosban is re|atív magas a nőt|enek, hajadonok aránya a

népességen belü| (45,81% a budapesti át|ag36,64%-ához képest), elsősorban a házasok kárára (29,60, i||etve

39,63%) _ mig az özvegyek, illetve e|váltak arányát i||etően kevésbé je|entős az e|térés. Utóbbi két adat

sajátosságai (előbbi a|acsonyabb, utóbbi magasabb a fővárosi át|agná|) összhangban vannak a hatvan év

fe|etti lakosság fent megfigye|t alacsonyabb arányával. A be|ső-pesti kerü|etek összességére számo|t értékek

nem árnya|ják kü|önösebben a képet: minden esetben az összbudapesti és a józsefvárosi adatok közĺitt
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he|yezkednek e|. A kĺskorúak aránya, a fentiekke| összhangban, budapestĺ viszony|atban át|agosnak

tekinthető ugyan, a belső-pesti kertiletek k<izüĺ azonban a legmagasabb.
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23. ábra: A |akosság csa|ádi á||apot szerinti megosz|ása a V|l|. kerÜ|etben, a be|ső-pesti kerü|etekben és Budapesten
(2011).

Forrős: KSH StatinÍo, sajót szerkesztés
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24. ábra: Kiskorúak aránya a te|jes népességen be|ü| Budapest kerü|eteiben (2011).
Forrós: Népszdmlálás 2011, sajót szerkesztés

N e m zeti s é g i tjs s z etéte I

A népesség nemzetiségi összetéte|e valamive| heterogénebb Józsefvárosban, mint a főváros más

kerü|eteiben; ugyanakkor e heterogenitást szinte kizáró|ag a magukat cigány nemzetĺségűnek vallók magas

aránya magyaĺázza: a fővárosi át|ag2,83%-ávaIszemben Józsefvárosban a népesség4%-a azonosítja magát

ekként. A népszám|áláson magát cigánynak va||ók 3050 fős csoportja a város |egnépesebb cigány kcizösségét

jelenti, Budapest romani és beás népességének L5,t4%-át. Más nemzetiségek je|entősen a|acsonyabb

számban vannak je|en, közüĺük az L,3t%o-ot kitevő (998 fős) német, a o,8Z%o-os román (622 fő|, illetve a

0,72%-os (547 Íő| kínai em|íthető. Egyéb nemzetiségűnek (ami a fővárosban je||emzően a nyugat-

európaiakat, afrikaiakat, va|amint nem kínai vagy vietnami ázsiaiakat je|enti) 2,83% val|otta magát, ami a

2,4o%-os fővárosi át|agná| magasabb ugyan, de a kerü|etek rangsorában csupán a nyo|cadik he|yhez e|ég.
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(Érdemes megiegyezni, hogy a fenti értékek önbevalláson a|apu|nak, i||etve hogy a népszám|á|ás során nem

vo|t köte|ező a vá|aszadás a nemzetiséget érintő kérdésekre, így pontosságukat az eset|eges látencia, i||etve

a válaszmegtagadók magasabb aránya - V|||. kerü]et:7t,o3%o, Budapest: 9,47% - je|entősen árnyalja. A
|átencia, akárcsak Magyarország más terü|eti egységei esetében, e|sősorban a cigány nemzetiségi

hovata rtozás szempontjából je|entős.
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25' ábra: Nemzetiségi hovatartozás egyes kieme|t kategóriák szerint a V|||. a kerĹj|etben és Budapesten (2011).
Forrás: Népszómlólós 2077, saját szerkesztés

Képzettség
A kerü|et |akosságának képzettségi szintje két ponton tér eI je|entősebben a fővárosi átlagtó|: a |egmagasabb

végzettségként nyoĺc á|talánossa| rendelkezők száma 3,57%-ka| magasabb Józsefuárosban (20,58% az

összbudapesti 17,ot%-hoz képest), míg a fe|sőfokú oklevé||e| rende|kezőké 3,58%.kaI a|acsonyabb (25,29,

illetve 28,88%). Utóbbi érték a be|ső-pesti kerü|etek összességében méft 3t,3o%o-os értékhez képest még

nagyobb kü|tinbséget mutat - e csoporttó| a kerület a befejezet|en á|talános isko|ai végzettségűek számát

il|etően is érdemben e|tér. Józsefuárosban, akárcsak a fővárosi kerti|etek többségében (így a Vl. kerü|et

kivételéve| az összes be|ső-pestiben is), az érettségive| rende|kezők je|entik a |egnépesebb társada|mi

csoportot.
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f6, ábra: A hét éves és idősebb népesség végzettség szerinti megoszt|ása a V|||' kerĺj|etben, a be|ső-pesti kerÜ|etekben

és Budapesten (2011).
Forrôs: Népszámlólós 2077, saját szerkesztés
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f7. ábra: Fővárosi kerü|etek, aho| a fe|sőfokú ok|evél, i||etve aho| az érettségi a |eggyakoribb isko|ai végzettség a
hétéves vagy idősebb népesség körében (2077|.

Forrós: Népszómlólós 2011, saját szerkesztés

Fo g l a l koztatottsá g, jove d e I m i vi szo nyok
A fog|a|koztatási helyzet számos mutatója rajzol kedvező képet Józsefvárosró| - a fogla|koztatottak aránya

megha|adja a budapesti át|agot (45,69, i||etve 44,97% _ bár a be|ső-pesti kerÜ|etek 47,4t%o-os átlagáná|

alacsonyabb), az e|tartottak száma szinte teljesen azonos ve|e (22,37, i||etve 22,36%, noha magasabb, mint a

20,79%-os be|ső-pesti át|ag). Ettő| függet|enül egyérte|mű, hogy a kerü|et népessége je|entős problémákkal

szembesü| e téren: a fentiek me|lett szintén igaz ugyanis, hogy Budapest kerü|etei közü| itt a legmagasabb a

munkanélkü|iség (8,00%) és a nyilvántartott álláskeresők aránya (3,71%o| is. (A 180 napon túl nyi|vántartott

á||áskeresők aránya _ 2,46% - tekintetében a kerü|et helyzete még kedvezőt|enebb: arányuk az

összbudapesti arány 2,15-szöröse, migaz összes nyilvántartott ál|áskeresőt il|etően e szorzó értéke csak

L,78.)
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28. ábra: AV|||. kerü|et, a be|ső-pesti kerü|etek és Budapest népessége gazdaságĺ aktĺvitás szerint.
Forrós: Népszómlólós 2011, sajót szerkesztés

inaktív kereső eltartott
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város egészében.
Forrás: Népszómtótós 2077 [munkonélküliek] és Budopest statisztikoi évkiinyve 2073 [nyilvóntartott állóskeresők], sojót szerkesztés

A fog|a|koztatottsági adatok negatív olda|a köszön vissza a jtivede|mi adatokban is: Budapest kerü|etei közül

Józsefvárosban a lega|acsonyabb az egy főre eső nettó be|fö|dijövede|em. Bár a 2000 és 2010 ktizti években

megfigye|hető vo|t némi jcivedelmi fe|zárkózás a fővárosi át|aghoz, 2011 je|entős, 3,S3o/o.os visszaesését

ktivetően még 2012-ben sem ha|adja meg érdemben a 2000. évi arányt'
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"eýu' 

Ŕ",lläi"iuén łit, zôül.
Forrós: TElR, sojót szerkesztés
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79,60Á

78,A00/o

?7,üo/o

76,ffio,4

75,ú%

14,úo/o

73,ú%

72,ú%

31. ábra: Egy főre eső nettó be|fö|di jövede|em a V|||. kerü|etben, az adott évĺ budapestĺ érték száza|ékában kifejezve,
2000-2012,

Forrás: TElR, sajót szerkesztés

H ózta rtá sok, l a kh otá s, é let m i nőség

Józsefuárosban a 2014-es adatok szerint 44 678lakás ta|á|ható. Minthogy ezek nem mindegyike |akott (sem

hivata|osan, sem a gyakorlatban), a 2011-es népszámlá|ás á|taI a kerületben felmért háztartások száma enné|

alacsonyabb, 38 073 darab. Ugyanakkor nem minden háztartás je|ent csa|ádot (házastársi vagy é|ettársi,

i||etve vérségi kapcsolatban együtt é|ők |egszűkebb körétl), utóbbiak száma iw jóva| kevesebb, csupán
1.8 092. Józsefvárosban 100 csa|ádra át|agosan 260 csa|ádtag, ebbő| 40 gyermek jutott 2011-ben. E számok

tekintetében Budapesten megá|lapítható bizonyos trendszerűség, ame|y szerint a be|ső kerü|etekben kisebb

családok, és kevesebb gyermek je||emző, mint a kertvárosokban. Józsefváros ugyanakkor - a be|ső-pesti

kerü|etekkel összevetve - re|atív nagyobb csa|ádokkal és tĺibb gyermekkel je||emezhető, még ha az

összbudapesti átlaghoz képest ez nem is fe|tűnő: a be|ső-pesti kerületekben át|agosan csak 254 fő, ebbő| 36
gyermek jut 100 csaĺádra, míg Budapest egészében e két érték 27L és 45.

E mutatók dinamikáját il|etően Budapest-szerte a |akás. és háztartásszám növekedése, ezzelegyidőben pedig

a csa|ádszám és az át|agos csa|ádméret csökkenése figye|hető meg: 2001 és 2011 között 10,63%-kaI nőtt a

|akások, és6,44%-ka| a háztartások mérete a fővárosban, míg a csa|ádokszáma köze| hét, át|agos mérete

va|amiveI tcibb, mint két száza|ékkal csökkent. Utóbbi tendenciák kiemelt sú||yaI figyelhetőek meg a be|ső-

pesti kerü|etekben, i||etve Józsefuárosban is. Kü|tinösen magas a száz csa|ádra jutó gyermekek számának

csökkenése, ami a be|ső-pesti kerületek át|agáná| is nagyobb mértékű, 23,o8%-os a V|||. kerületben, ami - a

csa|ádok számának csökkenése mel|ett - az itt é|ő gyermekek számának jelentős cscikkenését je|zi.

1 A csa|ád - a KSH defĺníciója szerint - lehet párkapcsolaton a|apuló, ezen be|ül házaspár nőt|en, hajadon gyermekkeI vagy gyermek né|kÜl; é|ettársi

kapcso|atban együtt é|ő két szeméĺy nőt|en, hajadon gyermekkeI vagy gyermek né|kü|; és egy szÜ|ő (apa vagy anya) nőt|en, hajadon gyermekkeĺ.
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32. ábra: Egyes háztaftási mutatot uáho.ä,. żoór e' zorr tońti jđ.suĺułiő'u.n, u u"l'ä p"'ti l."'üi"tekben, i||etve

Budapest egészében.
Forrós: Budapest stotisztikai évkönyve 2077 [lakósóllomány] illetve Népszőmlálós 2011 [tiibbi mutató], soját szerkesztés

A gyermekek számának cscikkenése összecseng a háztartások át|agos létszámából kirajzo|ódó képpe|, az

egyfős háztartások jelentős - közel abszo|út - többségével is, amiben ugyan szintén |átszik, hogy Józsefváros

társada|ma csa|ádosabb szerkezetiĺ, mint a be|ső-pesti át|ag (2,35 százalékponttal kevesebb egyfős,

nagyságrendi|eg egy-egy száza|ékponttal tĺibb három- és négyfős háztartás). A kerületi számok ezze| együtt

vá|tozat|anul jelentősen kisebb át|agos háztartásméretről tanúskodnak, imp|ikálva a fie||emzően fiatal)

egyedü|á||ók, i||etve a fie||emzően idős) özvegyek fe|ü|reprezentáltságát Józsefuáros társada|mában. Előbbi

csoport az egyetemek, főiskolák magas számához, i||etve az o|csó albérleti, lakhatási lehetőségekhez

kapcso|ódóan |ehet e|sősorban je|en, mĘ az idősek kieme|kedő je|en|éte a hetvenes évek óta ismert sajátja

a hagyományos beépítésű belvárosi |akóterületeknek Budapesten.

33. ábra: Háztartások megosz|ása a háztartásban é|ők száma szerint a V|||. keríjletben, a be|ső-pesti kerü|etekben,
i||etve Budapest egészében (2011).

Forrás: Népszómlólós 2011, sajót szerkesztés

A kis |étszámú háztartások, logikus módon, a kis a|apteľÜ|etű lakásokkaI hason|ó minták szerint je|ennek meg

a város lakástérképén. Lévén hogy a V||l. kerü|etben az eredendően kisebb |akásokka| je||emezhető belső-
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pesti kerületekhez képest is kieme|kedő (34,29%| a 40 m2 alatti |akások aránya, és átlagos a|apterület

tekintetében is (ho|tversenyben) a második lega|acsonyabb érték a kerü|eté, nem meg|epő, hogy a kerü|et a

statisztikák alapján kevésbé bizonyul a|ka|mas lakhelynek a nagyobb csa|ádban élők számára. Az alacsony

át|agos lakásméret és a hason|ó kerü|etek viszonylatában magasabb csa|ádméret kettősségébő| egy további
jel|egzetesség is következne: Józsefuáros |aksűrűsége relatív magasabb ke||ene, hogy |egyen. A vonatkozó

adatok szerint azonban az egy főre eső átlagos |akásnégyzetméter-szám, bár va|amivel a|acsonyabb, nem tér
el érdemben a fővárosi át|agtól (3L,46, iĺletve 33,54m2), több, munkáskerü|etként kiépü|t pestivárosrész -
Kőbánya, Újpest - is érdemben a|acsonyabb számokkaI bír e téren. Ennek pontos oka nem ismert, bár az üres

|akások nagy száma va|ószínű|eg jelentős magyaráző erőveI bír.

š
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LO,O00/o

5,OU/o

o,oÚ/o

30-39 m2

rVl|l. keni|et IV., V|., VIl.,VIll., H. kerű|et & Budapest

34. ábra: Lakások méret szerinti megosz|ása a V|l|. kerü|etben, a be|ső-pesti kerü|etekben, i|letve Budapest egészében
(aĺtt).

Forrós: Népszómlólós 2011, saját szerkesztés
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35. ábra: Át|agos |akásméret Budapest egyes kertj|eteiben, i||etve a város egészében (m2,2oI1,1.

Forrós: Népszámlólós 2077, sojót szerkesztés
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'-..--,-..-..-36. ábra: Egy főre jutó át|agos |akásnégyzetm.;2;:::ł:,?ł,łł,;:#ľj:ľ::."J, i||etve a főváros egészében (m2,zoIL).

A |akások zsúfoltságának relatív kedvező számai nem függet|enek attó| a je|entős ingat|aná|lománybe|i

áta|aku|ástó|, amiaz e|mú|t években a Corvin sétány mentén, egységes projekt keretében zaj|ott, iIletve zajIik.

Nagyrészt az itt végbement - korábbi - szanálásoknak, és azokat követő - időben köze|ebbi - építkezéseknek
köszönhető, hogy 2011-ben és 2013-ban is Józsefuárosban épült a legt<ibb |akás Budapest összes kerü|ete

közü|. 2011-ben az új |akások 25,97%-a esett a kerü|etre. E fo|yamatnak, i||etve a századfordu|ós kĺirfolyosós

bérházak áltaI dominált á||omány folyamatos komfortosításának köszönhetően, a kerü|et a |egtöbb közmű

tekintetében elérte, i||etve meg is ha|adta a budapesti átlagot. Érdemi elmaradás két helyen tapasztalható:

egyfe|ől a vízöb|ítéses WC-veI e||átott |akások 95,43%.os arányánál, ami a kerü|etek között a legalacsonyabb,

másfe|ől a táVfűtés terén - ami azonban szinte kizáró|ag a pane|es |akóte|ep je|enlétének fokmérője, így

pé|dáuI az V., V|., V|ĺ. kerü|etben aránya o/o.

Közmű típusa Vltt. kerület Budapesti átlag

Há|ózati vízvezeték 99,97%

MeIeg fo|yóvíz 97,37%

Vízöb|ítéses WC

Közcsatorna 95,99%

Távfűtés (2013) 26,2%

37. ábra: Lakások e||átottsága egyes kozműtípusokka| a V|||' kerü|etben, i||etve Budapest egészben (2011).
Forrós: Népszómlálós 2071 [kivéve a távfĹÍtési adatokot, melyek a TElR.ből szórmaznak], sajót szerkesztés

A |akások re|atív magas hányada önkormányzati tulajdonú a kerületben: ennek fő oka a kedvezőtlenebb

ál|apotú |akások fővárosi cisszehasonlításban magas száma, melyeket bérlőik a ki|encvenes évek

|akásprivatizációja során kisebb arányban akartak, i||etve tudtak megvásáro|ni, mint a város más részein' Az

önkormányzati lakások aránya ugyanakkor folyamatosan csokken, három év a|att t2,29%-rő| !l,o0/o-ra:
ennek egyik oka a fokozatos e|idegenítés, másik oka a teljes egészében vagy jelentős részben tinkormányzati

tu|ajdonú |akóépü|etek a|ka|mankénti bontása, amit nem e||ensú|yoz újabb szociális bérházak építése. (A

|enti adatsoron már nem |átható, korábbi években kerü|t sor a Corvin sétány beruházásához kapcso|ódóan
je|entős bontásokra, i|letve több szociá|is bérház fe|építésére.) A lakott lakások aránya még nagyobb

arányban csökken: az önkormányzati lakások 2oL1_20L4 közti 1,29 száza|ékpontos csökkenéséhez képest

arányuk 2,04 százalékpontta| csökkent a te|jes |akásállományon be|ül. A józsefoárosi önkormányzat

7,7%
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bér|akásál|ománya azonban jelen szintjén is magasnak számít, Budapest egészéhez, de még a belső-pesti

kerü|etek átlagához képest is (LL,o9% a 4,84, il|etve 8,22o/o e||enében). Számszerűsítve mindez 4913 darab

önkormányzati tulajdonú lakást je|entett 2014-ben, me|yek kĺizül 4350 vo]t |akott.

ro,6%

8,oť/o

6,oď/o

2077 fotf 2013 2014

i r önkormányzati tu|ajdonú |akások r Lakott onkormányzati tulajdonú |akások
i

38. ábra: Önkormányzati tu|ajdonú |akások aránya összesen, i||etve a Iakottakra szűkítve a te|jes V|l|. kerü|eti

lakásá||ományhoz képest (a számításhoz haszná|t teljes Iakásszám a tárgyév január !-i, az ĺinkormányzati Iakásokra

vonatkozó adatok a tárgyévet mege|őző év december 31-i ál|apotot je|zi).

Forrós: Budopest Vltt. kerület Józselvúrosi onkormónyzot [i5nkormányzati lokósok], KSH Helységnéwár [összes lakós], sajót

szerkesztés
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39. ábra: onkormányzati |akások arányaaz összes |akáshoz képest a V|||. kerü|etben, a be|ső-pesti kerü|etekben, i||etve

Budapest egészében (2013).
Forrós: Budapest statisztikai évkijnyve 2073, sajót szerkesztés

Egészségi álIapot

A népesség egészségügyi helyzetét il|etően kieme|endő, hogy Budapest kerü|etei közül Józsefvárosban a

lega|acsonyabb a várható é]ettartam (nők:76,5, férfiak: 69,9 év, ami7,6, i||etve 6,1 éwe] kevesebb a

listavezető |t. kerület értékeĺné|, 2006.2010-es adatok szerintz)'

7t,o9%

, Budapesti Egészségterv 2012
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A fő betegségtípusok többségének standardizált halálozási hányadosa a kertiletben a fővárosi át|ag a|atti

értéket vesz fe|: a vizsgált 13 mutató közü| mĺndossze a prosztatadaganatok tekintetében tartozik a kerü|et

népessége egyértelműen Budapest kevésbé veszé|yeztetett fe|éhez. Ezen fe|ül az ajak, a szájüreg és a garat

rosszindu|atú daganatai, i||etve a teftőzi5 és parazitás betegségek esetében tapasztalható e|térés a férfiak és

nők érintettségében a fővárosi át|aghoz képest, minden más esetben a te|jes kerü|eti népesség

veszé|yeztetettebb, mint a budapesti átlag. Ebben az át|agosná| kedvezőt|enebb szocĺodemográfiai
he|yzetnek (a|acsony végzettségíí, a|acsony jövede|míí, elĺiregedő népesség), i||etve a sok tekintetben
egészségte|en épü|etá||ománynak gya níthatóan egyaránt szerepe Va n.

Betegségtípus A Vtll. kerü|eti népesség a fővárosi A Vlll. kerÜleti népesség a fővárosi
át|agnál jobban érintett átlagná! kevésbé érintett

Férflak Nők Férfiak Nők

Keringési betegségek

Ä iégcső, a hörgők és a tüciő rosszinciuiatú x
daganata

Az ajak, szájüreg és a garat rosszindu|atú
daganatai

KoIorektá|is daganatok

Az emlő rosszindu|atú daganata

A méhnyak rosszinduIatú daganata

A prosztata rosszinduIatú daganata

Emésztőrendszeri betegségek

A|kohoIos májbetegségek és májzsugor

Légzőrendszeri betegségek

Fertőző és parazitás betegségek (0_x év) x

Gtimőkór (0_x év)

4' táb|ázat: Ajózsefvárosi népesség halá|ozási valószínűsége a fővárosi át|aghoz képest egyes betegségtípusok
vonatkozásában, nem szerinti bontásban (2006-2010-es adatok, 24_65 év közti népesség, ha másként nincs je|ezve).

Forrós: Budopesti Egészségterv 2072, sajút szerkesztés

Feltűnő ugyanakkor, hogy nem csupán a betegségi e|halá|ozások, de a külső okok tekintetében is szinte

homogénen magasabb a kerü|eti népesség veszé|yeztetettsége, mint a budapestié á|ta|ában: ezek kĺizü| a

narkotikumos mérgezések és az öngyilkosságok magas száma gyaníthatóan |eginkább szocioku|turá|is

hátrányokra vezethető Vissza.
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Kiilső ok A Vltl. keri.ileti népesség a fővárosi
át|agná| jobban érintett

A Vlll. kerületi népesség a fővárosi
át|agná! kevésbé érintett

Férfiak Nők Férfiak Nők

Motoros járműbaIesetek

ongyilkosság

Balesetszerrj esés

Narkotikumok á|taI okozott ba|esetszerű x

mérgezések (15-a9 év, két nem együtt)

5. táblázat: Ajózsefvárosi népesség ha|á|ozási valószínűsége a fővárosi át|aghoz képest egyes betegségtípusok
vonatkozásában, nem szerinti bontásban, kivéve a narkotikumok á|taI okozott mérgezések esetében (2006-2010-es

adatok, 24_65 év ktizti népesség, ha másként nincs je|ezve).
Forros: Budapesti Egészségterv 2072, sajót szerkesztés

2.3.2.

Településrészek

Térbeli-tá rsada ! m i rétegződés

A V|||. kerü|et hagyományosan három részre, a Be|ső-, a Középső. és a Kü|ső-Józsefvárosra tagolódott. Ezek

ktizött a Nagykörút, i||etve a Fiumei út - orczy út vona|a je|entette a határt, meg|ehetősen nagy és heterogén

egységeket aIkotva, nevük haszná|ata nem vá|t a mindennapok részévé. Változást hozott, amikorJózsefuáros

önkormányzata a 2005-ben e|fogadott 15 éves Kerületfejlesztési Koncepció részeként határozott tizenegy

városrész definiá|ásáró| a kerü|etben, melyeket utóbb a 94l2o12. (X||. 27'} fővárosi közgyűlési rendelet is

szentesített. Ezek egy része jó| körülhatáro|ható, történeti előzményekke| bíró terü|et, míg mások közü|ük

szerves fej|ődés né|ktil, egy-egyje||egzetes objektum vagy közterü|et környékeként, az adott objektum vagy

közterület nevét vise|ve születtek. 2012-ben néhány városrész neve módosu|t, egyérte|műstidött. A terü|eti

szintű jelIegzetességek Ieírásának bevezetéseként érdemes áttekinteni e városrészeket3:

Palotanegyed

Józsefuáros Nagykĺirúton be|ü|i része, nevét a terü|eten á||ó XlX. századi főúri pa|otákró| kapta. Kiterjedése

megegyezik a korábbi Beĺső-Józsefvároséva|. Számos országos, i||etve fővárosi intézménynek (mint a Magyar

Nemzeti Múzeum Vagy a Központĺ Szabó Ervin Könyvtár) és igen sok fe|sőoktatási intézménynek ad he|yet,

melyek közü| a Semme|weis Egyetem úgynevezett be|ső klinikai tömbje is itt üzeme|. A 2008-as lntegrá|t

Városfejlesztési Stratégia itt nevesítette a kerü|et két akcióterü|etének egyikét, az eredeti|eg kerü|etközi

együttműkĺidésként indult Európa Be|városa Budapest-programhoz kapcso|ódóan. A projekt nyomán számos

fej|esztés va|ósult meg a terü|eten, e|sősorban turisztikai fejĺesztések, i|letve közterület-megújítások

formájában. A kerület egyet|en része, aho| részönkormányzat működik.

Népszínház negyed

A Népszínház utca, a Rákóczi rit és a Fiumei út által határo|t terĹi|et. Elsöprő többségét körfo|yosós bérházak

a|kotják, |akosságának he|yzetét tekinWe a kerti|et középmezőnyéhez tartozik. A negyeden be|ü| kĺizponti

helyet fog|al el a |l. János Pá| pápa tér, rajta az Erke| Szinházza|, i||etve az M4-es metró egyik á||omásával. A
Fiumei út fe|őlĺ részén je|entős az intézményi sűrűsödés: itt ál| az országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

Központja, az országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központ, ĺ|letve a Fővárosi Gázművek központja.

3 Az a|ábbiakban szerep|ő városrészszintű adatok a KSH adatszo|gá|tatásábó| s2ármaznak, me|yek a 2011. évi népszámlálás szerinti á|lapotot

mutatják.
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Csarnok negyed

Ú1 keletű névadás a Nagykörút, a Népszínház utca és a Baross utca á|ta| határo|t terü|etek intenzívebb

beépítésű, nyugati részére. Nevét a kerü|etivásárcsarnokró| kö|csönzi, amely a negyed egyet|en jelentősebb

tereként megje|enő Rákóczi téren áll, a V||l. kerü|et másik o|yan (szintén az M4-es vona|hoz tartozó)

metróá||omása szomszédságában, ami nem a kerü|ethatáron üzeme|. Beépítése hasonló a Népszínház

negyedéhez, bár itt már nagyobb arányban je|ennek meg azok a kisebb, gyakran műhe|yekke| együtt á||ó

beépítések, amik a kerü|et kü|sőbb részeire kifejezetten jelIemzőek. TársadaImi összetéteIe, ezzeI

párhuzamosan, érezhetően kedvezőt|enebb, mint a Népszínház utca vagy a Nagykörút tú|o|da|án. Sajátos

kettőssége a|apján a Mátyás tér k<irnyéki részei a Magdo|na negyedhez hason|ó, társadaImilag és

építészeti|eg egyaránt |erom|ott terü|etek, míe a 2010-ben sétá|óutcásított Tavaszmező utca

egyetemvárosias környéke, i||etve - kisebb részben - a Rákóczi tér dzsentrifikációs je|eket mutató

szomszédsága a városrész rész|eges metamorfózisát vetíti előre. A Csarnok negyedben áll a kerü|eti

rendőrkapitányság (Víg utca), valamint a kerü|et egészségügyi e||átásának központja, az Auróra utcai

rendelőintézet is.

Magdolna negyed

A területén 2005 óta fo|yó integrá|t, lakóbevonásos szociális városrehabi|itációs program kapcsán re|atív

ismertté vá|t, noha e néven előzménnyeI nem bíró terü|et. A kerü|etet stigmatizá|ó szociá|is prob|émák egyik

gócpontja, me|ynek helyzetén az em|ített - e|sősorban közösségépítő és |akókörü|mény-javító - fejlesztő
programok valamelyest javítottak a program három ütemének tíz éve során. Ez idő a|att épü|t meg a Mátyás

téri Kesztyűgyár KözösségiHáz, a Dobozi utcai FiDo |fjúságiés Szabadidőpark, épült újjá a Teleki László téri
piac és kcirü|ötte a teljes tér, va|amint vált sétálóutcává a Bauer Sándor utca és a Mátyás tér egy része. A
negyed fontos intézménye a fe|nőttképzési kapacitásokkaI is kibővített Lakatos Menyhért Á|ta|ános |skola és

Gimnázium, me|ynek fej|esztésére szintén a 2010 körÜ|i években kerü|t sor. A kedvezőt|en társada|mi

he|yzethez vegyes beépítés társul: a főbb útvona|ak mentén szinte egyedura|kodó magasabb bérházak

me||ett a me|lékutcákon számos kisebb, akár 150 évesné| is idősebb lakóház, valamint műhe|yek és

nagyszámú foghíjte|ek van je|en.

Coruin negyed

Az e|einte Józsefváros-központ névre kereszte|t terület a Baross utca dé|i olda|án, a Nagykörút és a Szigony

utcaĺ lakóte|ep között terü| e|. Északi részén már a 2000-es évek e|ején megje|ent a városrehabi|itáció, a Futó

utca mentén számos ljj |akőházza| és közterü|eti fej|esztésekke|, míg déli, a kétezres évekre kifejezetten

|eromlott á||apotú részei a 2003-tó| fokozatosan, egyre nagyobb intenzitássaI zaj|ó Corvin Sétány Program

részeként a|aku|tak át. Utóbbi a kerü|et legnagyobb |éptékű áta]aku|ásának színhe|ye: tcibb száz |akás

bontására kerü|t sor a Kisfa|udy utcátó| a Szigony utcáig terjedő terü|eten, melyek he|yén részben a Corvin

P|áza, részben a tulajdonképpeni Corvin sétány |akó- és irodaépületei épü|tek, épü|nek fe|. A negyedben á|| a

kerü|et po|gármesteri hivatalának, a Corvin mozi, és a Fazekas Mihály Á|ta|ános |skola és Gimnázium is.

Népessége, a fent vázo|t áta|aku|ási folyamatnak megfe|e|ően, nehezen írható |e: a Corvin Sétány Program

indu|ása e|őtt a kerü|et kedvezőt|enebb he|yzetű részeĺ közé tartozott, a bontások következtében azonban a

népesség részben kicseré|ődött, részben je|entősen lecsökkent. Ez utóbbi az ingatlanfej|esztések

e|őreha|adtával 2020-ra minden va|ószínűség szerint kompenzá|ódni fog, magasabb státuszú népesség

koncentrált bekö|tözéséve|.

Losonci negyed

Az eleinte Szigony negyed névre kereszte|tterü|et az esetenkéntJózsefvárosi, esetenkéntSzigony utcai néven

ismert lakótelepet és annak szűk kcirnyezetét fedi le, a Baross utcától déĺre eső terü|etek ktizépső sze|etét.

Az 1970-es és ,80-as évek során a kerü|et környező részeive| nagyrészt megegyező beépítést, a korábbi
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utcaszerkezettő| függet|en struktúrában, pane|ĺakóte|ep váltotta fel, amely nagyrészt azóta is magán

hordozza a korszak je||egzetes prob|émáit: a kozösségi terek, a zö|dfelület hiányát, a monoton beépítést.

Utóbbit a 2000-es évektő| kezdődő pane|programok hom|okzati színezései is csak részben o|dották.

Társada|mi összetéte|e Vegyes, a |egtöbb mutató szerint nagyságrendi|eg megfe|e| a kerü|eti át|agnak,

ugyanakkor a |akáskomfort - érthető okokból - érdemben magasabb annál. Megmaradt hagyományos

beépítésű területei meg|ehetősen rossz á||agúak. Je|entősebb intézményei nincsenek, noha közepén épÜ|t fel

a Pázmány Péter Katolikus Tudományegyetem lnformációs Techno|ógiai és Bionikai Kar, va|amĺnt dé|i részein

álI a Semme|weis Egyetem több épü|ete, az úgynevezett külső klinikaitcimb nagy része. Ehhez kapcso|ódóan

a két egyetem je|entős fejlesztéseket tervez a Szigony utca és a Balassa utca közti tĺimbben, az úgynevezett

Bionikai Innovációs Központ idete|epítése révén. Bár nem szerves része a negyednek, ide tartozik a Füvészkert

terü|ete is.

Orczy negyed

A nevét az orczy térrő|, az orczy parkrő| és az orczy útró| kapott terü|et a középső-józsefuárosi gyűrű

|egperifériá|isabb része, a Magdo|na negyed me||ett a kerü|et másik krízisterÜ|ete. A 2000-es évektől

kezdődően számos pontján épültek új társasházak, me|yek révén társada|mi mutatói nem rosszabbak

kiugróan, mint a Baross utca másik o|da|án fekvő Magdolna negyedé, ugyanakkor fő prob|émagócai,

e|sősorban a Diószegi Sámuel utca középső szakasza környékén a kerü|et leginkább |eszakadó, gettósodó,

bűnügyi|eg fertőzött terü|etei talá|hatóak meg' A negyedben kiemelten je|entős prob|éma a droghaszná|at

és -kereskede|em' A hagyományos beépítések igen e|avu|t |akásál|ománya nagy arányban önkormányzati

tulajdonú. Bár a negyedhez tartozik, annak kevéssé szerves része az orczy park és a Ludovika tér, me|yeknek

fejlesztése a Nemzeti Kcizszolgálati Egyetem révén, ame|y 2014-ben kö|tozött be a Ludovika Akadémia volt

épÜ|etében, fo|yamatban van. A park terÜ|etén részben tú|nyúló fej|esztés komp|ett campust hoz létre,

kinyitva azt a negyed |akóterü|etei fe|é is. Az egyetem szomszédságában Üzeme| a Magyar

Te rmészettudomá nyi M úzeum.

KerepesdíÍlő

A kerü|et északke|eti területeinek nagy részét |efedő városrészt a|apvetően intézményi, üzemi és ipari

terü|etek, így a Fiumei úti sírkert (közke|etű nevén a Kerepesi temető), a Ke|eti pá|yaudvar, a Michelin -
bezárás e|őtt á||ó, így fejlesztési terü|etként releváns - gumigyára (a vo|t Taurus), a vo|t Ügető helyén fe|épü|t

Aréna P|áza, valamint a Nemzeti Lovarda fe|újítás a|att ál|ó épü|etegyüttese. Lakóházak kis számban, a Baross

tér mellett, a Fiumei út és a Festetics György utca álta| határo|t háromszögben á||nak csak rajta, i||etve a

Kerepesi úti MÁV-bérházak, társadaImi és építészetijel|egüket tekintve a Népszínház negyed nyú|ványaként'

Százados negyed

A kerÜlet fennmaradó részétő| szinte töké|etesen e|szigete|ve, a Keleti pá|yaudvarra vezető 120-as számú

vasútvonaI vágányai, a Kerepesi út és a Hungária körút között fekvő vegyes funkciójú negyed. Karakterét

e|sősorban a Százados úti MűVészte|ep szabja meg, ami szomszédságában egy nagyobb társasházas

területte|, valamint számos üzemme|, egy vi||amosremízze] és a Hidegkuti Nándor StadionnaI együtt a|kotja

a terü|etet. ĺde tartozik, noha még az e|szigetelt városrésztő| kü|ön e|vágja a Sa|gótarjáni utcaivi||amosvonaI

tö|tése, a X|X. századi ikerházakbó| á||ó vÁv-telep apró zárványa is (ame|y a X. kerületben, a Hungária körút

tú|oldaĺán folytatódik)' TársadaImi he|yzete ĺényegében minden mutató szerint kedvezőbb a kerületi át|agná|,

pé|dáuI itt a legmagasabb a fe|sőfokú végzettségűek aránya, itt a legalacsonyabb a munkané|kÜ|iek, iIletve az

egyszobás lakások aránya is. Józsefvároshoz szinte kizáró|ag kĺizigazgatásĺ szá|ak kötik, 1950 e|őtt a X.

kerÜlethez tartozott - akárcsak a kerü|et minden, Fiumei úttól és orczy úttól ke|etre eső része. Érdemes

azonban hozzátenni, hogy megközelíthetőségét ettő|függet|enü| is érdemes fejleszteni, hiszen sem Kőbánya,

sem Zug|ó k<izpontja nem érhető el egyszerűbben a terü|et nagy részérő|.
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Ganz negyed

A Kőbányai úttól détre működő, az á|lamosításokat követően a MÁVAG-gal összevont gyáróriásró| e|nevezett

negyed, szinte teljes egészében ipari terület. Terü|etének szinte teljes egészét a gyárte|ep teszi ki, me|ynek

csak kisebb részében folyik aktív ipari terme|és, nagyobb része raktárként, il|eWe a Kőbányai út túlo|da|án

üzemelt, 2014-ben bezárt kínai piac utódjaként funkcioná|' E terület tulajdoni viszonyai rendezet|enek.

Szintén a negyedhez tartozik a vo|t Józsefvárosi pályaudvar 2oL4-tő| kezdődően áta|aku]ó terü|ete. Ennek

he|yén, ideértve a terü|eten a ki]encvenes évek e|eje óta műkĺjdő, 2014-ben bezárt Négy Tigris Piacot is,

je|enleg részben a ho|okauszt gyermekáldozatairó| megemlékező Sorsok Háza á||, részben kerti|eti és fővárosi
szabadidős és intézményi fejlesztések tervezett területe. Lakóterületként csupán egy tömb, a Go|gota úti volt
MÁVAG-ko|ónia szo|gá|, ame|y az a|acsony komfortfokozatú |akások 27,5%o-os, i|letve az egyszobás lakások

72,8%o.os arányával ugyan statisztikai|ag a legkedvezőt|enebb adottságú városrésszé teszi a Ganz negyedet,

a társada|mi mutatószámok nem mutatnak hason|óan kedvezőtlen képet. A legfe|jebb álta|ános iskolai

végzettségge| rendelkezők és a munkané|küliek aránya ugyan magasabb a kerületi át|agnál, minden egyéb

tekintetében a negyed azonban nagyságrendi|eg megegyező, i||etve kedvezőbb helyzetű, mint Józsefuáros

egésze.

Tisztviselőtelep

A kerület délkeleti sarkát alkotó városrész neve jóval megelőzi a kerü|et újabb kori besoro|ását, védett

te|epü|ésképéve|, a kerület fennmaradó részétől je|entősen e|ütő karakteréve| jó| e|ktilöníthető része

Józsefvárosnak. Mint neve is mutatja, te|epszeríĺen, a Házépítő Tisztvise|ők Egyesülete kezdeményezésére
épü|t a X|X. század végén, noha területén az e keretek között zaj|ó, döntően szabadonál|ó beépítés mel|ett

intézmények is á||nak. Ez elsősorban a negyed dé|i, Üllői út fe|őli határvona|án igaz, aholtöbbek közt a Heim

Pá| Kórház és a Semmelweis Egyetem Nagyvárad Téri E|mé|etiTömbje ál|' Ezeken tú|több középiskola, a vo|t

Ál|ami Pénzverde, il|etve a volt Május 1' Ruhagyár épü|ete is a negyedben fog|a| he|yet. Társada|mi

mutatószámai hasonlóak, mint a Százados negyedéi, azaz e téren a kerület egyik |egkedvezőbb helyzetű része

- noha a rendszeres munkajövede|emme| nem rende|kező aktív korúak aránya, sejthetően mikroszinten
jelentkező okokbó|, jelentősen magasabb a kerü|eti át|agnál (44,1, illetve 37,5%).
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Te le pü l és része k e lté rő q d qta i
A korábbi a|fejezetekben már megál|apítást nyert, hogy a kerület népessége, noha a 2010 és 2011 közti

jelentős visszaesés eredményeként 2014-ben is a|acsonyabb, mint 2001-ben volt, a|apvetően növekvő

tendenciát mutat, míg a |akások száma nominá|isan is magasabb lett a 2001-es és a 2011-es népszámlá|ás

|ĺiizött.

40. ábra: Népességvá|tozás a V||l. keru|et egyes
városrészeĺben 2001 és 2011 között.

Forrós: KSH odatszolgdltatás, soját szerkesztés

41.' ábra: Lakásszámvá|tozás a V|||. kerü|et egyes
városrészeiben 2001 és 2011 között.

Forrós: KSH adatszolgáltotós, saját szerkesztés

Népesség

Az aĺábbi térképeken |átszik, hogy e tendenciák

távoIró|sem homogén módon jelennek meg a kerü|et

egyes részeiben: míg példáu| az orczy negyed

népessége 7,t3o/o-ka| nőtt, a Kerepesdűlőé 20,25%-

ka| csökkent. A kerÜlet egészét je||emző mérséke|t

csökkenés a|ó| |eginkább a már em|ített orczyn kívü|

- ć-!--J-^ -^-^.-):^l^-t |,:..:.^lt ^L^| ^.^.lt,í.''.rId JZdZduUs ||šš,yšu JtrlĚ||ĺ' Ńlvtrlšll, ó||u| o lg|ruN|vu|

magas, 23,55%-os népességnövekedés a terÜlet

Iakófunkciójának je|entős arányú térhódításábó|

fakad (|ásd a következő térképet). E|hanyago|ható a

Csa rnok n egyed népességcsökkenése (l,32%), mig az

orczy negyed fent írt növekedése |eginkább a

negyedben korábban kiemeIkedő számban jelen |évő

foghíjak egy részének fokozatos beépítéséve|

magyarázható.

Lakósóllomány

Hason|ó, bár bizonyos rész|eteiben e|térő tendenciák

figyeIhetőek meg a lakásszám városrészenkénti

vá|tozását il|etően is: az új |akások magas aránya jó|

egybevág a népességszám megfigye|t trendjeive| az

orczy, a Csarnok és a Százados negyed esetében

(utóbbin a |akások száma tíz év a|att több mint

másfélszeresére, 52,77%o-kal nőtt). A kerü|et más

részeinek kisebb-nagyobb Iakásszámvá|tozásai

|ényegében minden esetben a népesség

csökkenéséveI párosulnak. Ez, az átIagos családméret

ismert, 2001 és 2014 közti 4,47%-os csökkenése

fényében nem meg|epő: kevesebb (i||etve 2011 óta:

|assabban növekvő számú) ember |akik egyre több

|akásban, egyre kisebb házta rtásokat aIkotva'
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42. ábra: A|acsony komfortfokozatú |akások aránya a

V|||. keril|et egyes városrészeiben (2011).
Forrás: KSH odatszolgóltatás, sajót szerkesztés

városrészeĺben (2011).
Forrás: KSH adotszolgóltotó' soját szerkesztés

Maradva a lakásállomány területi kü|tinbségeinél: az

adatok is tükrözik, hogy a kerület át|agától csupán az

összkomfortos Iakótelepi épü|etek álta! dominált
Losonci negyed tér e| érdemben felfe|é. Az a|acsony

komfortfokozatú |akások aránya e|sősorban a

társadalmi nehézségekkel is terhe]t Magdo|na és

orczy negyedekben magasabb, mint tíz száza|ék _

mellettük még a sajátos történetű és státuszú,

alacsony népességű Ganz negyed ko|óniatömbje

a lkot csa k a lacso ny komfo rtfokozatú zá rvá nyt.

A |egtöbb esetben az egyszobás |akások aránya is

korre|ációt mutat az egyes városrészek társada|mi

státuszával: a reprezentatív épü|etekkel is
rendeIkező, be|városias PaIotanegyed me||ett a

nagyrészt lakóteleppe| beépített Losonci negyed, a

minimá|is népességű Kerepesdű|ő, va|amint a

kertvárosias hangu|atú, atipikus beépítésťĺ

Tisztviselőtelep és Százados negyed tartozik a

|egkevesebb egyszobás |akássaI rendelkező negyedek

csoportjába. A kerü|et derékhadát a|kotó Nagykörút
menti negyede|q a Népszínház, a Csarnok és a Corvin

után je|entős ugrás következik: mĘ ezekben a |akások

34-35%-a egyszobás, a sorban következő orczy
negyedben már 50. Akárcsak az alacsony

komfortfokozatú lakások esetében, a szobaszámná| is

az oĺczy, a Magdolna és a Ganz negyed a|kotja a

kerület |egkedvezőt|enebb helyzetű részét - további
párhuzam, hogy kedvezőbb társadaImi helyzete

dacára e mutatónál is a Ganz negyed tűnik a

Ieghátrányosabbnak: itt a lakások 72,8%o-a egyszobás.

Wzo-zr,"v.
! ro-rs,gx

Wn.ą",gy.
|!so-tz,ev.
43.ábral Egyszobás |akások aránya a V|||. kerÜ|et egyes
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44. ábra: Az 59 év fe|etti és 15 év a|atti népesség aránya
a Viii. kerüiet egyes városrészeiben (20ii).
Forrós: KSH odotszolgáltatá, saját szerkesztés

IstĹdor i

l"!y"d )

,lilt

Korijsszetétel

A kerü|et az egyes negyedek lakosságának kor szerinti

összetétele szerint sem homogén. Az 59 év fe|ettiek

és a 15 év a|attiak aránya Józsefuáros városrészei

között háromszoros külonbséget is felvehet: míg

egyes Városrészek egyértelműen e|öregedő képet

mutatnak, addig máshoI kiegyensú|yozottabb a

korstruktúra. A fe|ső vég|etet egyértelműen a

Pa|otanegyed képvise|i, ahol az 59 év fe|ettiek aránya

26,7yo, a tizenöt év alattiak arányának (7,2%) 3,77-

szerese. Át|agos, 2 és 3 közti szorzóval bírnak a
kerület középső, más társada|mi mutatók a|apján is

átlagos he|yzetű részei, ugyanakkor a fiata|ok

legmagasabb re|atív arányát képvise|ő csoport már
jóva| kevésbé heterogén. Egyfe|ő| ide tartoznak a

|egrosszabb társada|mi helyzetű Magdo|na és orczy
negyedek, illetve a sajátos, kü|önĺisen kedvezőtĺen

|akásstruktúrájú Ganz negyed, másfe|ől azonban épp

az a Százados negyed bír a lega|acsonyabb, 1,17-es

hányadossal, aho| a legmagasabb a fe|sőfokú

végzettségűek és a |ega|acsonyabb a munkanélkü|iek

aránya. Eszerint az fiata|ok magas re|atív sú|ya a
lege|esettebb és a |eginkább perspektivikus

kerületrészekre egyaránt jel|emző - bár hozzá kell

tenni, hogy a Százados negyed védett e|he|yezkedése

és a Művésztelep je|en|éte együttesen minden

bizonnya| jó magyarázatul szo|gá| a korfa kedvező

aIakulásához.

MunkanélküIiség

Az egyes városrészek népességének szociá|is

he|yzetét jó| közelíti a tartós munkané|ktiliek aránya,

me|yben, akárcsak a |egtöbb eddig vizsgá|t

mutatóban, je|entős kü|önbségek |áthatóak: mĘ a
Százados negyedben énéke csupán 5,75yo, addig a

Magdo|na negyedben L6,5%. Utóbbihoz á|| köze|ebb

még értékében a Ganz és az orczy negyed mutatója,

igazo|va az egyszobás, i||etve alacsony

komfortfokozatú lakások arányábó| |evont

következtetéseket e negyedek deprivá|t he|yzetéről.

Hason|óképpen, a legalacsonyabb

tartósmunkané|kĹiIi-arány is a |egkedvezőbbnek

helyzetűnek tartott területeken, az em|ített Százados

negyed me||ett a TiszWise|őtelepen és a
Pa |otanegyedben figye|hető meg.

\ p.lot"-
nrgyrd

Zs-t,gN
Wa-g,gN
Ag,gN.

45. ábra: Tartós munkané|kü|iek aránya a

|akónépességen be|ü| a V|||. kerÜ|et egyes
városrészeiben (2011).

Forrás: KSH adatszolg óltatás, saját szerkesztés

68



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM

HBHE - BFVT - HÉTFA - PESTTERV - Pro Régió - Városkutatás

Budapest V|||. kerü|et Józsefváros

Józsefváros |TS - He|yzetfeltáró, he|yzeteIemző munkarész

Szegregóciós mutatók

V ő ros ré sze k sz eg re g ó ci ój a

A Kĺizponti Statisztikai Hivatal, akárcsak a 2001-es,

úgy a 2011-es népszám|álás adataibó| is elvégezte a
Vll|. kerü|et szegregációs vizsgá|atát. Ebben egy

kombiná|t mutató a|apján, tcimbszinten határozta
meg a kerü|et szegregátumait: aho| a |egfe|jebb

á|talános iskolai végzeťtséggel rendeIkezők és

rendszeres munkajovede|emme| nem rende|kezők

aránya az aktív korúakon belül meghaIadja a ti%-ot,
szes!.esációval veszélveztetett terĹilet!.ő|. ahoI

megha |adja a 2o%o-ot, szegregátu m ró| beszélhetü n k.

Negyedszinten a kerü|etben nem azonosítható
szegregátum, noha a Magdo|na negyed t6,4%o-os

szegregációs mutatója már magasabb, mint a

veszélyeztetettségi küszcibérték. Máskti|önben e

számok is megmutatják, hogy a Magdo|na és az orczy
negyed számít a kerü|et társada|milag

leghátrányosabb részeinek'

A Ganz negyed azonban, ami a |egtĺibb |akhatási és társadalmi mutató a|apján az előbbĺ kettőhöz hasonlóan

hátrányos he|yzetűnek tűnik, a szegregációs mutató szerint érdemben kedvezőbb képet mutat. A
|egkedvezőbb he|yzetben e|sősorban azok a városrészek - a Tisztvise|őte|ep, a Pa|otanegyed, a Százados

negyed - vannak, ame|yek az eddig vizsgá|t mutatók szerint is kitűntek a kerü|et át|agához képest. A|acsony,

3,9%o-os a szegregációs mutató értéke a máskü|cinben meglehetősen konfúz státuszú Kerepesdűlőn is. A
kerü|et további városrészei nem térnek el érdemben a 8,3o/o-os át|agos józsefvárosi szegregációs értéktől.

Tćjmbszi ntíÍ szeg reg áció

A tömbszintű szegregátum|ehatáro|ás három terti|etet jelö|t ki, amelyben a |egfe|jebb á|ta|ános iskolai

végzettséggel rendeĺkezők és rendszeres munkajövede|emmel nem rende|kezők aránya az aktív korúakon

be|ü| megha|adja a húsz száza|ékot. Ezek egyike a Csarnok negyedben, egyike a Csarnok és a Magdolna

negyed határán, egyike pedig az orczy negyedben fekszik, területükön összesen 2530fő é|,Ĺ2L3 |akásban. A
|ehatárolás ezeken felül további ttimböket is azonosít, amelyek besoro]ását azonban torzÍtja rendkívül

alacsony népességÜk, így a további vizsgá|at számára nem re|evánsak. Szegregációval veszé|yeztetett (15 és

20%kozti szegregációsmutató-értékke| rendeIkező tömbbő|több is van a kerü|etben, ezek egy része a három

szegregált terü|et kibővüléseként, más része új terti|etként jelenik meg. Utóbbiak a Csarnok és a Magdo|na

negyedben, i||etve a Corvin negyed kü|ső részein fekszenek. Részletesebb elemzésükre az Integrá|t

Te|epü|ésfej|esztési Stratégia részér képező antiszegregációs programban kerü| sor.

46' ábra: Legfe|jebb á|ta|ános ĺsko|ai végzettséggel
rende|kezők és rendszeres munkajövede|emme| nem

rende|kezők aránya az aktív korúakon belül a V|||.

kerü|et egyes városrészeiben (2011).
Forrós: KSH adatszolgóltatós, sajót szerkesztés
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r Iakónépesé8változá5a (2oo1_2011)

l Lakások számának változás (2001-2011)

! Alacgny komĺoftfokozatú |akásď aĺánya (2011)

g Egyszobás |akások aránya a |akott Iáká$kon b€|Ü| (20u)

r Tar1ós nunkanélkÜliek arányá (|e8a|ább 360napos munkanéĺkÚ|iek aránya, 2011)

l Leďe|jebb álta|ános iskoĺai végzettsé88e| ÍendeIkezők é5 rendgeres munkajôvedeĺemme| nem rend€lkeuők aránya az a|đív koniakon belú| (2011)

47. ábrz.. Szegregált (sötétzö!d, számozva) és szegregációva! fenr7egetett {!i!a, számozva) terrj|etek a V!!!. kerÜ|etben
(2011).

Forrús: K'H adatszolgóltatós

A fenti, városrész szerinti bontású térképeken szerep|ő adatok számszerűsítve:
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48' ábra: Egyes társada|mi és |akhatási mutatók a V|||. kerü|et egészérére és városrészeire.
Forrós: lVS 2008 [2007-es adatok], KlH adatszolgóltatós [2011-es adatok], sajót szerkesztés
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2.3.3. He|yi identitás
Józsefváros országos szinten is jó| ismert kerülete Budapestnek, neve azonban elsősorban negatíV

asszociációkka|- bűnözés, szegénység, gettósodás, prostitúció, droghasználat, haj|ékta|anság-forrott össze.

Ezek egy része rende|kezik bizonyos a|apokka|, egy része korábban rendeIkezett ugyan, de már nem aktuá|is

(mint az utcai prostitúció), kĺizĺis jegyük azonban, hogy a kerü|et nevét övező mítoszok, e|őítéletek a va|ós

he|yzetné| je|entősen negatívabb képet festenek Józsefvárosról. Ez az e|őíté|et ugyanakkor nem konzisztens,

számos, földrajzi|ag a kerü|etben e|helyezkedő intézmény nem számít a szó stigmaszerepű érte|mében

józsefuárosinak. így |ehetséges, hogy a Pa|otanegyed nagy része, kivá|tképp a Nemzeti Múzeum, a Központi

Szabó Ervin Kcinyvtár környéke kapcsán nem a ,,józsefuárosi,, a fő asszociáció, ezek a tertiletek a mindennapos

városhaszná|at során a tágabban vett be|város kü|ön nem specifiká|t részei' Hason|óan mentes a kerülette|

kapcso|atos stigmáktó| a Tĺsztviselőte|ep, i|letve a Százados negyed - már azok körében, akik ismerik ezeket

a nem tú| frekventá|t, nem kü|öntisebben közismert kcirnyékeket. A köznapĺ értelemben vett Józsefváros,

amennyire ez empirikus vizsgálatok híján megá||apítható' nagvjából a József ktirút és a Fiumei út - orczv út

vonala közcitt húzódik, e|sősorban erre a terü|etre számítanak érvényesnek a fent em|ített sztereotípiák.

KÜ|ön kiemelt, e sztereotípiák fő képvise|őiként ismert közterület a Rákóczitér, a Népszínház utca, a Mátyás

tér és a Teleki László tér, noha az elsőve| kapcso|atos képzettársítások a ktiztéri prostitúció e|tűnése, i||etve

az M4-es metróval kapcso|atos átalaku|ások nyomán bizonyosan gyengülnek.

Más síkon mozog, a józsefvárosiságtó| |ényegében függet|enü| je|enve meg a városhasználók mentá|is

reprezentációjában, de nemzeti, i||etve történeti em|ékhe|yként kiemelendő még a Fiumei úti NemzetiSírkert

(Kerepesi temető), a Corvin köz és a Ludovika Akadémia is. Ezek közü| utóbbi funkcionálisan kevésbé

kapcso|ódik a kerü|et belső részeihez (amin a Nemzeti Közszo|gá|ati Egyetem eset|eges jövőbe|i fej|esztési

érdemben vá|toztathatnak), e|őbbi kettő azonban Józsefuáros belső, á|ta|ában is józsefvárosiasnak tartani

szokott részén helyezkedik el. A Corvin negyedben az ott á||t, meglehetősen rossz hírű és társadalmi-

építészeti ál|apotú negyed 2003-tól kezdődő eIbontásával, a helyén új, jóval magasabb státuszúnak tervezett

|akó-, bevásár|ó. és irodaterület megvalósításávaI a környék gyakorlati|ag kicseré]ődött.

Logikus, hogy az a kép, amit a környékről a kívü|á||ók alkotnak, imázsformá|ó erejéve| visszahat a terü|eten

|akók identitására is, azaz e|sőd|egesen józsefvárosiként azok a keri'i|eti |akók azonosÍtják magukat

(identitásuk egyéb e|emeit figye|men kívül hagyva), akik a József körút és a Fiumeĺ út - orczy út vonala kiizött

|aknak. Ennek egyik oka, hogy - mĺnt az az egyes városrészek különbségeit bemutató térképeken is |átszott -
a kerü|ette| kapcso|atos sztereotípiákban megie|enő társadalmi prob|émák leginkább e területen je||emzőek

|azaz a tő|ük való szimbolikus távo|ítás kisebb je|entőségű). Másik oka hogy a Középső-Józsefvárosra eső

kerületnegyedek kevésbé követnek természetes, társada|mi vagy épített. kcirnyezetbelĺ e|térésekke| is

azonosítható határvona|akat, mint a kerü|et más részein. lgy ezek egyelőre nem gyokeresedtek meg annyira

a |akosságban, hogy saját jogon ĺdentitásformá|ó erejük legyen. Ebbőla Corvin negyed válhat időveI kivétellé,

ahoI egyfe|ő| az elnevezés a nagy |éptékű beruházások nyomán az át|agosná| jobban elterjedt, másfe|ől

megva|ósuI az a társadaImĹkörnyezetiszint|épés, ami ktinnyen eIkü|öníthetővé teszi a környéket a középső-

józsefvárosi miIiő fennmaradó részétől. A kerü|et azon részein, amelyekné| ez a kü|ĺinbségtéteI már fennáll,

inkább fe|téte|ezhető a józsefvárosi identitás re|atív leértéke|ődése is: a pa|otanegyedi, a tisztviselőte|epi |ét

önmagában értékesebb, negatív képzettársításokkal kevésbé terhelt identitásképző erő, mint a

józsefuárosiság. Bizonyosan nem vé|etlen, hogy épp ebben a két kerü|etrészben |átszanak a városrészszintű

aktivitás szervezett jelei: a Palotanegyedben részönkormányzat működik, és mindkét terü|etnek megvan a

maga civĺl szervezete (Civi|ek a Pa|otanegyedért Egyesü|et, Tisztviselőtelepi onkormányzati Egyesület). A

további kerü|etrészek közti| a Kerepesdű|ő a maga 839 |akójával - noha a Fiumei úttó| ke|etre fekszik -
fenntartások né|kü| soro|ható identitásszempontbó| a Középső-Józsefvároshoz; a Ganz negyed egy tömbje, a

vo|t MÁvRG-ko|ónia, ciná||ó, de igen kicsĺ identitásszigetet je|ent, ami erősen kapcso|ódik a
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Tisztvise|őte|ephez; míg a Százados negyedné| a józsefuárosiság mint foga|om a|apvetően nehezen

érte|mezhető, hiszen a környék a kerü|et fennmaradó részéhez gyengén kapcso|ódik, attólfizikai|ag is e| van

zárva. |dentitásépítés szempontjábóĺ a szomszédsági kezdeményezések je|entős erőt képvise|nek, mint a

201.0-es évek e|ső felében formá|ódott Társak a Teleki Lász|ó térért csoportjának pé|dája is mutatja, ame|y a

térfelújítás közösségitervezési elemeket is tarta|mazó fo|yamata során jött |étre.

Az eddig em|ítetteken felü| természetesen pozitív identitáse|emek is léteznek a kerü|etben. Józsefuárosban

eľős az iparos tradíció, számos műhely üzeme|, ami teremt bizonyos szintű kispo|gári öntudatot. Az újabb

korok etnikai sokszínűsége (a romák aránya a hetvenes, az ázsiaiaké csak a kilencvenes éVekben nőtt meg
je|entősebben a kerü|etben) önmagában kulturális érték, mint ahogy a kertilet be|városi |okációja, a ku|turá|is

funkciók, elsősorban a fe|sőoktatás hangsú|yos je|enléte is. Az önkormányzat hosszabb ideje épít ezekre a

pozitív e|emekre, érezhető szándék, hogy a ,,Józsefváros brandet,, átpozícioná|ja a negatív stigmatizációból

egy értékteIibb, vonzerőveI bíró á||apotba. Pé|da erre az Európa Be|városa Budapest-programban va|ó

részvéte|, me|ynek terveiben a V|||. kerület a belváros tudáskozpontjaként je|ent meg- de a 2009-2011 között

évente megrenciezett józsefvárosi Napok renciezvénye is a kerüieti kohézió, a pozitív öntuciat

kata Iizátora ként érteImezhető.

A he|yi kohézió indikátoraként is fe|fogható, hogy a Vl||. kerü|etben viszony|ag magas a regisztrált nonprofit

szervezetek száma: ezer |akosra 33 jut, ami Budapest kerületei között a hetedik |egmagasabb érték.
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sWoT / TÁRSADALoM

EROSSEGEK GYENGESEGEK

. 2.oLl óta növekvő népesség r Kiskorúak arányának csökkenése

. Kiskorúak magas aránya r A|acsony át|agos képzettség

. ÉpÜ|ő |akások fővárosi szinten is je|entős száma l Kerilleten be|ü|i terü|eti egyen|őt|enségek

r Je|entős felha|mozott tudás a városmegújítás, r Magas munkané|küliség

kÜ|tinösen a szociá|is városrehabilitáció terén r A|acsony átlagos jövedelem

r Erős részidentitások: PaIotanegyed, Tisztvise|őte|ep r Kedvezőtlen Iakhatási körü|mények: alacsony
r Diverzĺfikáció: a kerÍ]|et egyes negyedei magasabb komfortfokozat, kis |akásméret

státuszú népességnek is reá|is a|ternatívává vá|nak r Klmagas!óan rossz egészségi á|lapot

l KerÜ|etszintűe|őíté|etek

LEHEľősÉGEK vEszÉLYEK

. Etnikai sokszínűségben rejlő |ehetőségek kiaknázása . Városrehabi|ĺtációs források e|záródása

r Szocĺá|is programok tapasztalatainak kamatoztatása . Erősödő szegregáció

r Társadalmi dĺverzifĺkáció l Az egyes negyedek egymástó| va|ó e|szakadása

r A kerü|et stigmatizációja oIdásának fo|ytatása

. Negyedszintű identitásoktovábbépítése

FEJLEsZTÉs| K|HíVÁsoK
r E|térő adottságú kerü|etrészek párhuzamos fejIesztése

. Városrehabilĺtációtovábbgorgetése
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z.4.JozsEFVÁRos HU MÁN l N FRASTRU KTÚRÁJA

2.4.L. Hu mán kozszolgá ltatások
A humán infrastruktúrába tartoznak a kerület |akosságát szo|gá|ó intézmények, szo|gá|tatások. Az egyes

szolgá|tatások több korosztáIyt és több társadalmi csoportot szo|gá|nak, Ęy a témakör felo|e|i a bö|csődei,

óvodai e||átást, az oktatás, a szociá|is ellátás területeit és az egészségügyet is.

A humán infrastruktúra részét képezik az egyes sporto|ásitevékenységek színterei, a szabadidő, így a kultúra,

rekreáció terü|etei is.

Az egyes humán kozszo|gáltatásokhoz tartozó adatok az a|ábbiakban kerÜlnek bemutatásra, míg az egyes

intézmények, szo|gáltatások területi vetüIetei bővebben az L.9.4. Építmények vĺzsgá|ata - funkciók

kapacitások a|fejezetben kerü|nek kifejtésre.

Bö!csődei és ó'lodą! e!!átás

A kerü|etben hét önkormányzati bö|csőde (továbbá egy családi napközi) üzeme|, e|őbbiekben 2013-ban

cisszesen 492 Íérőhely á||t rendelkezésre. Ez ugyan kedvezőbb a fővárosi átlagná| (aho| négy 0_2 éves

gyermek jut egy férőhelyre), ám a maga 3,6-es énékéve| még mindig sú|yos férőhelyhiányt je|ez, je|entős

akadályt képezve a gyermekes nők munkavá||a|ási |ehetőségei e|őtt. E he|yzetet a kerü|et egyet|en

engedé|yezett családi napközijének 7 férőhelye nem módosítja érdemben (és különösen annak fényében

bizonyuI kevésnek, hogy ez a hét férőhely a budapesti 1569-nek mindössze o,45%-át teszi kĺ)'

Az óvodai férőhe|yek száma ennek fényében kie|égítőnek tűnik: bár a 0,97-as énék érdemben

kedvezőt|enebb, mint a 0,79-es fővárosi át|ag, a rende|kezésre á||ô 1767 férőhe|y így is megha|adja a

kerületben é|ő 3_5 évesek számát _ igaz, a köze| too%-os te|ítettség nem hagy sok mozgásteret az

óvodáskorúak számának esetIeges jövőbeIi emeIkedésének keze|ésére. Efféle tendenciára pedig

mega|apozottan |ehet számítani, az óvodába beíratottak száma ugyanis 2008 óta fo|yamatosan növekszik.

(Hason|ó adatokat a bölcsődék Vonatkozásában kevésbé érdemes áttekinteni, ugyanís a jeIentős

kapacitáshiánybó| kĺivetkezően a beíratottak számát e|sősorban a férőhelyek száma szabja meg noha, mint

a|ább |átható,Zo7t-ig a kerü|et bö|csődéi 100% fe|etti kihaszná|tságga| Üzemeltek.} A területĺ lefedettséget

il|etően sem a bö|csődék, sem az óvodák terén nem tapasztaIhatókje|entősebb hĺányok.
Ii áq

!41ą

i:i ;
l ouoa" Bö|csőde
:l| ! VI||. kerü|et r Budepest i:-.

.._-. ....... .. * i

50. ábra: Egy férőhelyre jutó óvodás, i||etve bö|csődés korú gyermekek száma a V|||. kerületben, i||etve Budapesten
(2013).

Forrós: TElR, sajót szerkesztés
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51. ábra: ovodai és bö|csődei férőhelyek, i||etve beíratott gyermekek száma a V|||. kerületben.

Forrós: KSH StatinJo, sojót szerkesztés

52. ábra: ovodák (|i|a) és bö|csődék (zöld) e|he|yezkedése a V|||. kerÜ|etben. A nagyobb Ii|a körök az óvodák 500

\:::;::':irc:*j'1ä:

Közoktqtós
Az á|ta|ános isko|ai oktatásban részesü|ő gyermekek száma a kerü|etben hosszabb távon csökkenő tendenciát

mutat ugyan, e csökkenés azonban 2008 óta mérsék|ődött és többé.kevésbé á||andó szintre á||t be.
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Forrós: KSH Stotinfo, sajót uerkesztés

Józsefuárosban 2012-ben tíz képzési he|yen folyt á|ta|ános iskolai oktatás, me|yek közül ki|enc a K|ebe|sberg

Intézményfenntartó Központ, egy pedig az Autizmus A|apítvány (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, De|ej utca) fenntartása aĺá tartozott. A kerü|et oktatási vándorlási mér|ege 2012-ben negatív volt,
mĘ innen 99 tanu|ó járt más kerü|etbe vagy te|epÜ|ésbe isko|ába, addig ide csupán 55 érkezett máshonnan.

Afe|adate||átási he|yek át|agos |étszáma (az á|ta|ános iskoĺák mérete) 282,9Íő volt 2013-ban, ami ugyan

magasabb a be|ső-pesti kerü|etek át|agáná|, de az összbudapesti át|agnál (308,5 fő) kevesebb. A közoktatási

törvényben meghatározott 23 fős átlagos osztálylétszámot a kerület a maga t9,75fős osztá|yméret-át|agávaI
(2ot2) megfe|elően teljesíti. Az egyes á|ta|ános isko|ák kihaszná|tsága ugyanakkor je|entősen kü|önbözik, mĘ
egyes isko|ák osztá|ylétszámai magasabbak az át|agosná|, addig más intézményeké szignifikánsan eImarad

attó|.

242,9

fe|adatel|átási helyek át|agos |étszáma Budapest egyes kerü|eteiben (fő, 2013).
Forrás: TElR, sojót szerkesztés
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55. ábra: Á|ta|ános isko|ák a Vlll. kerü|etben.
Forrós: sojót szerkesztés

Érdemes kiemelni, hogy a hátrányos heĺyzetű és ha|mozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya egész

Budapesten Józsefvárosban a legmagasabb (44,57, i||etve 18,660/o), utóbbiakat tekintve egészen rendkívü|i,

háromszoros többlette| a második he|yezett XXĺ|l. kerület e|őtt. Ez a szám a korábban látott társadalmi

mutatókhoz képest is igen kedvezőt|en képet fest Józsefváros szociá|is helyzetérő|, de az egyes intézmények

között is je|entős kü|önbségeket tár fe|: míg a he|yi beisko|ázási körzet né|küli Fazekas Mihá|y Fővárosĺ

Gyakor|ó Á|ta|ános |sko|a és Gimnázium á|talános iskolai tagozatán a hátrányos he|yzetű tanu|ók aránya o%

Vo|t 2o12-ben, addig ugyanezen arány a Losonci Téri Á|ta|ános |sko|ában 6o,82%o-os értéket vett fel. A
tanu|ásban akadá|yozott, sajátos nevelési igényű gyermekek egyénre szabott fejlesztését, nevelését-

oktatását e cé|ra dediká|t intézmény, a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és

Általános lsko|a végzi, a To|nai Lajos utcában'

A terü|eti |efedettséget i||etően e|sősorban a Százados negyedben je|entkezik probléma, ahol a tankerületi

besoro|ás a|apján a diákok nem a ktizeli Zug|ó intézményeibe, hanem a Tisztvise|őte|epre járhatnak tanu|ni.
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56. ábra: Hátrányos helyzetű (HH) és ha|mozottan hátrányos he|yzetű (HHH) tanu|ók aránya a Klebe|sberg
Intézményfenntartó Központ á|taI fenntartott á|ta|ános isko|ákban Budapest egyes kerü|eteiben (2012).

Forrós: Feladotellótósi, intézményhólózat-mĹikijdtetési és köznevelés-fejlesztési teĺv, Budopest,2013.2018; sajót szerkesztés

Józsefváros középfokú oktatási intézményeiben - megfe|e|ően a kerü|et központi fekvésének - je|entősen

több diák tanu|, mint ahány 14*18 év közti ál|andó lakosa van a kerü|etnek: 2013-ban 2884fő kĺizépisko|ás

korúra jutott 8009 diák. osszesen harmincegy intézmény üzeme| itt (amive| a V||l. kerü|et a fővárosban a

második), me|yek közü| tíz működik gimnáziumi, huszonegy pedig szakkĺizépisko|ai fe|adate||átási he|yként'

Számos országos hírű, hosszú mú|tra visszatekintő oktatási intézmény működik a kerĺ,i|etben - mint a

Budapesti Fazekas Mihá|y Á|talános |sko|a és Gimnázium, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
Hatévfo|yamos Gimnázium Vagy a Széchenyi |stván Kereskede|miSzakközépisko|a.

57 . ábra:14-18 éves |akónépesség, il|etve középisko|ai tanu|ók száma a V|l|' kerületben (2013).
Forrús: Budapest statisztikoi évkönyve 2072 ilakónépesség], KsH statinÍo [tanulók szdmo], sajót szerkesztés
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58' ábra: Középisko|ák száma Budapest egyes kerü|eteiben (gimnázium és szakközépisko|a együtt, db, 2013).
Forrós: TElR, sojót szerkesztés

c gimnázium

o szakkĺizép-, szakiskola

o fe|sőoktatás

59. ábra: Középisko|ák és fe|sőoktatási intézmények a V|||. kerü|etben.
(Forrús: sajót készítés)

A tanu|ói |étszám idősoros adatainak vá|tozásaibóljó| látható, hogy a trendek nem kerületi szinten dő|nek el,
hiszen a megfele|ő időbe|i e|to|ódássaI sem követik a - nagyrészt helyi alapú - á|ta|ános isko|ai |étszámok
mozgását, azokná| sokkal véletlenszerűbbek. 2011 és 2013 között példáu| épp a gimnáziumi létszám
növekedése, va]amint a szakközépisko|ai és - utóbbi dominanciábó|fakadóan egyúttal_ a te|jes ktizépiskolai
|étszám hu||ámzása volt megfigyelhető. Utóbbi kitéteI kapcsán érdemes Iehet megjegyezni, hogy
Józsefvárosban kifejezetten fe|ü|reprezentált a szakktizépiskoIai képzés kíná|ata. Noha megfigyeIhető
bizonyos szintű á|ta|ánosabb területi specia|izáció, hiszen a be|ső-pesti kerületek egészében is érezhető a
szakközépiskolai képzés erősebb je|en|éte (72 3Io, i||etve 16 810 fő), Józsefvárosban jóval extrémebbek az
arányok. ltt közel háromszoros tú|súlyban vannak a szakmát tanulók a gimnáziumi képzésben részt vevőkhciz
képest (2047, i||etve 5968 fő|, míg Budapest egészében e két csoport létszáma közel azonos (48 468, i||etve

46797 tő)
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r Középiskolaitanulók száma a nappa|i oktatásban (a hat- és nyo|cévfoĺyamos gimnáziumok adataiva|

együtt, fő}

l Gimnáziumi tanu|ók száma a nappa|ĺ oktatásban (a hat- és nyolcévfo|yamos gimnáziumok adataiva|

együtt, fő)

w Szakkozépiskolai tanu|ók száma a nappa|i oktatásban (szakmai képzésse| eeytitt, fő)

60. ábra: osszes középisko|ai, gimnáziumi, i|letve szakközépisko|aĺ tanulók száma a V||l. kerü|etben (2013)'
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Vl||. kerÜ|et V', Vl.. V||., Vl||., X. kerü|et

n Gimnáziumi tanu|ók ańnya a nappali oktatásban (a hat- és nyolcévfo|yamos
gimnáziumok adataivaI együtt, fő)

i l Szakközépiskolaitanu|ókaránya a nappa|i oktatásban (szakmai képzésse| együtt, fő) 
'|

61. ábra: Gĺmnáziumi és szakkcizépisko|ai tanu|ók aránya a két csoport összegén be|ü| a V|||' kerü|etben, a be|ső-pesti
kerÜ|etekben, i||etve Budapesten (2013).

Forrós: KSH ,totinfo, sajót szerkesztés

Felsőoktatós
Józsefuárosban budapesti viszony|atban is rendkívü| magas a fe|sőoktatási intézmények koncentrációja:

összesen tizenegy egyetem vagy főisko|a működik részben vagy egészben a kerületben, tizennyo|c karra|'

Minthogy a fe|sőoktatási intézmények számottevő része még kari szinten is több helyszínen folytat képzést,

nem minden esetben egyérte|mű, hogy az egyes intézmények ha||gatói va|óban megie|ennek-e a kerÜlet

életében * mindenesetre a V|||. kerü|etĺ címen üzeme|ő dékáni hivatal|al rendeIkező karok ha||gatói |étszáma

alapján Józsefváros az ország egyik első számú egyetemi központjának tekinthető: 2012. októberben

összesen 38 196 hallgatót szám|á|tak az ĺtt (is) működő intézmények. Ugyanekkor, összehason|ításképpen, az

Eötvĺis Loránd Tudományegyetemnek összesen 29 o1.o, a Debreceni Egyetemnek 3t ozL, Szegedi

Tudományegyetemnek 25 278 ha|lgatója vo|t. Józsefuároshoz vo|t köthető a magyar felsőoktatási

intézmények ha||gatói állományának tL,Z8%o-a, a nappa|i tagozatos ha||gatók ál|ományának 72,62%-a
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(38 196, il|etve 29 483fő). Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy egyfelő|e !étszám tetemes hányadát a

kerü|et sarkában fekvő, a tulajdonképpeniJózsefoároshoz minimálisan kapcsolódó ELTE BTK teszi k. (7t35fő,
2o,37yo), mĘ számos további intézmény - az lbudai Egyetem Kandó Ká|mán Vi||amosmérnöki Kara, a

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bö|csészet- és Társada|omtudományi Kara és illetve a Semmelweis
Egyetem érintett karai - ugyan kerü|eti ktizponttal bír, a hallgatók csak részben tö|tik idejüket a kerü|etben,

miveI tanuImányaik tetemes hányadát más, kerü|eten kÍVü|i helyszínen teljesítik' Érdekességként

megemlíthető, hogy mĘ az á||ami fenntartású intézmények ha||gatóinak tekintetében a kerü|et sú|ya

nagyságrendileg azonos a fent tárgya|t összesített arányokka|, addig az a|apíwányifenntartású intézmények

tekintetében rendkívü| a|ul-, mĘ a je|ĺemzően budapesti súĺypontú egyházi intézmények tekintetében

re n d kívü | fe |ü | re preze ntá |t (9,03, 3,43, i |letve 36,Ĺ0%)'
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62, ábra: V|||. kerÜ|eti székhe|yű fe|sőoktatási intézmények, i||etve több karraI rende|kező intézmények esetén karok

ha||gatóinak aránya az ország osszes ha||gatóin be|Ü|, fenntartási forma szerint, 2012' október'
Forros: oktatósÍ Hivatal - oktotos.hu, sajót szerkesztés

lntézmény Nappalitagozatos ha||satók (fő} összes halIgató (fő)

Andrássy GyuIa Budapesti Német Nye|vű Egyetem !70 L70

Eötvĺis Loránd Tudományegyetem B<iIcsészettudományi Kar 7735

KároIi Gáspár Református Egyetem BciIcsészettudományi Kar

lbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonsá6echnikai
Mérnöki Kar

1931

lbudai Egyetem Kandó Ká|mán Vi||amosmérnöki Karł 2387

ibudai Egyetem Ke|eti Károly Gazdasági Kar L545 2572

országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem L7L

Pázmány Péter KatoIikus Egyetem Bö|csészet- és
TársadaIomtudományi Kar*

3177

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Techno|ógiai Kar 740

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Á||amtudományi Kar 1901

SemmeIweis Egyetem Á|ta|ános orvostudományi Kar* 4397 4397

Semmelweis Egyetem Doktori lskola*

Semme|weis Egyetem Egészsé4udományi Kar+

B1

2t57 3626
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Semme|weis Egyetem Fogorvostudományi Kar

SemmeIweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar*

Színház.és Filmművészeti Egyetem

Weker|e Sándor ÜzIeti FőiskoIa

Wes|ey János Le|készképző FőiskoIa 313 657

6. táb|ázat: Vl||. kerületi székhe|yű felsőoktatási intézmények, i||etve több karraI rendelkező intézmények esetén karok
ha||gatóinak száma nappa|i tagozaton, i||etve osszesen (nappa|i, esti és |eve|ező tagozaton), 2012. október.

A csillaggal jelölt karok o kerüIeten kívi)li telephelyeken is mĹíkijdnek. (A tóblózatban, a Íent írtokkol ellentétben, csupón tíz

intézmény tizenhét karo szerepel: o küIőnbözetért a Nemzeti K,özszolgólati Egyetem Nemzetközi és Európai Tonulmányok Kar feleI,

amely a strotégio írósa során,2075. februór I-én kezdte meg mĹikiidését.)

Forrús: oktatósi Hivatal - oktatas.hu, sojót szerkesztés

SzociáIis ellótós
^ 

._.. .,l!. -||!L!. .'.L!-'..!....'.-.. J.--..- . r,|rr |.--..r|-^L-- -- :-|.-.-.:...--.: t..|.:J...1 |!-^^L.!-^^f ć-^^|!}1.ŕ\ szoclall5 ellaIas Inlezľ|et|yreÍ|uslere .i v||l. KeÍu|e[UerI dZ UĺĺKUĺĺl|dĺlyzdl| Lu|dJuuĺ|u JUZstr|vdlusl JZuL|(ll|5

Szo|gá|tató és Gyermekjó|éti Központban (JSZSZGYK) összpontosu|, fő elemei a következők:

JszszGYK fő e|emei

Csa|ádsegítő központ
r intenzívcsaládmegtartószolgáItatás
. szociá|is étkeztetés, népkonyha

. fog|a|koztatásitanácsadás,á||áskeresők|ub

. adósságkeze|és
r jogi tanácsadás
. é|etvezetésiésmentá|higiénéstanácsadás

Házi segítségnyújtás . (60 készü|ékke|)

Nappali el|átás
. időskorúak nappa|i e||átása

. értelmi fogyatékosok nappaIi e||átása

. szenvedé|ybetegeknappaIie||átása

Gyermekjó|éti központ utcai szociá|is munka

kórházi szociáĺis munka

iskolai szociá|is munka

készen|éti szoIgá|at, krízisheIyzeti segítségnyújtás

kapcsoIattartási ügye|et

pszicho|ógus biztosítása

fejIesztő pedagógus biztosítása

iogi tanácsadás

Gyermekek átmeneti otthona . (I2 férőhe||ye|)

Időskorúak átmeneti otthona
. Ezüstfenyő Gondozóház, 21 férőhe||ye|' melyen fe|ü| a Piarista

szeretetotthon, az Arany A|kony l. |dősek otthona és a Napfény
otthon talá|ható még a kerÜ|etben, összesen további 70, nem
önkormányzati fenntańású férőhelĺyeI

LÉLEK Program Pont - haj|ékta|anná vá|t emberek e|érése és a programma|
kapcsoIatos információkkaI történő el|átása

LÉLEK Ház - védett kĺizösségi szá||ás, 14 férőhel|ye|

Szo|gá|ati |akások - a LELEK Házban lega|ább fé| éve benn |akó,

önálló é|etre aIkaImas programrésztvevőknek (20 |akás)

Csa|ádi közösségi szá||ás - ĺakhatási krízishe|yzetbe kerü|tek
számára (2014. novemberben három kész |akás, kettő fe|újításra
vár)

a

a

8f
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I

a

Kvázi-terápiás csoportok, tréningek (önsegítő csoport,
szocioterápia, agressziókeze|és)

Klubok

FogIaIkoztathatóság javítása (okatás.képzés, szemé|yiséďejIesztés,
munkaerő-piaci bejutás támogatása, kapcsoIati há|ó fejIesztése,
é|etvite|-támogatás, egészségi.mentá|higiénés tanácsadás, szociá|is
prob|émák kezelése, érdekképviseIeti.üryintézési segítségnyújtás}

7. táb|ázat: A Józsefvárosi Szociális Szo|gá|tató és Gyermekjó|étĺ Kozpont szo|gá|tatásai.

Érdemes megem|íteni, hogy a fentĺ szo|gáltatásokon tú| a JSZSZGYK szervezi a rászoru|ók részére a csa|ádok

átmeneti otthonában történő elhe|yezést is, me|ynek cé|ra Józsefuáros a |V. keri.iletben bérel kapacitást. 2015

során a képvise|ő-testü|etben fe|merü|t a kerti|eten beli'iIi, saját kapacitások |étrehozásának lehetősége is.

A Magdo|na Negyed Program részeként 2015-ig számos más szervezet, elsősorban a Kesztyűgyár Ktizösségi

Ház is szervez a JSZSZGYK által biztosítottakhoz hason|ó szo|gáĺtatásokat, pé|dáu| álláskeresési tréningeket,

számítástechnikai képzéseket. Számos civi| szervezet bĺztosít a program keretein belti| a|acsony küszöbű

szo|gá|tatásokat bizonyos veszé|yeztetett cé|csoportoknak, íey fiataloknak, nőknek, megváltozott

munkaképességűeknek, addikciókban szenvedőknek' E tevékenységek a Magdo|na Negyed Program

részeként 2015-ig futnak, eset|eges fo|ytatásukról később szü|etik döntés. Érdemes külön megem|íteni két, a

program kapcsán megva|ósu|t, cinkormányzati üzemeltetésií közĺisségi-szociá|is fej|esztést is: a Szerdahelyi

utcai közösségi mosodát, i||etve az úgynevezett FiDo téri szabadidőparkot. Ezek egyaránt alacsony küszĺibű

szo|gá|tatásokként funkcioná|va kíná|nak névleges tevékenységükcin (mosás, sport, játék) fe|Ü| tanácsadó,

ártaIomcscikkentő, fejIesztő fu n kciókat.

A főbb szociá|is juttatások szinte mindegyikéné| megfigyelhető, hogy Józsefuárosban a népesség je|entősen

nagyobb hányada veszi azokat igénybe, mint Budapest egészében á|ta|ában. A |egtöbb segé|ytípusná| a

kü|önbség nagyságrendileg kétszeres - ugyanakkor míg a közgyógye|látási igazo|vánnyaI rende|kezőkné| csak

másfélszeres a kü|önbség (2,97, il|etve L,98%,!, az adósságcsökkentési támogatásban részesü|őknél már

kifejezetten a kerü|eti |akosság alu|reprezentáltsága tükröződik (o,78% a budapesti 7,72%-ka| szemben). A

többi mutató, i||etve a korábban látott fog|aIkoztatási, szociális adatok a|apján valószínűnek tíinik
ugyanakkor, hogy ez utóbbi kü|onbség nem a nehéz pénzügyi he|yzetbe kerültek alacsony számából fakad.
| ą.scĺl" 4,or%
| 4,oeÁ M

,iľi\ 

ffi* ý:,"* ffifiá ffix #:ľ w{ĺx ffi]ńä
Lakásíen'taítási ldőskoÍÚäkiáradékábán Reítds4res Kóz8Yó8yel|átásí Réndszeres szocĺális Fo8|a|koztatást Adósĺgcskker'tési
támogatásban Íéýeďtettekévi át|ag6 gyemeh/édelmi igazo|vánnya| sgéĺYben régesítettek he|yettesító támogatásban

részesÜ|tek száma a ýáma a teues nérEsség kedvezménvben rendelkezők gáma a átlagos gáma a te|,jes támogatásban réýesültek gáma a

teĺjes népesség aÍárryában réýeďtenek évi át|agos telĺes népes*g népesség aÍányában Íége$tettek át|ě8os te|jes nétxsé8
arányában {péubeni é5 szánra a te|jes népesség arányában (rende|kezéýe á||á5i haü ýáma a teljes arányában

temészetbeni) aíányában támogatásban népessé8 arányában
régesu|ők adatai né|kú|)

ĺ 
.ýéŚUlÔK aoala| nelKu.l 
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l.li !Vl||. kerü|et r Budapest
ĺ

63. ábra: Egyes szociá|issegé|y-fajtákban részesÜ|ők aránya a te|jes népességen be|Ül a Vll|. kerü|etben és Budapesten
(2013).

Forrós: K9H ýtatinfo [segélyezési adotok], KSH Helységnévtár [népességi adatok], sajót szerkesztés

Az egyesjuttatások átlagos összege között is több esetben jeĺentősen e|tér a józsefuárosi és a budapesti át|ag.

A te|jes ménékben kötött cisszegű e||átásokon kívü| (rendszeres gyermekvédeImi kedvezmény,

fog|a|koztatást he|yettesítő támogatás) csak a rendszeres szociá|is segé|y esetén volt tíz száza|ékon be|ü|i

különbség megfigye|hető. Ezeken fe|ül a |akásfenntartási támogatás és az időskorúak járadéka esetében

mérhetően a|acsonyabb volt a józsefuárosi kedvezményezettek részére kĺfizetett juttatások összege, mint az

összvárosi át|ag' Gyanítható, hogy a kü|tinbség az eĺőbbi esetben a kisebb átlagos |akásméret (a számítás

a?
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lakásnégyzetméter-a|apú) , míEaz időskorúak járadéka esetén a juttatást igénybe vevők alacsonyabb át|agos

é|etkorábó|fakad (e segé|yfajta más összegű 75 év a|atti, i||etve azt betö|tött egyedülál|ó igénylők esetében).

i 3so,oo
i
i 3@,00 273,5973,17

j zso,oo
I

ĺ 2m'0o
i

i lso,oo
!

i 1m,@

50,m 2ą75.33,88

EM
LakisfunntaftáŚj

támogatás (pénzbeni és
teímészetbeni)

l,eo e,gs 11,60 11,60fi
64' ábra: egyes szociáĺisiěcé\"f.jiák át|ááäi Nĺi.ät"tĺöi!i"e" kéa"''.é.y;ätđté"t a; &ä"t" łá .énáŔĺutili

gyermekvédeĺmi támogatás esetén esetenként) a Vlĺ|. kerü|etben és Budapesten (ezer forint, 2013).
Forrós: KSH StatinJo, saját szerkesztés

Érdemes megiegyezni, hogy a szociá|ĺs segé|yezés rendszere 2015-ben nagy mértékben áta|aku|t, számos
juttatás megíté|ése a helyi önkormányzatok hatáskorébe kerü|. Józsefváros önkormányzatának tájékoztatása

szerint a vá|tozó szabályok nyomán 2015-tő| az átmeneti segély, a rendkívü|i gyermekvédeImitámogatás és

a temetési segély összevonásra kerül ,,önkormányzatisegé|y,, név a|att, míg a többitámogatásforma a 2013-

ban érvényes szabá|yok szerint fennmarad.

A szociá|is e||átásokhoz |azán kapcso|ódó téteĺ a V|||. kerületi közfog|aIkoztatottak száma, ame|y

meg|ehetősen ingadozó módon 307 és 842 között mozgott 2011 óta. A közfog|a|koztatottak többségét a

kerü|et önkormányzata a Józsefvárosi Közterület-fe|ügye|et és Városüzemeltetési Szo|gá|aton keresztü|vonja

munkába, aho| e|sősorban köztisztasági feladatokat |átnak e|. Kisebb részük a Józsefuárosi EgyesÍtett

BĺiIcsődéknél ka rbanta rtóként do|gozik'

I

fot]. zO72 2013 fO14 
i*.."e,sii."iíii,iiłäď;;lď6;i'ĺJt.ŕ;;ä;;V|ň]I;;Üäb* 

#;iiäl;ä;''";;" ftoi. '

Forrás: önkormányzati odotszolgóItotós, sojót szerkesztés
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Egyes szociális szo|gáltatások, e|sősorban a

haj|éktaIane||átás intézményei Budapesten

belĹiI a Vlll. kerü|etben koncentrálódnak

leginkább: nyo|c telephe|yen összesen 530

éjszakai és 590 nappali férőhely á|| a

haj|é kta |a nok e| látása cé|já bó| rendelkezésre

a kü|önböző szolgá|tatókná|. Ez a 4797

fővá rosi fé rőhe|y 23,35%-át je|enti, je|ezve,

hogy az el|átás arányta|an sűrűsödése

figyelhető meg Józsefilá rosban, kedvezőtlen

összhatást teremtve az egyébként is je|en

|évő szegregációs tendenciákka|. Az éjszakai

melegedők tekintetében a

fe|ülreprezentáció ki.i]önösen szembeöt|ő, a

budapesti férőhelyek több, mint harmada a

Vll|' kerü|etben ta|álható.

IWW]

a

ľłtlÉxrĺuľ elúľÁs
lľrÉzĺrĺÉľvr sÚnÚsÉoe

Je|magyarárat:

1ntézmények sÚr0sége
(db/ha a|apján)

I Jetentós

lntézmény

kózepes

nincs

HajĺéKalan e'|átó intézmény

66. ábra: Hajléktalane||átás intézményi sűrűsége
Forrás: Budapest 2030

He|yszín El|átástípusok

o|taIom Karitatív Egyesü|et Dankó utca 9. éjjeli menedékhely, nappaIi meIegedő

Magyarországi Evangé|iumi
Testvérközcisség,, Fűtött Utca,,

Dankó utca 15. éjje|i menedékheIy

Szenvedé|ybetegeket Mentő
Szamaritánus Egyesü|et

Őr utca 9. nappaIi me|egedő

Menhe|y A|apÍtvány Vajdahunyad utca 3. éjjeli menedékhe|y, nappaIi meIegedő

MenheIy A|apltvány Práter utca 29lb. nappaIi meIegedő

Magyar Vörciskereszt NappaIi Szociá|is
Központ

Diószegi Sámuel utca
5.

nappaĺi meIegedő

Fővárosi onkormányzat BMszKI A|fö|di utca 6-8. haj|éktaIan szemé|yek átmeneti szá||ása

éjjeli menedékhe|y, nappaIi meIegedő

8. táb|ázat: Haj|éktalane||átó intézmények a V|||. kerü|etben, 2010.
Forrás: Menhely Alapítvóny: A Íővórosi hąjléktalonellótó intézmények - Alap inJormóciós kiadvóny; menhely.hu; sajót szerkesztés

Fővárosi onkormányzat BMszK| Könyves Ká|mán krt.
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36,8Ĺ%

i
I
i

40,ffi%

35,ffi%

30,ffio/o

23,000/o

fo,@%

15,ffi%

10,ffi%

5,oÚ/o

o,oď/.

Éjjeli menedék, me|egedő

6'.ŕ;;Á Wl' łoriĺ"t śúlva a fővárosi haj|éktaIane|látó intézményrendszeren be|ü|.
Forrós: Menhely Alapítvóny: A fővdrosi hajléktalanellátó intézmények _ AIop inlormóciós kiadvóny; menhely.hu; sajót szerkesztés

Egészségügy

Józsefuárosban 2013-ban 51 háziorvos és 10 házi gyermekorvos végezte a Józsefvárosi Egészségügyi Szo|gá|at

keretein belü| a kerü|eti |akosság egészségi el|átását. A járóbeteg-e||átás központja az Auróra utcai

rende|őintézet, me|yen fe|ü| további hat he|yszínen folyik háziorvosi rende|és, további kettőn pedig egyéb

ellátások bĺztosítása. (A 2015-ben aktuá|is tervek szerint a Trefort utcai gyermek-háziorvosi rende|és, ĺ||etve

védőnői és ifjúsági egészségügyi szo|gá|at a Gutenberg térre, míg a Korányi Sándor utcai szakrende|ések az

Auróra utcai rendelőintézetben kö|tciznek.) Az e||átóhe|yek rendjét az alábbi táb|ázat fog|a|ja tissze:

Telephely Háziorvosirendelés Gyermek-háziorvosi Védőnőiésifjúsági Szakrendelések

rende|és egészségügyi szolgálat

47,54%

ffi
Nappa|i me|egedő

,23,35%.

E
E

E
EE
E
EE
összesen

Auróra utca 22-28. x

Szigony utca 2/b. x

orczy út 31.

József kĺirút 36.

Hungária k<irút 18.

Magdolna utca 33.

Mikszáth tér 4.

Trefort utca 3.

Korányi Sándor utca 3la.

9. táb|ázat: A Józsefvárosi Egészségügyi Szo|gá|at e||átóhe|yei.
Forrós: Józsefvórosi Egészségügyi Szolgólot odatkijzlése
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68. á bra : Egészség ügyi 
^;:::,:..::;i :| 

h elYezked ése a V| | |. kerü l etben.

A kerületi járóbeteg-e|látás mutatói valamivel kedvezőbbek a fővárosi át|agnál: mĘ Budapest egészét

tekintve t377 főjut egy házi- vagy gyermekorvosra, Józsefvárosban 7234. 
^ 

kerti|et központifekvésébő|,

Va|amint az egészségügyi e||átók alább rész|etezendő sűrűségébő| következően az egy gyógyszertárra eső

népességszám jelentősen kedvezőbb az összvárosi szintné| (2680, i||etve 4233 Íő)' Az egy 18 év fe|etti főre

eső háziorvosi esetszám, illetve az egy 18 év a|atti főre eső gyermekorvosi esetszám, bár va|amive|

alacsonyabb, nem tér e| |ényegesen az át|agostó| (azaz egy Íő át|agosan ugyanannyit jár orvoshoz, mint

Budapest más részein).

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

2'6,3-

K

lffiB
wE

gyermekorvosra jutó jutólakosokszáma idősebbfőreeső

s,ói ś,öi
5,79 5:;27

Egy 18 éves vagy Egy 18 év aĺatti főre
eső házi

háziorvosiel|átási gyermekorvosi

esetszám e||átási esetszám
(megje|entek és (megje|entek és

meg|átogatotta k, db) meg|átogatotta k, db)

Y23 '7;38

ffiffi
Egy házi. és házi Egy gyógyszertárra

(ezer íő)

r V||l. kerület l Budaoest

Forrós: TE1R [egy hózŕ és hózi gyermekorvosra jutó lakosok szómo], KSH StatinJo [tijbbi ellatósi odot], Budapest statisztikoi

évkönyve 2072 [korosztáIyos népességi odotok 2013-ro], sojót szerkesztés

A fenti intézményeken túl a Vl||. kerü|etben számos további egészségĹigyi intézmény működik: a Semme|weĺs

Egyetem több k|inikája a be|ső (Mária utca kĺirü|i) és kü|ső (Szigony utca körü|i) klinikaitĺimbökben, a Péterfy

lakosok szánra (ezer

tő)
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Sándor Utcai Kórház-Rende|őintézet és Ba|eseti Központ részeként üzeme|ő baleseti központ a Fiumei úton,
a Szent Rókus Kórház a Rákóczi úton, valamint a Heim Pá| Gyermekkórház az Ü|lői úton. Ezen intézmények

azonban nem érte|mezhetőek józsefvárosi szinten, a sürgősségi és fekvőbeteg-el|átás Budapesten nem

kerti|eti a|apon szerveződik - annyi azonban mindenképp megál|apítható, hogy a kerü|et fontos helyszíne a
főváros és a régió egészségügyi e||átásának. |ttta|á|ható Budapest 7832L kórházi ágyának 74,85%o-a, és innen

kerii|t ki 2013-ban a fővárosban e||átott 644 3o1.beteg23,67%-aa.

Kultúro
A kerü|etben számos fontos, országos je|entőségge| bíró ku|turá|is intézmény talá|ható. Ezek közé soroIható

a Nemzeti Múzeum, az Uránia Nemzeti Fiĺmszínház, az ErkeISzínház, il|etve a KözpontiSzabó Ervin Könyvtár.

Ezek me||ett számtalan o|yan, magánkezdeményezés útján |étrehozott közösségi tér talá|ható a kerü|etben,

ame|yek koncerteket, kiá||Ításokat és egyéb ku|turá|is programokat szerveznek.

A kerü|et kulturális é|etét az önkormányzati alapítású Bárka Színház (amely a Ludovika Campus részévé vá|va
..!-t.,arr!r.._!rr-r.-rr!r.-r.rr_,-t!-.!..rr!.t.,Varnatoan egyetemI sz|npaoKent uzemeĺ tovaoo a Jovooen,, |||etve a JozseTvaro5l Ńozossegl nazaK lYonprotlt

Kft' egészíti ki. Utóbbi szervezet hatáskörébe tartozik a Kesztyŕígyár Köz<isségi Ház, a H13 Diák. és

Vá||a|kozásfej|esztési Kcizpont, va|amint a Józsefvárosi Ga|éria és a Zász|ógyűjtemény is. A Kesztyűgyárban

számos tehetséggondozó program, művészi előadás, képzés, tanácsadás, il|etve egy internetterem is

ta|á|ható. Az itteni programok céĺja a közösség építése és a he|yi identĺtás erősítése á|ta| a Magdolna negyed

bevonása a budapesti ku|turá|is é|etébe. Az intézmény szociá|is célokat is szo|gál, hiszen a környékbe|i és

budapesti hátrányos he|yzetű gyermekek a nekik szánt programokon sikereket érhetnek e|, pozitíV hatást
gyakoro|va életükre.

A H13 Diák- és Vá||aIkozásfejlesztési Központban ta|álható galérián és a vi|ágon egyedi á||andó

Zász|ókiá||itáson tú| a Józsefvárosi Ga|éria tekinthető a kerü|et meghatározó ku|turá|is intézményének. A
főként kortárs magyar képzőművészek a|kotásait bemutató ga|éria leginkább műve|ődési központként

működik, igen sokfajta programot biztosítva, á|ta|ában ingyenes rendezvényekkel. A Ga|éria tinmagát

ta|á|kozási pontként definiá|ja, hiszen látogatóik rendszeresen visszatérnek, közösséget formá|nak' Eme|lett

az intézménynek a kerü|et ku|turá|is é|etérőlva|ó tájékoztatás is a szerepei közé tartozik.

2o1.4-ben nyílt meg a Ká|vária téren a Turay |da Színház.

Sport, rekreóció

A kerü|etben é|ők kĺizül az óvodások és az isko|ások ta|á|koznak szervezett keretek kĺizött a legtöbbet a

sporttal. Habár minden óvodában ta|álhatóak szabadtéri játékok, azok száma nem e|egendő, Ęy több
óvodában kü|ön szerveznek úszásoktatást, tartásjavító tornát, néptáncoktatást, illetve ba|ett-előkészítőt is.

A kerületi óvodák háromnegyede rende|kezik tornaszobával, mĘ a többi esetben a testneve|ésifog|aIkozást

más módon o|dja meg a fenntartó. A Vajda Péter Ének-zeneiÁ|ta|ános |sko|a és a LosonciTériÁ|talános |sko|a

á|ta| évente megrendezésre kerü|ő, óvodásoknak szó|ó sportesemények, a Vajda Kupa óvodás Sorverseny,

illetve az oviIimpia nagy népszerűségnek örvend' Nyaranta sporľtáborok szervezésével kívánja mego|dani az

önkormányzat az óvodások felügyeIetét.

A kerü|etben ta|á|ható isko|áknak kivéte| né|kü| van tornatermük, ötnek sportudvara is. A Losonci Téri

Á|ta|ános |sko|a ezen felti| uszodávaI is rende|kezit me|yet minden oktatási intézmény igénybe vesz

úszásoktatás céĺjábó|. A sportszerek gyors amortizácĺója és viszony|agos magas fogyasztói ára miatt a

szertártak tornaszerekke| és segédeszközökkel va|ó el|átása, habár fo|yamatos, nem kie|égítő ütemű. A
humán erőforrás megfe|e|ő minőségű, te|jes a kerüĺeti isko|ák szaktanári e||átottsága. A kötelező tanórákon
kívü| a tanulók délutáni sportköri fog|alkozáson vehetnek rész, melynek keretei között iskolánként sok

4 2013-as adatok, foŕrás: Budapest statisztikai éVkönwe 2013.
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esetben eltérő sportágakat lehet vá|asztani. Józsefvárosban a tanuĺók tizenkét sportágban mérethetik meg

magukat a diákolimpia keretei között, ame|yet a testneve|ő munkakĺizösség szervez, és az önkormányzat

finanszíroz.

A Józsefuárosi onkormányzat e|köte|ezett a te|jes |akosság rendszeres testmozgásra való ösztönzése iránt,

elrlrek ľészeként javítani kívánja azoknak a felnőtt korúaknak a sportolási |ehetőségeit is, aki|< anyagi o|ĺok

miatt nem engedhetik meg maguknak a rendszeres testedzést. E célt szo|gá|ja az FTC-vel kötött

együttműkodési megá||apodás is, melynek keretében a hátrányos he|yzetű V||l. kerületi |akosok, a nők és a

csa|ádok igény esetén díjmentesen haszná|hatják a NépIigeti Sportcentrum kije|ö|t pá|yáit: a kis

kézi|abdacsarnokot, az atlétikaifutópá|yát, i|letve a műfüves futbal|pályát. A megá||apodás kiegészítéseként

az FTC vá||a|ta, hogy kézilabda-szakosztá|yának utánpót|ását elsőd|egesen a józsefuárosi sportoló diákok

kiizü| vá|asztja ki, amije|entős kitörési lehetőséget je|ent a kerü|eti gyermekek számára.

Az önkormányzat álta| szervezett és támogatott sporto|ási |ehetőségeken tú| a |akosság kÜ|önböző

sportszervezetekben is megta|á|hatia a neki megfe|elő mozgásformát. Ezeknek két típusa létezik: a

sportegyesü|et és a sportvál|alkozás. Az egyesületek oná||ó civiI szervezetként megkerülhetet|en tényezői a
józsefuárosi sportéletnek, és széles kínálatot teremtenek a sportoIni vágyók számára, tevékenységükben a

kü|önböző harcművészetektől a ritmikus gimnasztikán át a futba||ig sokfajta sportág megtalá|ható' Fontos

kieme|ni a Félúton SE tevékenységét, ame|y a kerü|etben egyedti|iként fogla|kozik az érte|mi fogyatékos

gyerekek sporton keresztüli reha biIitációjáva |.

A kerü|et sporté|etében az orczy park hagyományosan kieme|t szereppel bírt, ugyanakkor a teriiĺeten a

Nemzeti Közszo|gá|ati Egyetem campusának kia|akításához kapcso|ódó munkák nyomán 2o74-tő| kezdődően

a sportfunkciók egy része kiszoru|t. Az e|képze|ések szerint ennek pót|ására a - csere révén a kerü|et

birtokába kerü|t - felhagyott Józsefvárosi pá|yaudvar egy részén létesü|het a 2010-es évek második fe|ében

új kerü|eti sportközpont. Az orczy parkban, az építkezések kezdete előtt, ka|andpark, futba|l-, KRESZ-, tenisz-

, futó- és aszfa|tozott kosár|abdapálya, i||etve egy edzőterem vo|t megta|á|ható.

A kerü|etben ezt a közösségi funkciót 2014 szeptemberétő| a Fiumei út és a Dobozi utca á|ta| határolt

területen (FiDo tér) kia|akított ifjúsági park, egészíti ki. A Magdo|na Negyed l||. szocĺá|is programjának

keretében megépü|ő parkban a kerületi fiata|ok számára kulturá|t közösségi ta|á|kozási he|y és sportolási

|ehetőség á|| rende|kezésére' A téren öntottgumi-burkolatú futball., gördeszka- és kosár|abdapá|ya,

pingpongasztalok, fitneszgépek és óriás sakk is ta|á|ható. Eme||ett a parkban létesített közösségi házban

kü|tinböző programokka|és játék., iIletve sporteszközbér|ési IehetőségekkeIszociá|is munkásokvárják a fiatal

|átogatókat. A park továbbá kü|téri rendezvények és koncertek megtartására is alkalmas'

2.4.2. Esé!yegyenlőség
A kerületben, mint a korábbi fejezetek azt i||usztľá|ját je|entős társada|mi prob|émák vannak jelen, főként

az orczy és a Magdolna negyedben ha|mozódva fe|. A kerü|etben az esé|yegyen|őség szempontjábó| a

Iegfontosabb a közszo|gá|tatások helyzete. Á|talános iskoIai szinten a közoktatási el|átási feladatok

mego|dottak, eme|lett azonban az óvodás ha|mozottan hátrányos helyzetű gyermekek követése nem

megoldott, amit súlyosbít a probléma, hogy a kerü|etióvodák között nem egyen|ően osz|anak meg az érintett

gyermekek. A kerü|eti közoktatási intézményekben kia|aku|ó szegregációt a szabad iskolavá|asztásban és a

tagozatos osztályok léte egyaránt e|ősegíti' Az isko|án kívü|i segítő programokban va|ó részvéteI iskolánként

e|térő, a haImozottan hátrányos helyzetű tanu|ók körében vá|tozó az aktivitás.

Az önkormányzat He|yi Esé|yegyen|őségi Programjában (2013) nevesített cé|ként szerepe| a hátrányos

megkü|ĺinböztetés mege|őzése, az esélyegyen|őség álta|ános e|ősegítése, a hátrányos he|yzetűek munkaerő-

piaci hátrányainak csökkentése, valamint a |akóhe|yi szegregáció felszámo|ása. A program veszé|yeztetett
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csoportként kiemeli a romákat és/vagy mé|yszegénységben é|őket, a gyermekeket, az időseket, a nőket és a

fogyatékkal é|őket, a kcivetkező tervezett intézkedésekkeI javítani szándékozva he|yzetĺikon:

Célcsoport Fejlesztési lehetőség

Romák éýagy mé|yszegénységben é|ők He|yi fog|a|koztatási |ehetőségek fe|kutatása a regisztrá|t
ó||óskercsők szómónok csökkcntésérc

Lakosság é|etminőségének fi gyeIemme| kísérése,
szükség|etaIapú szoIgáĺtatások szervezése az adósságá||omány
újraterme|ődésének mege|őzése érdekében

Feĺnőttoktatás, képzések szervezése az aIacsony végzettségű
á||áskeresők heIyzetének javításá ra

Gyermekek Korai/egyéni fej|esztési |ehetőségek bővítése, intézmények és a

csa|ád közötti információáram|ás biztosítása a hátrányos
he|yzetű gyermekek számának csökkentéséhez

Szabadidős tevékent1ségek, biztosítása, fejIesztő tréningek
szervezése az eIhanyago|tság, a veszé|yeztetettségi tényezők
kiaIaku|ásának mege|őzésére

Adatgyűjtés, beszámo|ó kérése a szegregá|t Iakókĺirnyezetben
é|ő gyermekekkeI kapcsoIatos adathiány oldására

Idősek Aktivitást megőrző programok, képzések szervezése az egyedü|
é|ők magas arányának keze|ésére

Fog|aIkoztatás bővítése, képzések/átképzések megszervezése a
munkaerőpiacon va|ó eIheIyezkedés segítéséhez

Tanfo|yamok, képzések biztosítása az é|ethosszig tańó
tanu|áshoz

onkormányzati segé|yezési rendszer áttekintése, igény szerinti
szoIgá|tatások kiaIakítása a szociá|is támogatást igénybe vevők
számának növe|ésére

Nők Képzések szervezése, á||ásbörze a női munkané|kü|iség
visszaszorítására

Szabadidős programok szervezése, csa|ádok számára fórumok
szervezése a nők tú|zott Ieterhe|tségének oIdására

Adatgyűjtés, beszámo|ó kérése a családon be|ü|i erőszakkal
kapcsoIatos adathiány enyhítésére

Fogyatékka| é|ők Pá|yázati |ehetőségek felkutatása intézmények, közutak
akadá|ymentesítéséhez

Védett munkahe|yek teremtése, he|yi munká|tatók számára
kedvezmények biztosítása a munkaerő-piaci részvéteI bővítése
érdekében

10. táb|ázat: A Vĺl|. kerÜ|eti He|yi Esé|yegyenlőségi Program Intézkedési Tervében szerep|ő cé|csoport-specifikus
fejIesztési Iehetőségek (2013).

(Forrós: Helyi Esélyegyenlőségi Program, Budapest Fővúros Vltt. kerület Józse|vórosi onkormónyzot, 2013. július; sajót szerkesztés)
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sWoT / HUMÁN |NFRASTRUKTÚRA

ERőssÉ6EK GYENGEsÉcEK

. Középiskolák szé|es vá|asztéka he|yben . Az igények ie|entősen megha|adják a bö|csődei

r Fe|sőoktatási intézmények rendkívÜ| magas férőhe|yek számát

koncentrációja l Magas a hátrányos és ha|mozottan hátrányos he|yzetű

r Sokrétű szociá|is e||átói há|ó, e|sősorban a tanu|ók aránya a kerü|et isko|áiban

Magdo|na Negyed Program révén . A fővárosi át|agná| je|entósen a|acsonyabb a

r A fővárosi át|agná| kedvezőbb háziorvosi ellátottság gimnáziumi férőhelyek aránya a kozépiskoIai

r K|inikák je|en|éte kapacitásokon be|ii|

r Magas a szocĺá|is segé|yekre szoru|ó népesség aránya

r A kerü|et magasan fe|ü|reprezentá|t a fővárosi

haj|éktaIanellátásban

. Á|talános isko|ai képzés hiánya a Százados negyedben

TEHETOSEGEK VESZELYEK

. A kerü|et egy részének studentifikációja . E|marad a fe|sőoktatási intézmények e8yetemi

. A Százados út környéke á|talános iskolai

e||átottságának javítása

negyedet alkotó há|ózatosodása

. Az á|talánosan kedvezőt|en HH, HHH arányok miatt

nem |ehetséges a kerüĺetben a ke||ően integrá|t oktatás

l A kerület a te|jes főváros szociá|is e||átóközpontjává

vá|ik

. Tvodai kapacitások szűkössé válása

FEJLEsZTÉs| KlHíVÁsoK
. Fővárosi, ilIetve országos szinten keze|hető problémák megoIdásának artiku|álása: haj|éktaIanellátások

kiegyen|ítettebb terü|etĺ eIheIyezése, tankerÜ|eten beIiiIi ĺntegrá|t oktatá5i Iehetőségek kezelése.
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2.5. JozsEFVÁ Ros G AZ DASÁGA

2.5.1', Józsefvárosgazdaságisúlya,szerepkore,sajátos
gaZdasági jeIlemzői

Budapest sajátossága, kü|öntisen a be|ső-pesti kerü|etek esetében, hogy a gazdasági élet át|épi az egyes

kerü|etek határát, csupán kisebb egységek esetében értelmezhető heĺyi szervező erőként. Munkavá|la|ói

szempontbó| ritkán van je|entősége, hogy egy-egy nagyobb fogĺa|koztató, gazdasági szereplő me|yik

kerti|etben miÍködik, mint ahogy a munkaadók számára is sokad|agos szempont a te|ephelyvá|asztás során

ugyanez. A munkaerőhöz vaĺójó hozzáférés, a logisztikai |ehetőségek, a reprezentációs szerep a Budapesten

be|ü|i he|yszínvá|asztások során mind lényegesebb szempont, mint a kerü|eti hovatartozás. A kerü|etek

szempontjábóĺ ugyanakkor mégis jelentőségge| bír, mi|yen gazdaságĺ szerep|ők működnek a terü|etükön,

ugyanis a fővárosi önkormányzat á|tal kivetett he|yi adókból - melyek kcizül egyedü| az iparűzési adó bír
érdemi sú||ya| - a fővárosĺ önkormányzat és a kerü|eti önkormányzatok közötti forrásmegosztásró| szó|ó

2006' évi CXXX|ll. törVényben meghatározott kulcs szerint részesednek' E törvény szerint a fővárosi szinten

beszedett he|yiadók 49%-a i||etimeg a kerületiönkormányzatokat (57%a Fővárosionkormányzaté), me|y

résznek a 3,80946081%-a il|etĺ a V|||. kerti|etet, ami a 2015. évi aján|ott tervszám szerint példáuI

3 910 602 000 forintot jelents.

2.5.2. A gazdasági szervezetek je|!emzől, fontosabb
beru h ázása i, te!epü l ést éri ntő fej !esztési e| képze!ései

2013-ban Józsefvárosban17 92o regisztrált vá||aĺkozás működött, melyek |egnagyobb részét a 9419 kor|átolt

fe|e|ősségű társaság, az55tL öná|ló vál|aIkozó, va|amint a2636 betétitársaság tette ki. A kerü|et lakosságára

vetÍtve a fővárosi át|agná| valamive| sűrűbb a vá||a]kozások jelen|éte Józsefuárosban (ezer főre 226,59, i|letve

238,80 darab), mely e|őny kizáró|ag a kft.k re|atív magas számábó| k<ivetkezik. Minden egyéb cégformában

alatta marad a kerületisűrűség a fővárosi szintnek (|eszámítva a |ényegében megegyező bt-koncentrációt}.

Kü|önösen erős a kerület lemaradása, ha a be|ső-pesti kerületek összesített értékeivel vetjük össze, melyek

minden vá||alkozástípus esetében, legtöbbször nagy kü|önbséggeI lekĺirözik a józsefvárosiszámokat. Az egyes

vá||a|kozási formákat i|letően az utóbbi években a bt-k és egyéni vá||a|kozások háttérbe szoru|ása, ezzel

egyÜtt a kft-k és n-k fo|yamatos számbe|i növekedése figyelhető meg:2oo7 és2012 közĺitt e|őbbiek egyaránt

32%-os csĺikkenését utóbbiak 50, i||etve 55%-os darabszám-emelkedése kísérte.

5 3|2or5. (|.28.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi onkormányzatot és a kerii|eti önkormányfatokat osztottan megi||ető bevéte|ek 2015. évi

metosztásáró|'
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72. ábra: Működő vál|aIkozások darabszáma a V|||. kerü|etben főbb cégformák szerint darab).
(Forrós: KSH Statinfo, saját szerkesztés)

A fenti számokbó| |átszik ugyan, hogy nem Józsefváros a főVáros gazdasági é|etének e|ső számú központja,

mĺndazoná|tal bizonyos terü|eteken népességbe|i arányát (2013: 4,32%, megha|adóan részesül abbó|,

lega|ábbis az adott nemzetgazdasági ágban működő vá||aIkozások darabszáma tekintetében.

A kerü|etben várható gazdasági fej|esztések, je||egükből fakadóan, nem tárhatóak fe| te|jes egészében.

Mindazoná|ta| ismert néhány 2ot5.2o2o kcizött megvalósítani tervezett, e|döntött beruházás, amelyek

érdemben növe|hetik Józsefváros gazdasági sú|yának és munkahe|yeinek számát:

- A Corvin Sétány Program 2015-ig meg nem va|ósult elemei- lakások, irodaépületek a Nagy Temp|om

utca és a Szigony utca köztiterÜ|eten (fej|esztő: Cordia, Futureal)

- Bionikai |nnovációs Központ a Ba|assa utcában (fej|esztő: Pázmány Péter Kato|ikus Egyetem,

Semmelweis Egyetem)

- Korányi projekt - új, hétszintes Központi Betege||átó Épütet építése a küĺső k|inikai tömbben
(fej|esztő: Semme|weis Egyetem)

- Ludovika Campus - ko||égium, sportközpont és új oktatási épü|et az orczy parkban (fej|esztő:

Nemzeti Közszolgá |ati Egyetem)

2.5.3. Józsefváros főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
Leginkább a kereskedelem-gépjárműjavítás (6'63%), a víze||átás, szennyvíz gyűjtése, keze|ése,

huĺĺadékgazdá|kodás, szennyeződésmentesítés (6,47%|, a művészet, szórakoztatás, szabadidő (6,78%| és a

kozigazgatás, véde|em, köte|ező társada|ombiztosítás (6,06%) ágazatokban tűnik ki a kerü|et gazdaságisúlya.

Emel|ett népességi sú|yán fe|üli szerepet játszik a V|||. kerü|et a fe|do|gozóiparban, az építőiparban, a

szá|láshely.szo|gá|tatás, vendég|átás, az adminisztratív, szo|gá|tatást támogató tevékenység és az oktatás

terü|etén is. Lemaradása az ingat|anügyekben, a vil|amosenergia-, gáz-, gőze||átás, |égkondicioná|ás, a

humán-egészségügyi, szociá|ĺs eĺlátás, valamint a szá|lítás, raktározás nemzetgazdasági ágakban a

IegjeIentősebb.

A megosz|ást a kerüĺeten belÜ| vĺzsgá|va szintén szembetűnő a kereskede|em-gépjárműjavítás erős több|ete

(Józsefuáros vá|lalkozásainak 24,63o/o-a, 4352 cég tanozik ide), amit a szakmai, tudományos, műszaki

tevékenység (L4,oo%,2474darab) és az ingatlanügy|etek $3,83%,2444darab| követnek.
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(Forrós. TElR, sajót szerkesztés)

A kerü|etben láthatóan erős kereskede|mi ágazatot továbbvizsgálva 4395 darab kiskereskedelmi Üzlet

azonosítható, me|yek száma erősen nő,20o7 és 2013 között 36,49%-ka|,3220 darabró| indulva érte e| a fenti
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értéket. A főbb Üzlettípusok darabszáma meglepő e|oszlást mutat: az 1950 darab ruházati szaküzlet magasan
dominá|ja Józsefuáros kiskereskedelmi mezőnyét (kü|önösen a 130 texti|szaküzlette| és a 223 |ábbe|i- és

bőráru-szakĺiz|ette| kiegészülve). Ennek minden bizonnyaI a Józsefvárosi pá|yaudvar és a Ganz-MÁVAG
területén kia|aku|t (időközben az utóbbi terti|etre szoru|t), kínai piacként em|egetni szokott
kereskedőközpont a magyarázata, ahoI számos ĺiná||ó árus fog|aIkozik e|sősorban ruházati cikkek
kereskede|méve|. Ezen ágazaton felü| je|entős az ita|üz|etek-szórakozóhe|yek, illetve az éttermek-btifék
száma is, igazo|va, hogy a Vl||. kerü|et képes é|ni e|őnyös városszerkezeti pozíciójával, me|ynek
eredményeként a kerůilet be|ső részeĺn meg|ehetősen sűrű a vendéglátóhelyek e|őfordulása.
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75. ábra: Kiskereskedelmi üz|etek száma a V|l|. kerületben (darab).
(Forrós: KSH Statinfo, soját szerkesztés)

2000

1500

1m0

1950

76. ábra: Főbb üz|ettípusok darabszámai a Vl||. kerÜ|etben (2013).
(Forrás: KSH StatinJo, sajót szerkesztés)
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2.5.4. Versenyképesség

Kutatós-fejlesztés
Minthogy Józsefváros Magyarország legfejlettebb régiójának ktizpontjában, Budapest belvárosában fekszik,

a munkaerőhĺjz va|ó hozzáférés nem |ehet gát a kerü|et gazdasági potenciá|jának kihaszná|ásában. Fontosabb

kérdés - többek közt az iparűzésiadó-részesedés korábban tárgyalt kérdése kapcsán is -, hogy a fővároson

(i||etve a Közép-Magyarország Régió egészén be|ü| is) mennyire képes a kerü|et otthont adni innovatív,

kutatás-fejlesztésben aktív gazdasági szerep|őnek. Kedvező fekvése, illetve a kerületben összpontosu|ó,

jelentős részben országos je|entőségű fe|sőoktatási intézmények nagy száma a|apján Józsefváros ideá|is

adottságokkal rende|kezik e téren.

A kerti|etben zaj|ó K+F tevékenység szervesen kapcso|ódik a fővárosi kutatói há|ózatba, amelynek központi

szerepe az országtudományos é|etében megkérdőjelezhetetlen. Eme||ett az üz|eti szféra kutatóhe|yeinek,

iĺ|etve a legje|entősebb egvetemek többsége is a fővárosban koncentrálódik. Józsefváros a re|eváns

kutatásokba e|sősorban két intézménnye|, a Semme|weis Egyetemme| és a Pázmány Péter Egyetem

Informatikai KarávaI kapcso|ódik be.

Turizmus

Józsefuáros turisztikai szempontból is meghatározó Budapesten, a kerü|ette| kapcsolatos á|talános

percepciókhoz képest kifejezetten sok műem|éki |átniva |óva I rendelkezik.

Látnivaló

Magyar Nemzeti Múzeum

Uránia Nemzeti FiImszínház

Szent Rókus-kápoIna

KeIeti pá|yaudvar

Kerepesi temető (Fiumei úti sí|.kert)

Füvészkerti Festetics-Villa és pá|maház

Magyar Természettudományi Múzeum

Szabó Ervin Kcinyvtár épüIete (Wenckheim-paIota )

Corvin Mozi

Festetics-paIota és KároIyi-pa Iota

Podmaniczky-Degenfe|d Könyvtár (Üĺlői út 24. )

József utcai Műteremház (József utca 37.)

Párbeszéd Háza (Horánszky u.20.)

Festetics-paIota (PolIack Mihály tér 3.)

Szabad az Á..' étterem és kávézó (Mikszáth tér 2.)

Justitia-kút (Szabó Ervin tér)

A|másy-paIota és udvara - Magyar Építőművészek Székháza (otpacsirta utca 5.)

Kossuth K|ub épü|ete - Hadik-pa|ota (Múzeum u. 7.)

Trefort-kert és Gó|yavár (Múzeum ktirút 4.8.)

11. táb|ázat: |smert és fe|fedezet|en attrakciók Józsefvárosban.
(Forrós: Józsefvóros turiĺztikai és vúrosmarketing.koncepciójo, 2010)
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Budapest az eImú|t években egyre kedveltebb úticél|á vá|t, amelynek hatása Józsefuárosban is érzékelhető,
egyre több kü|ft'|di médium aján|ja a kerü|etet a 2010-es évek e|ső felétő|. E kedvező fo|yamat mögött
egyrészt a kerü|et belvárosĺ fekvése, másrészt pedig a számos, nemzetközi szinten is érdek|ődésre mé|tó

turisztikai látványosság á|| - de érdemes megemlíteni az alternatív városnéző túrák növekvő népszerűségét

is. Ez utóbbiak a közismert látványosságok he|yett az alkaImi |átogató e|őtt rejtett heĺyiva|óság bemutatását
cé|ozzák, ekként a V|||. kerÍi|et színes, fragmentá|t szöVete ideális keretül szo|gá| számukra. Mindezen
tendenciák nyomán nem lehet meg|epő, hogy mind a vendégek, mind az eltö|tött vendégéjszakák száma

dinamikusan növekszik Józsefuárosban: az összes vendégek száma 159 ezerrő| 310 ezerre, a kü|földieké 146

ezerrő| 284 ezerre, az e|őbbiek áltaI e|tö|tött vendégéjszakák száma 409 ezerrő| 7L7 ezerre, az utóbbiak á|taI

eltö|tötteké 384 ezerrő| 644 ezerre nőtt2oo7 és 2013 kozött. A számokbó|egyfe|ő| még kio|vasható, hogy

egyfelő| a kerületivendégek e|söprő tĺibbsége (2013-ban 90,59%-a) kü|fö|di, másfe|ő| pedig hogy Budapest

egyre népszerűbbé vá|ása - a fapados repülés, a hétvégi város|átogatások e|terjedésével - egyÜtt jár aziLt
tö|tött idő csökkenésével is. Míg 2007-ben egy át|agos vendég 2,57 éjszakáttöltött a kerü|etben, addig 2013-
han már rca|z ? ?Q-oř

i||etve ezer vendégéjszaka).
(Forrós: KSH Stotinfo, saját szerkesztés)

E növekedésse| Józsefváros jó ideje a budapesti át|ag fe|ett teljesít, és csak 2013-ban mérsék|ődött annyit a

vendégéjszakák számának növekedése, hogy az összfővárosi érték is beérje azt.

j ^""'"- """"1

l 800,00 . '.'...,tÔ.t\'-.''''- .,'.'..---đ}''. 
tl *gÍ éš 1,llffiffilĺ
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j "endégek 
Kü|fö|divendégek Vendégéjszakák Külfcildiekj|tal 

i
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li
! lz@-/ .2oo8 e20o9 B2010 12011 .fo12 .f01'3 ż

77 . ábrł Összes és külfö|di vendégek, i||etve vendégéjszakák száma a Vll|. kerü|et kereskede|mi szá||áshe|yein (ezer fő,
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78' ábra:Vendégek, i||etve vendégéjszakák számának éves vá|tozása a Vll|' kerü|etben é5 Budapesten (0%=e|őző év
értéke).

(Fonós: KSH Stotinfo, soját szerkesztés)

KÜ|önösen érzék|etesen mutatja meg Józsefváros turisztikai potenciá|jának növekedését a kereskede|mi

szá||áshelyek férőhely-vá|tozása:2007 és 2013 között a kerületben Z,Z9-szoĺosára növekedett a férőhe|yek

száma, míg ugyanezen idő alatt a főváros egészének kapacitásbővü|ése csupán 1,16-szoros vo|t.

I 2,s z;Za '

2008 2009 2010 207r

...*-Vl||. kerü|et -&.Budapest

żU 15

79. ábra: osszes kereskedeImi szál|áshe|y férőhe|yeinek vá|tozása a V|l|. keruIetben, i||etve Budapesten
(adott terüĺeti egység 2007-es értéke=1)

(Forrós: KsH stotinÍo, sajót szerkesztés)

A kerü|etben a |egfőbb turisztikai célpont a Pa|otanegyed, ame|y azonban Budapest turisztikaitérhá|ózatának

perifériáján he|yezkedik e|. A kÜlfö|di |átogatók ezt a negyedet csak érintő|egesen érintik, s főként a

határokon, így a B|aha Lujza téren, az Astoriáná|, Ká|vin téren és az Iparművészeti Múzeumná|. Egyedü| a

Nemzeti Múzeumnak van je|entős a vonzereje a negyedben, e|sősorban be|fö|diek köz<jtt. osszességében

eImondható azonban, hogy noha a kerü|ettő| északabbra |évő, hason|ó adottságokkaI rendelkező területek

turisztikai kihaszná|tsága minden szempontbó| jelentősen intenzívebb, Józsefváros dinamikus turisztikai

kapacitás- és látogatásnĺivekedésébő| mega|apozottan lehet ezen elmaradás o|dódására számítani.

1,5
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2.5.5. !ngat|anpiaciviszonyok(kereslet-kíná|at)
Józsefuárosban je|entős szerepet játszanak az ingatlanfej|esztések: 2013-ban itt épü|t a budapesti kerü|etek

közü| a |egttibb új |akás (385 darab a fővárosi !77o-bő|)6, ami - tekintettel arra, hogy nagy részük az

alapvetően áta|aku|ó Corvin negyed magasabbra pozícioná|t terü|etén |étesÜ|t - je|entős áreme|kedést vetít
előre' Ennek megfe|e|ően várható, hogy je|entőssé vá|ik a befektetési cé|ú |akásvásár|ás szerepe is. A kerület
sajátos ingat|anpiaci pozícióját je|zi, hogy Pest Nagykcirúton be|ü|i részei közü| a Pa|otanegyed számít a
|egolcsóbb városrésznek, noha a kerületen be|ü| inkább át|agosnak minősü|nek az itteni lakásárak. Azoktól
érdemben a Corvin és a Százados negyedek térnek el (fe|fe|é), illetve a Magdolna és orczy negyedek (|efe|é):

mig a Százados negyed a maga 236 000 forintos át|agos négyzetméterárával a |egdrágább negyede a

kerü|etnek, addig a Corvin Sétány Program projektterü|etén még az újonnan épü|t, je|entősen drágább

|akásokkaI együtt is csak 225 00o forint ugyanez az érték. összeftigghet az újépítésű |akások szinte te|jes

hiányáva|, hogy a máskü|önben kedvező státuszúnak tartott Tisztviselőte|ep négyzetméterárai (át|agosan

175 000 forint) alacsonyabbak a kerĹilet szociá|is prob|émákkal inkább terhelt középső negyedeinek
(Népszínház, Csarnok, Corvin-észat Losonci, MagdoIna, orczy, Ganz) 206 000 forintos át|agáná|.

A kerület ingatĺanpiaci népszerűségét segíti e|ő annak kedvező köz|ekedési helyzete is: a város kerületei köztiI

itt ta|álható a legtöbb metróá|lomás, a mil|enniumi fö|da|attivasúton kívül az összes metróvona| érinti. Az
átIagos négyzetméterárak- egy jelentősebb 2003-as és 2009-es, majd egy mérséke|tebb 2012-es -visszaesés
után 2013-ra 215 000 forint körül he|yezkedtek e|' A keres|et és a kíná|at hektikusságát, azúj lakások piacra

lépésének árformá|ó erejét jó| jelzi, hogy 2009-ben pé|dáuĺ fé| év a|att kevesebb, mint felére (347 000

forintró| 161 000 forintra) esett vissza a hirdetésekben megjeĺenő lakások át|agos négyzetméterára.

350000

300000

250000

200000

150000

100000

80. ábra: Lakások át|agos négyzetméterára a V|||. kerÜ|etben (Ft).
( Forrós: i n g atl an n et'hu )
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6 Budapest statisztikai éVkönwe 2013.
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Negyed Ftlm2

Tisztvise|őtelep 175 000

Józsefvárostöbbi része 197 000

Palotanegyed 206 000

Corvin Sétány Program 225 000

Százados negyed 236 000

12'táb|ázat: Át|agos négyzetméterárak a Vl||. kerü|et egyes kieme|t részein, i||etve fennmaradó részein (2015. ápri|is
1.)

( F o r rá s : otth o nte rke p. h u )

Erősĺidő tendenciákat mutat a kerületi irodapiac is,2oL4.jú|iusban 168 000 m2 bérelhető területte|, jó - A és

B kategóriás - minősítésű irodák magas arányával, a többi be|városi kerü|ethez képest kedvezőbb bérleti

díjakka|7. 2oo7 és 2015 között számos irodaépü|et épült a kertiletben:

Irodaház neve Építés éve Kiadó terü|et

Arena Corner 24OO0m2

Baross 52 5 200 m2

Parkway 4200 m2

Corvin Towers 240OOm2

Corvin Corner 6 200 m2

13' táb|ázat: 2007 és 2015 között átadott új ĺrodaházak a Vl||. kerÜ|etben.
(Fonás: sojót gyiijtés)

7 Érdemes Iakást venni Józsefvárosban. Jozseívaros.hu, 2014. jú|ius 7., http://jozsefuaros.hu/hir/1922/erdemes-|akast-vennijozseívarosban/
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swoT / GAZDASAG

ERőssÉGEK GYENGESEGEK

r Erős kĺskereskedelem r Bizonyos terÜleteken - e|sősorban a Ganz negyedben -
r Kapcso|ódás a belváros kereskede|mi há|ózatához szinte ellenőrizet|en, kaotikus kereskede|mĺ kíná|at

r K+F-aktivitás je|en|éte l Egyenet|en turisztikai érintettség

. A fővárosi át|agot megha|adó ütemben bővÜ|ő r Városrészenként je|entősen e|térő ingatlanpiaci

turĺzmus mozgások

l Számos |átniva|ó,,,a|ternatívvárosnézés,,

r Fővárosi |éptékű ingatlanfejIesztések

r Je|entős irodakapacitások

LEHETOSEGEK VESZETYEK

l saját jogú turisztikai vonzerő kiépü|ése r Az ingat|anfej|esztéseknek nincs továbbgyűrűző hatása

r Tudáskozponti szerepkör kialaku|ása a je|en |évő r A kerü|et a fővárosi turizmus passzív hátországává vá|ik

egyetemek, kutatóhelyek sűrűsödése révén r A kískereskede|em egysíkúvá vá|ik, a kínai piacra épÜ|ő
. Az egye|őre e szempontbó| érintetlen kerü|etrészek vona| mentén

turisztikai potenciá|jának megteremtése, a|ternatív

|átványosságokkal

) zo|dgazdaság

FEJLEsZTÉsl K|HíVÁsoK
r Turisztikaĺ vonzerő bővítésére Vonatkozó elképze|éseknek kataIizá|ása

r Ganz negyed kereskedeImének rendezése

LO2
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a

2.6.^7 oĺĺ ronvlÁĺvvzłĺ GAZDÁLKoDÁSA, A TELEPÜ LÉsFEJ LESZTÉS

EsZKoZ- És l ľĺľÉzvl É ľĺyRr N DszE RE

2.6.1. Kö|tségvetés, gazdasági program

Koltségvetés

2014 februárjában az á||am átvá||alta a keri'ileti önkormányzat adósságál|ományát (ame|y 5409,9 millió forint

tett ki ekkor), noha érdemes megem|íteni, hogy a kerü|et gazdá|kodása már 2010-ben és 2011-ben is

szufficites volt' A feladate||átásban (e|sősorban a közoktatásban) va|ó erősödő á||ami szerepvá||alás nyomán

a he|yi önkormányzatok feladatalapú finanszírozása csökkent, így az cinkormányzat 2ot4. évi gazdálkodása

már csupán 16981,3 mi||ió Ft kö|tségvetési bevéte|t és 15563,0 mi||ió Ft kti|tségvetési kiadást

eredményezett8, azaz újbó|i adósság ekkor sem je|ent meg.

(Forrás: KSH StotinÍo, saját szerkesztés)

2oo7 és 201.1 közĺitt a he|yi önkormányzat fő adóbevételei köz..il az iparűzési adó összege fo|yamatosan

csokkent, míg a gépjárműadóé 2009-ig csĺikkent, majd érezhetően nőni kezdett. P|uszbevételt jelent a kerület

számára, hogy 2011.től a Fővárosi onkormányzattó|, aho| azt a kerüIeti önkormányzat igénye|te, he|yben

maradt az idegenforgalmi adó _ ez 2011-ben Józsefvárosnak772 mi||ió forintot je|entett.

8 Á||ami Számvevőszék - JeIentés az önkormánYzatok vagyongazdá|kodása szabá|yszerűségének e||enőrzésérő|. Budapest Főváros V| | l. kerület

Józsefoáros, 2015. március'

-. '''R.'-*_ ''-.", .-.., . - -. 'Et...ť isł ľ äB *H i

&nffinn.xäül
2ooa 2ooe 2o1o 2011 

1

l Kiadások összesen r Tárglyévi bevéteĺek 
:
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82. ábra:' A V|||. kerÜ|eti önkormányzat fő adóbevéte|ei (mi||ió Ft).
(Forrós: KSH Statinfo, sajót szerkesztés)

Gozdasógi program

Az önkormányzat korábbitevékenységeit meghatározó gazdaságé|énkítésiszándékok e|sősorban Józsefuáros
2010-14-es gazdasági programjábó| o|vashatóak ki, ame|y három fő e|emben azonosította a kerü|et gazdasági

dinamikájának zá|ogait:

- az egyetemek és kutatóintézetek áltaI képvĺse|t tudásiparban;

- a kerü|et je|entős kulturá|is értékeire építeni képes turizmusban;

- a kerületi tradíciót je|entő erős helyi vál|a|kozói rétekben.

E három e|emre építve a gazdasági program a következő teendőket tűzte ki maga e|é:

1., Vál|a|kozásokra építő kerü|eti gazdaság

2, A kerü|eti gazdaság versenyképességének növelése

a. Az önkormányzat aĺapvető feladat a he|yi gazdaság fej|esztése, amely a fej|esztések a|apja

b. NöveIni ke|| a vállaIkozóiversenyképességet (szolgá|tatások mennyiségi, minőségijavítása,

hiányzó |akossági szo|gá|tatások célzó fejlesztésének támogatása, p|. Pa|otanegyedben

kultúrára épülő szo|gá|tatások)

i. Turisztikaivonzerő javítása (ami fontos a gazdasági aktivitás szempontjábó|, igy az

önkormányzat öszttinzi a vá||aIkozásokat, hogy a keres|ethez aIkaImazkodjanak)

Tu dás i pa r megta rtása, e rősítése, az a|ábbi okokbó |

L Az egyetemek és kutatóintézetek je|entik a |egnagyobb fogĺa|koztatási

egységeket

2. Az intézmények környezetének fej|ődése továbbhajtja az á|talános gazdasági

növekedést (Coruin Sétány Program, Be|ső-Józsefuáros)

3. A kü|önböző adottságokka| rende|kező negyedek értéket jelenthetnek a

későbbiek során

ii' Az információhoz jutás esé|yeinek javítása

1. Az cinkormányzat támogatja a piaci szerep|ők fej|esztési szándékait

d
NđÝ(í)
rt
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2. VállaIkozóifórumokat, borzéket és tematikus e|őadást, tanácsadást szervez

3. Fontos a gyors kétirányú információs há|ózatok kia|akítása

3' A kerület foglaIkoztatottsági he|yzetének javítása

a. Magas színvona|ú és differenciá|t közoktatási rendszer

i' Korszerű közoktatás (rugaImasan reagá|ó munkaerő kia|aku|ása)

ii. Az egyik |egfontosabb fe|adat a hátrányos he|yzetű gyerekek felzárkóztatása és a

tehetséges diákok gondozása

b. Munkaerőképzés

i. Szakképzés vagy átképzés biztosítása, munkané|küliek segítése a munkakeresésben

c. Szakképzési program

i. Hiányszakmák képzése, kiegészítő szakmák megszerzésére irányu|ó tanfo|yamok

ii. Emeiiett fontosak a számítógépes képzések és a karrierutak áttekintése

d. Munkanélkü|iek he|yzeténekjavÍtása

i. Az eddigi tevékenységét fo|ytatja az önkormányzat: á||áskereső k|ub, á||ásbörze,

munkába á||ást segítő k|ub

e. Új kĺĺzfog|a|koztatási program, a Nemzeti Kozfog|alkoztatási Programhoz illeszkedve

f. Gyakornoki program fenntartása a diplomás pá|yakezdők számára az önkormányzat

kü |ĺin böző intézményeiben

c. KĺegészítőfogIalkoztatási projektek

i. Házmesterek és viceházmesterek az önkormányzati bérházakban

ii. Szociá|is mosoda projekt a kerü|et krízisterü|etein

iii. Közterü|eti takarítói á||áshe|yek számának bővítése

2.6.2. Gazdaságfejlesztési tevékenység
Józsefuáros cinkormányzatának mérséke|t |ehetőségei vannak az aktív gazdaságfej|esztésre, a he|yi adók

közü| csak az építményadó kapcsán merü|t fe| az értéka|apú beavatkozás gondolata. |tt a kis

Üz|ethe|yiségeknek kedvező a|apterü|et-alapú progresszív adóztatás bevezetéséve| kívánja a kerület a

kisvá||a|kozásokat támogatni _ összhangban a kerület 2011.ben készü|t gazdasági programjáva|, ame|y

hangsúlyozza a vá||aĺkozások kĺemelt he|yét Józsefuáros gazdaságában. Ezen fe|ü| említésre méltó az

önkormányzati tu|ajdonú bér|emények - me|yek a kerület egészét tekintve je|entős kisebbségben vannak a

magántu|ajdonúakkaI szemben - kĺadásávaI kapcso|atos preferenciák alaku|ása: a 2014.es po|gármesteri

programban he|yet kapott bizonyos kereskede|mi tevékenységtípusok kor|átozásának kívána|ma. ||yenek az

elsősorban a|koholt árusító kisboltok, a ca|| shopok (olcsó nemzetközitelefonhívásokat, internet-hozzáférést

kíná|ó üz|etek), i||etve hozzájuk kapcsolódóan a mobi|te|efon.kereskedések, me|y Üzletfajták az

önkormányzat megfigye|ése szerint gyakran zavarják környezetük nyugaImát.

Ezekkel szemben bizonyos tevékenységtípusok az önkormányzat ĺészérő| támogatást és biza|mat é|veznek,

két, e|sősorban inkább a jövőben megva|ósítandó szándék szerint:

- A Népszínház utcában és környékén a kisiparosok tematikus, oná||ó turisztikai értékke| bíró

sűrűsödésének megtartása és erősítése kívánatos.

- A Pa|otanegyed művészeti kíná|atának erősítésére a kerület ga|ériák beköltözését tűzte ki célként

maga e|é.
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2.6.3. Fogla l koztatáspo! iti ka

A he|yzetfe|tárás során nem merü|tek fe| aktív fog|a|koztatáspo|itikai gyakorlatok a kerü|eti önkormányzat
részérő|, ugyanakkor a kérdés tematikusan kapcso|ódik az L.4,7' pontban bővebben tárgyalt
közfog|a|koztatáshoz, me|ynek részeként 2011 óta a kerÜlet 307 és 842 Íő között vá|tozó |étszámban

fog|aIkoztatott á||áskeresőket közt|sftaság| és karbantartól munkakörökben. A közfog|akoztätásbän ľészt

vevők társada|mi és munkaerő-piaci integrációját csupán a főá||ású a|kalmazottak áltaI biztosított környezet

va|ósítja meg, indirekt módon, míg az aktív, szociá|is munkások részvételével zaj|ó reintegrációnak a

fog|alkoztató szervezetek (városüzeme|tetési szo|gá|at, bölcsődék) forráshiánya képezi a fő akadá|yát.

Fontos megem|íteni, hogy a stratégiaa|kotássaI párhuzamosan, 2015-ben készÜl e| egy, a kerület a|acsony
iskolaivégzettségű |akosai, az itt é|ő romák és a két csoporton belül kÜ|önosen a fiata|ok munkavá||a|ását,

|egális jövedelemszerző tevékenységét elősegítő közép- és hosszú távú önkormányzati fog|a|koztatási

stratégia, ehhez kapcso|ódó oktatási stratégia és cse|ekvési terv kido|gozására, E dokumentumok ugyan a

Magdo|na Negyed Program részeként, de a kerü|et összes krízisterü|etére fókuszá|va készÜlnek e|, így a
jövőben hiánypót|ó iránymutatásként szo|gá|hatnak a kerület fogIaIkoztatáspoIitikájának kia|akításához.

f .6.4.

Lqkósok

Lakás- és helyiséggazdálkodás

Józsefvárosban a lakásbérbeadási és Iakásgazdálkodási tevékenységek e||átása nem közvetIenü| az

önkormányzat feladatkörébe tartozik: 2010 októberétő| ezt a kerü|et önkormányzatának cége, a Kisfa|u

Józsefvárosi Vagyongazdá|kodási Kft. látja e|. A Lakásgazdálkodási Iroda főbb fe|adatkörébe tartozik a

szociá|is Iakbérek megálIapítása: Józsefvárosban nincs szociá|isbérlakás-á||omány, szociá|is ]akbér csak bére|t

és haszná|ati szerződésse| |akott |akásokra ál|apítható meg. Az cinkormányzat tu|ajdonában á||ó lakások bérbe

adásának fe|tételeit és a |akbér mértékét a L6l2o7o' (|||.08.) számú önkormányzati rende|et szabá|yozza.

Szociá|is he|yzete a|apján minden |akásbér|ő benyújthatja kére|mét, és amennyiben a rendelet áltaĺ
meghatározott fe|téte|eknek megfe|e|, kéreIme jóváhagyásra kerü|. 2014-ben a Lakásgazdá|kodási Iroda 500

esetben á||apított meg szociális lakbért.

A tény|egesen fizetendő |akbér alapját képező - növe|ő és csökkentő tényezőkkeI nem rendeIkező |akásokra

megá||apított - |akbér komfortfokozat szerinti mértéke 2013 márciusától kezdődően:

Komfortfokozat: Szociális lakbér: Költsége|vű lakbér: Piaci alapú lakbér:

Nem távf űtéses összko mf ortos 29o,oo ttl m2 /hó+ 
^F 

A
Iakás esetén:

388,oo Ftlm,/hó+ÁFA 698,00 Ftlm2lhó+ÁFA

Komfortos és távfűtéses
összkomfortos Iakás esetén :

272,oo Ftlm2lhó+ÁFA 363,oo Ftlm,/hó+ÁFA 654,oo Ft/m2lhó+^F^

Félkomfortos Iakás esetén: !77,oo Ft/mzlhó+ÁFA 236,oo Ftĺm2lhó+eFł 425,oo Ft/m2lhó+ÁF^

Komfort né|kü|i |akás esetén: 136,00 Ftlm2lhó+ÁFA 183,oo Ftlm2lhó+ÁFA 328,oo Ftlmzlhó+^FA

Szükség|akás esetén: 1o9,oo Ftlm2/hó+^F^ L46,oo Ft/m2/hó+^FA 262,00 Ft/m2lhó+^FA

14. táblázat: onkormányzati tuIajdonú |akások Iakbére a V|||. kerĺjIetben (2013-tó|).
(Forrás: 16/2010. (ltl.08.) onk. rende!et, sajót szerkesztés)

A |akbér csökkentésére és növe|ésére vonatkozó e|őírásokat ugyanezen rende|et szabá|yozza. Míg 2008 és

2013 között a nem táVfűtéses összkomfortos |akások piaci a|apú lakbére 22%-ka| novekedett, addig a szociá|is

|akbér vá|tozat|an maradt. Az önkormányzati tulajdonban |évő bér|akások száma 2010 és 2014 között
jelentősen, t7%-ka| csökkent: a vizsgált időszak kezdetén még 5458 |akás vo|t az önkormányzat tu|ajdonában,
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míg 2014-ben már csak 4835. Az onkormányzati tulajdonban lévő bérlakások ál|ományának vá|tozása az

alábbi táblázatban követhető nyomon:

Kategória Loo% Társasházi
önkormányzati

(isszesen Változás évről évre

Lakás db 3283 2175 5458 kiindulási adat

Lakott db 2908 2020 5234

Üres db 375 155 507

fo71, Lakás db 3208 f037 5245 -273

Lakoťt db 2811 1900 -s23

Üres db 397 L37 534 f7

)01) Lakás db .)Ä7

Lakott db 2667 1863 4530 -1ě1

Üres db 468331 L37 -66

2013 Lakás db 2989 1924 4913 -85

Lakott db 2676 1734 4350 -180

Üres db 373 95r.90 563

20L4 Lakás db 29s3 L88f -78

Lakott db 1673 -L57

Lires db 209 642 t3

1860fots Lakás db 2947 4807 -28

Lakott db -63n.a.n.a. 4130

Üres db n.a. 677 35

15. táb|ázat: onkormányzatĺ tuIajdonú |akások á||ományának vá|tozásai a V||l. kerü|etben (darab).
(Forrós: önkormónyzati adatszolgáltatós, sajót szerkesztés)

r07



PEST-BUDAPEST KoNzoRcluM Budapest V|||. kerĺi|et Józsefváros

HBHE - BFVT - HÉĺrn - prsrĺĺRV - Pro Régió - Városkutatás Józsefváros |TS - He|yzetfeltáró, helyzete|emző munkarész

Az alábbi táb|ázatok jól i||usztrá|ják a |akások műszaki, i||etve hasznosítási szempont szerinti elosz|ását:

Műszaki szempont Darabszám Részesedés a te|jes

álIománybó! (százalék)

risszkomfortos 9,90

komfońos 2226 4b,5-r

fé|komfortos 7,82

komfort né|kÍl|i t6I4

szÜkségIakás I.L5 2,39

0,5 szobás o,77

1 szobás 67,67

1,5 szobás 457 9,51

1-I -7Ä

2,5 szobás 1t!

3 szobás

3 szobásná| t<ibb 38 0,79

16. táb|ázat: onkormányzati tu|ajdonú |akások megosz|ása komfortfokozat és szobaszám szerint a Vl||. kerÍjletben
(201s).

(Forrós: önkormányzati adatszolgáltatós, sajót szerkesztés)

Hasznosítási szempont Darabszám

Lakott, illetve jogi|ag nem üres
Iakások:

bér|eti szerződéses

haszná|ati szerződéses

jogcím néĺkü|i

hagyatékos

Üres !akások:

hasznosítható zr I

nem hasznosítható (p|. szükséglakás, 385
bontandó' zároIt)

77 'táb|ázati Önkormányzati tuIajdonú |akások megosz|ása hasznosítási szempont szerint a V||l. kerĹjIetben (2015).
(Forrás: önkormónyzoti odatszolgáltatós, sajót szerkesztés)

Nem lqkós célú helyiségek
A lakások me||ett szintén tulajdonosa az önkormánYzat t785 db nem lakás célú he|yiségnek is, melyből 584

darabot bérbeadás útján hasznosít, L25 helyiséget pedig jogcím né|kü| haszná|nak, míg 1076 he|yiség üres. A
nem |akáscélú he|yiségek esetében a helyiséggazdálkodási stratégia elkészítése nem jogszabá|yban előírt

kötelezettség. Az üres, nem |akáscélú he|yiségek könnyebben és rugalmasabban ttirténő bérbeadására a

KisfaIu Kft' He|yiségbérbeadási Irodája 2013-ban elkészített e1y, az e|ktivetkező évekre vonatkozó he|yiség-

bérbeadási stratégiát.

Az eImú|t években a nemzetgazdasági szinten tapasztaIható negatív fo|yamatok a nem |akás cé|ú he|yiségek

bérlete kapcsán is megmutatkoztak, az új helyiségek bérbeadása és a bérletidíj-bevéte|ek 2009-től

fo|yamatos visszaesést mutattak. A VlIl. kerületi helyiségeket bér|ők egy-két kivételleI egyéni vállalkozók és

21,
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