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kisvá||alkozások, tevékenységi körük tobbnyire kereskedeImi és szo|gá|tatási tevékenység, Ęy
hatványozottan érintették őket a Bazdasági vá|ság e|húzódó hatásai és a keresIet beszűkü|ése. E|őbbiek miatt
egyre többen adták Vissza a he|yiségeket a bérleti díjak kiterme|hetet|enségére va|ó hivatkozássa|, ezze|

párhuzamosan pedig kevesebb bérbevéte|i kérelem érkezett be. A folyamat 2013-ban megtorpant és

stagná|ni kezdett, majd 2014-bôn ismételten kevesebb kérelem érkezett be. A bérbe adott he|yiségek

csökkenéséveI párhuzamosan növekszik az üres, nem hasznosított he|yiségek á||ománya, ame|y az

önkormányzat részére egyre magasabb közös-, i||etve üzeme|tetésikö|tség-fizetési köteIezettséggeIjár.

Józsefvárosban a Pa|otanegyedben |évő helyiségek keresettek és könnyen bérbe adhatóak, a bérbeadás
prob|ematikája inkább az innen keletre eső területek he|yiségeit érinti, ezen belü| is a pincehe|yiségeket,

va|amint a 150 m2 fe|etti és nagy értékű, pá|yázaton bérbe adható he|yiségeket. A kéreImezők je||emzően a

40-100 m2-es utcai he|yiségeket keresik, a 100-150 m2 feletti he|yiségekre igen ritkán nyújtanak be kéreImet.

Az udvari he|yiségekre is igen kor|átozott a keres|et, tekintette| arra, hogy üz|etszerű tevékenység,

eIhe|yezkedésÜkre va|ó tekintette|, nem fo|ytatható ezekben a he|yiségekben, inkább csak iroda vagy raktár

cé|jára hasznosíthatók. A V|||. kerületi üreshelyiség-á||omány tú|nyomó része fe|újítandó vagy je|entősen

|erom|ott műszakiá||apotban van, így a bérbeadóra tartozó fe|újítások bér|etidíjba történő beszámításának

|ehetősége a bér|eti díj összege mel|ett ku|csfontosságú az új kére|mezők számára.

Az új bérbeadások fe||endítése érdekében az üres he|yiségek megjelentek internetes hirdetőfelü|eten, ahoI

a he|yiségek paraméterei is fe| voltak tüntetve. Eme||ett az önkormányzat 2013-ban együttműködési
megá||apodást írt a|á a Fővárosi önkormányzattaI a Rögtön jövök! mintaprojekt megva|ósítására, me|ynek

keretén be|Ü| onIine adatbázisba is fe|kerültek a kerü|et utcai bejáratú Üres he|yiségei, így az érdek|ődők

számára szé|esebb körben is e|érhetőek vo|tak az információk.

A 25 mi||ió Ft fe|etti értékű helyiségek bérbeadására kiírt pá|yázatok sorra eredményte|enü| zárultak az utóbbi

időszakban. Az eredményte|enség oka a |egtöbb esetben a pályáztatott he|yiségek rossz műszaki á||apota,

továbbá a pá|yázati kiírásban szerep|ő bér|eti díj összeg vo|t. A pá|yázók vé|eményei alapján a he|yiségek

fe|újítása nem Vagy csak nagyon hosszú idő mú|va térÜ|t vo|na meg.

^ 
248/2oI3. (Vl. 19.) számú képvise|ő-testü|eti határozat érte|mében a he|yiségbér a|apjáu| a helyiségek

aktuaIizá|t beköltözhető forgalmi értéke szo|gá|. Ezen fe|ti| a he|yiségben végezni kívánt tevékenység

figye|embe véte|éve| történik a bér|eti díj meghatározása; Józsefuárosban így nem vá|tozik pusztán he|yszín

szerint a he|yiség bér|eti díjak mértéke, hanem az a he|yiségek forgaImi értéke, va|amint a he|yiségben

végezni kívánt tevékenységhez tartozó szorző szerint kerüĺ megá||apításra, me|y attó|fÜggően a|acsonyabb

vagy magasabb, hogy az önkormányzat á|ta| preferá|t tevékenységet végez-e benne a bér|ő. Magasabb a

bérleti díj szorzója pé|dául a szeszárusítássa| összefÜggő tevékenységeknek, a dohánybo|toknak, az

italbo|toknak, az erotikus boltoknak, ellenben aIacsonyabb például a szeszmentes vendég|átásnak, a

szeszárusítás né|kü|i kereskedeImi a|ape||átásnak, a |akossági kisipari szolgá|tatásoknak, a közműve|ődési,

oktatási, szociá lis és sporttevékenységeknek.
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2.6.s. Telepti !ésfej !esztési gya korl at
A V|||. kerü|etben a 2015-ig |ezajlott főbb te|epü|ésfejlesztési fe|adatok mind az önkormányzati tulajdonú

Rév8 Zrt. kezében összpontosu|tak. A társaság 1997-ben a|akult, e|einte a ferencvárosi tömbrehabi|itációt

menedzse|ő sEM lX Zrt. mintájára részben bankitu|ajdon|ássaĺ, de 2000 óta elsősorban a józsefuárosi (kisebb

részt a fövárosi) önkormányzat tu|ajdona. Munkái kcizé tartoztak a keľü|et megÚJítáŚát mega|apozó

dokumentumok (1998: Józsefvárosi RehabiIitációs Stratégia, 2001: Józsefvárosi Lakáskoncepció, 2003-2005:

Józsefuáros 15 éves kerü|etfejlesztésistratégiája), i||etve az e dokumentumok alapján megva|ósuló konkrét

fej|esztések (Be|ső-józsefuárosi tömbrehabilitáció, Futó utcaĺ partnerségi program, Magdo|na Negyed

Program, Európa Be|városa - Pa|otanegyed Ku|turá|is Gazdaságfej|esztési Program, Corvin Sétány Program)

is.

E programok közü| az a|ábbiak zajlottak 2008 és 2015 között:

Program Fő tartalmak

Magdoĺna Negyed Program ||-|||.

(2008-20r.s)

Nyitott isko|a - Erdé|yi utcai Á|ta|ános |sko|a és Gimnázium megújítása

Szociá|ĺs és bűnmege|őzési program

CiviI szervezetek működésének támogatása, összekötése - CiviIhá|ó

Támogatott kiskereskedelem-kisvá||aIkozás fejIesztési program

Hátrányos heIyzetűek fogIaIkoztathatóságának javítása

KözösségfejIesztési, oktatási és ku|turá|is programok a Kesztyűgyár Közösségi

Házban

La kóközösség bevonásáva I történő épü |etf e| újítás

Mátyás tér és további kozteruIetek rehabiIitációja

Minőségi oktatási program (Lakatos Menyhért Ált' tsk. és Gĺmnázium)

FogIaIkoztatási, képzési, szoĺgá|tatásbővítési program

Európa Be|városa-program |-||

(2010-)

Rehabi|itációs fejlesztést és a fenntartás intézményesítését cé|zó projektek

Egységes kommunikációs és marketing stratégia kiaIakítása

Egységes kiskereskedelemi és szo|gá|tatási program kiaIakítása, működtetése

Az épített örökség e|emeinek megÚjítása, a szükséges funkció vá|tás e|ősegítése

A közterületek egységes megújítása, parko|ás rendezése

Új turisztikai attrakciók kiaIakítása

Kreatív iparágak IeteIepedésének e|ősegítése

Corvin Sétány Program

(2002-l

Magántőkére épu|ő nagy|éptékű ingat|anfejIesztés: 1100, zömében eIavu|t lakás

helyén közterü|et-, ingatIan-, iroda- és kereskede|mi fejlesztés

18. táblázat: 2008 és 2015 között (is) futó, a Rév8 Zrt. á|taI fe|ügye|t te|epülésfej|esztési programok a V|l|. kerĹl|etben.
(Forrás: rev8.hu, saját gyűjtés)

A fenti projektek mindegyĺkében akadt a hosszú |efutású megvalósítás alatt hátrá|tató tényező. A Magdo|na

Negyed Program a ||l. ütem unĺós támogatásának csúszása miatt a tervezettné| rtividebb idő alatt va|ósult

meg; az Európa Be|városa Programot, ame|yben eredeti formájában részt vett vo|na a V|. és a Vl|' kerü|eti

önkormányzat is, Józsefváros végü| egyedül indította el. A Corvin Sétány Program magánerős fej|esztéseit

2oo9-tő1a vi|ággazdaságivá|ság |assította |e je|entősen. 2015 tavaszáig azonban e projektek egyike sem zárult

le még vég|egesen, így ex post értéke|ésük egye|őre nem |ehetséges. ldézhetőek azonban a 2008-as Integrált

Városfejlesztési Stratégĺa 2012. szeptemberi felü|vizsgálatában foglaĺtak, ame|yek kĺtérnek a fenti projektek
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előreha|adására is, i||etve vázo|ják a következő években aktuá|is városfej|esztési fe|adatokat. Az itt |eírtak

szerint 201.8-ra reá|is a Corvin Sétány Program befejezése, mĘ újonnan az alábbi beruházások indítása

sztikséges:

- Auróra utcai Szakorvosi Rende|őintézet fej|esztése, bővítése _ 2015 januárjában megkezdődött

. Teleki Lász|ó téri piac rekonstrukciója * az új piac 2014. májusban megnyí|t

- Bö|csődeépítés a To|nai Lajos u. 19. szám a|att - 2012-ben megnyílt

- orczy Negyed Program - új városfej|esztési program indítása, a bér|akás-gazdá|kodás holland

mode||je meghonosításával: a fe|adat 2015-ben továbbra is aktuális

- Ludovika Projekt - a Nemzeti Közszo|gá|ati Egyetem 2014-ben bekö|tözött az Akadémia főépü|etébe,

az orczy parkban fe|építendő campus épü|eteinek többsége 2015-ben már építési engedé||ye|

rendelkezett

A keľü|et fej|esztésének á|ta|ános, politikai szintű ĺrányait a 2074. őszi po|gármesteri program fejti ki' Ennek

fcĺ pontjai a következcík:

- Kooperáció a kormánnya| és a Fővárosi onkormányzatta|

- ,,Józsefváros újjáépü|,, - intézményet közterü|etek, parkok és társasházak felújítása

- Közbiztonság, kozrend javítása

- ,,Gondoskodó önkormányzat,, _ idősek, á||áskeresők, vá||alkozók, fiataI házasok, rászoru|ó
gyermekek, rászoru|ó csa|ádok, keri.iletben haj|ékta|anná vá|t emberek, kerékpárosok, fiatalok
kieme|t támogatása

2.6.6. Intézményfenntartás
A Józsefuárosi önkormányzat cisszesen 19 költségvetési szerven, i||etve hat aktív gazdasági társaságon

keresztü| tart fenn intézményeket és szo|gá|tatásokat. Ezek tevékenységi körei, költségigényük, i||etve

cinkormányzati forrásigényt.ik az a|ábbi táblázatban |átható. Fontos megemlíteni, hogy a kerü|eti

önkormányzat a tu|ajdonában á||ó gazdasági társaságokat egybe kívánja szervezni, me|y folyamat részeként

tĺibb társaság már 2015 e|őtt megszűnt, míg továbbiakat a 2015. év során tervez beolvasztani az új, a

korábban ingat|ankezelésse| és -gazdá|kodássaI fog|alkozó Kisfalu Kft. égisze a|att. A gazdasági társaságok

mind a kerület kizárólagos tu|ajdonában állnak, kivéve a Rév8 Zrt-t, me|ynek 39,L%-a a Fővárosi

tnkormányzaté.

lntézmény összeskiadás önkormányzatifinanszírozásFeladatkör

Józsefvárosi Gyermekek
Üdu|tetéséért Kĺizhaszn ú Nonprofi t
Kft.

Gyermeküdü|tetés Magyarkúton és
Káotaĺanfüreden

94 761 000 FtŤ 73 600 000 Ftł

Bárka Józseívárosi Színházi és

Kulturáĺis Nonprofit Kft.

Színházi szo|gá|tatás a Bárka
Színházban

385 476 000 Ft* 24 000 000 Ft*

Rév8 Józsefvárosi RehabiIitációs és
VárosfejIesztési Zrt.

VárosfejIesztési és városrehabiIitációs
projektek e|őkészítése és

menedzsmentie
90 650 000 Ft+ 24 966 000 Ft*

JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény

és Ga|éria Ktizpont Kĺizhasznú

Nonprofit Kft.

A Józsefvárosi Ga|éria és a
Zász|ógyűjtemény működtetése, a

Józsefváros heti|ap kiadása és a

kerÜ|eti honlap üzeme|tetése 2015.ig

290 008 000 Ft* 275 940 000 Ft*

Józsefo árosi Közösségi Házak

Nonprofit Kft.

A Kesztyűgyár Közösségi Ház, a H13
Diák- és Vá||aIkozásfejlesztési Központ 272799 0o0 Fť

és a Cigány Zenekar, i||etve ezek

262 93]. 000 Ftł
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programjainak működtetése, 2015-től
a JóHír Nkft. beo|vadásáva| annak

feladatai is

Kisfalu Kft.

tnkormányzati ingat|angazdá|kodási
fe|adatok e||átása' 2o75-tő| a 834 091 000 Ft*

parkoĺástizemeItetési feIadatokkaI

408 997 000 Ft*

Józsefvárosi Parko|ásÜzeme|tetési
SzoIgá|at

A kerü|eti tu|ajdonú közterü|etek oot nnn n,.,n F+

parko|ásának üzemeltetése 2015.ig

Józsefvárosi Szociá|is SzoIgá|tató és
Gyermekjó|éti Központ

csa|ádsegítő, gyermekjó|éti, házi
segítségnyújtási, nappaIi el|átási
feIadatok e||átása, gyermekek és

idősek átmeneti otthonainak
üzeme|tetése, a LÉLEK Program

működtetése

894 938 000 Ft 826 465 000 Ft

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék A kerÜ|eti bö|csődék műkĺidtetése 529 052 000 Ft 464 360 000 Ft

Józsefuárosi EgészségüByi Szo|gá|at

ł kerüieti szakorvosĺ, háziorvosi,
gyermekorvosi, védőnői és ifjúsági

egészségtigyi szoIgá|tatások
biztosítása

1,263 474 000 Ft 36 645 000 Ft

Józsefvá rosi Intézményműködtető
Központ

A kerü|et oktatási és neve|ési
intézményei infrastruktúrájának 1 213 943 000 Ft

ÜzemeItetése
1 067 057 000 Ft

13 db c'ná||ó szervként üzeme|ő
óvoda (2015. májustó| egyesÍwe)

óvodai el|átás biztosítása 1 039 000 000 Ft L 039 000 000 Ft

Józsefvárosi KözterÜ|et-fe|ügyeIet és
Városüzeme|tetési SzoIgá|at (2015-

ben átszervezés aIatt)

TeIepüĺés- és piaci.jzemeĺtetési,
kerületőrségi feladatok e||átása

735 929 000 Ft 731 738 000 Ft

19. táb|ázat: Józsefvárosi önkormányzati intézmények fe|soro|ása, tevékenysége, összes kiadása és biztosított
tjnkormányzati támogatása a 2015-ös kö|tségvetés szerint. A - csi||aggaI je|<i|t - gazdasági társaságok adatai 2013-ra

vonatkoznak, a dő|t értékek e|őirányzott ko|tségvetési adatok!
(Forras: Budopest Fővdros Vltt. kerütet JózseJvárosi onkormányzot Képviselő-testtjletének 6/2015. (ll. 20.) rendelete a 2075-ös

költségvetésről, illetve az egyes gazdasági társasógok 207j-os eredménykÍmutotóso, sajót szerkesztés)

2.6.7. Energiagazdálkodás
A kerÜ|eti önkormányzat nem rendelkezik energiastratégiával, i||etve aktuá|is energiafeIhaszná|ási

beszámo|óva|.

2.6.8. TeIepü|ésÜzemeltetési szolgá ltatások
Mint Budapesten á|talában, úgy Józsefuárosban is megosztott a te|epülésüzemeltetési szo|gá|tatások

bĺztosítása. A fővárosi és a kerü|eti szint közti feladatmegosztás fő irányait a Magyarország he|yi

önkormányzatairó| szó|ó 2011. CLXXXIX. torvény rögzíti, az e he|yen szerep|ő fe|adatok közü| az a|ábbiak

tekinth etőek a szűken értelmezett teĺepü|ésüzeme|tetés részének:

Fővárosi feladat Kerü!eti feladat

he|yi közutak, kcizterek és parkok üzeme|tetése

kiemelt útvonaIat csomópontok, kcizparkok, közterek üzeme|tetése, á|ta|ános k<izterti|et.fe|ügye|eti hatáskrir a kerti|et
fe|ügye|ete közigazgatási határán be|ü|, ide nem értve a fővárosi

fe|ügyeIetű kieme|t tertiIeteket

helyi közösségi kĺizIekedés biztosítása és műkĺidtetése, vaIamint a

főváros terü|etén a parkolás feItéteIrendszerének kiaIakítása

TT2

oarko|ásüzemeItetés
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szociá|is e||átások biztosítása

óvodai e||átás

gyermekjó|éti szoIgá|tatások és eIlátások

szociá|is szo|gáltatások és e||átások, ameIyek keretében
te|epü|ési támogatás á||apítható meg

tuľiztrlussaI kaocsoIatos feIadatok tuľizlllussaI kapcso|atos feIadatok e||átása

a kiemelt ku|turá|is örökség védeIme a ku|turá|is örökség he|yi véde|me

a területén haj|éktaIanná vá|t szemé|yek e||átásának és
haj|ékta|ane||átás rehabilitációjának,va|amintahaj|éktalannáválás

mege|őzésének biztosítása

egészségügyi aĺape||átás, az egészséges é|etmód segítését
cé|zó szoIgá|tatások

saját tulajdonú |akás- és he|yiséggazdá|kodás

a kistermelők, ősterme|ők számára - jogszabá|yban
meghatározott termékeik - értékesítési Iehetőségeinek

biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás Iehetőségét is

közreműködés a he|yi közbiztonság biztosításában

te|epÜ|ésti5ztaság (ktizutak |ocso|ása, síkosságmentesítés)

kĺizvi|ágítás biztosítása

ivóvízeIlátás

szennyvíze|vezetés, -kezelés és -ártalmat|anítás (csatornaszolgá|tatás)

huĺ|adékgazdá|kodás

környezet. és természetvédeIem

vízgazdá|kodás, vízkáreIhárítás

honvédeIem, polgári védeIem, katasztrófavédeIem

kéményseprő-ipari szoIgá|tatás biztosítása

az országos szerepkörrel <isszefüggő kuIturális szolgá|tatás, különösen
a nyiIvános kcinyvtári e||átás biztosítása

távhőszoIgá|tatás

kciztemetők fenntartása

á||ategészségÜgyi feIadatok

20. táb|ázat: Fővárosi, i||etve kertiIeti hatáskörbe uta|t operatíV te|epü|ésüzemeltetési feIadatok.
(Forrós: 2017. cáxxlx. törvény, sojót szerkesztés)

A kerü|eti hatáskĺjrbe tartozó fe|adatokat Józsefuáros részben az önkormányzat kö|tségvetési szerveive|,

részben saját tu|ajdonú gazdasági társaságaiva| biztosÍtja, meĺyek ktizött az a|ábbi fe|adatmegosztás

érvényesü|:
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lntézmény Feladat

A kerü|et 13, önál|ó kö|tségvetési
szervként Üzemelő óvodája (2015.

májustó| egyesíwe)
óvodai el|átás

Józsefo árosi Egészségü gyi SzoIgá|at egészségügyi aIape||átás' a? egé575éges életmód segĺtését cé|zó szoIgá|tatások

Józsefváros Egyesített Bö|csődék;
Józsefuárosi Szociális SzoIgá|tató és

Gyermekjóléti Köfpont
gyermekjó|éti szolgá|tatások és el|átások

Józsefvárosi Kĺizterü|et-fe|ügyeIet és
Városüzeme|tetési SzoIgá|at (2015.ben

átszervezés alatt)

he|yi közutak, közterek és parkok üzeme|tetése

á|ta|ános közterü|et-fe|ügyeIeti hatáskör a kerü|et közigazgatási határán be|ül, ide nem

értve a fővárosi fe|ügyeletű kieme|t területeket

a kisterme|ők, ősterme|ők számára - jogszabá|yban meghatározott termékeik -
értékesítési Iehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás Iehetőségét ĺs

(piacüzeme|tetés - TeIeki LászIó tér)

kĺizreműk<idés a he|yi közbiztonság biztosításába n

Józsefvárosi Szociá|is Szo|8áĺtató és
Gyermekjóléti Központ

szociá|is szoIgá|tatások és eIlátások, ame|yek keretében teIepü|ési támogatás
á||apítható meg

a terü|etén haj|éktaIanná vá|t szemé|yek e||átásának és rehabiIitációjának, vaIamint a

haj|éktaIanná vá|ás mege|őzésének biztosítása

parko|ásüzemeItetés
Kisfalu Kft.

saját tuIajdonú |akás- és he|yiséggazdá|kodás

PoIgármesteri Hivata|, VárosfejIesztési
és Főépítészi Ügyosztá|y

a ku|turá|is tirökség helyi véde|me

PoIgármesteri Hivata|, eseti aIapon turizmussaI kapcsoIatos feIadatok e||átása

2!.táb|ázati A V|||. kerü|et egyes ko|tségvetési szervei, i||etve gazdasági társaságai á|ta| el|átott operatíV
teIepü|ésüzeme|tetési feIadatok'

(Forrás: saját szerkesztés)

Az á|ta|ános, köte|ező fe|adatokon felü| a kerület városüzemeltetésben érintett egységei bĺzonyos

p|uszfeladatokat is Végeznek, a kerü|et 2015-os kö|tségvetése a|apján az a|ábbiak szerint:

Józsefvá rosi Egyesített Bö|csődék:

o Biztos Kezdet Program

o Időszakos gyermekfe|vigyázás

o otthonigyermekgondozás

o Hétvégi játszóház

Józsefvárosi Egészségügyi SzoIgá|at

o Háziorvosok rezsikö|tség-támogatása

Józsefvárosi Szociá|is Szo|gá|tató és Gyermekjó|éti Központ

o tÉtrr Program

o Krízislakásokműködtetése

o Gyógymasszőr, gyógytorna, szociális étkeztetés, fodrász biztosítása a házi segítségnyújtás

részeként

o Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Józsefvá rosi Kĺiztertilet-felÜgyeIet és Vá rosüzeme|tetési SzoIgálat
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o Közterü|etiszemétszá||ítás

o Kerületgondnokok

sWoT / oĺrl ronvlÁľĺvznrl GAZDÁLKoDÁS

ERőssÉGEK GYENGEsÉGEK

r Erős teIepü|ésfejlesztési intézményrendszer, számos . Üres, nem hasznosítható bér|akások nagy száma

rendelkezésre á|ló tapasztaIat r Komfort nélkü|i bér|akások magas aránya

. Bér|akásokkedvezőt|en méretstruktúrája

. Jogcím né|kÜli bér|akáshasználók nagy száma

. Meddő önkormányzati pincehe|yiség-á||omány

tEHEľősÉGEK VEszÉtYEK

r |nnovatív |akáspo|itika a bér|akások nagy számára r Nincs |ehetőség a kedvezőt|en bér|akáshe|yzet

építve rendezésére

r A telepü|ésfejIesztési rutin további projekteken va|ó

kamatoztatása

FEJLEsZTÉs| KlHíVÁsoK
r A jogszabá|yi kötöttségek fényében nehézséget jeIent a bér|akásá||omány á||apotának köze|ítése a kerü|eti

Iakosság igényeihez, i||etve fenntartható rendszer kiépítése a rendeIkezésre á||ó ingat|anvagyonbó|.

ltJ
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2.7 .^ĺÁ.ll És TERMÉszrĺl ADoTTSÁGoK V|ZsGÁLATA

A Józsefváros a Pesti-síkság terü|etén helyezkedĺk
el, amely arcu|ata |átszóĺag a|ig tago|t, dé| fe|é

nYĺtott |apály.

Felszínének nagy vonásait a Duna a|akította ki,

ennek köszĺinhetően figye|hető meg a térség Ny-

K-i irányban emelkedő térszínű teraszos
tago|tsága.

A folyó hajdani tevékenységérő| áruIkodĺk a
felszín kĺize|ében szinte mindenütt feIleIhető

fo|yóvízi (homok.kavics) ü|edék.

A József körút je|en|egi vonalában eg-v Duna-ág

húzódott.

83. ábra: ős-Duna vízrajzi térképe (rész|et)

2.7.L. Természetiadottságok,tájhaszná|at,tájszerkezet
A kerü|et nagyobb része tájtípusát tekintve te|epü|ési (urbánus) táj, enné| fogva az emberi beavatkozás és az

épített elemek vannak tú|sú|yban' Nagyobb összefüggő je|entős zo|dfelü|etű beépítet|en térség a Nemzeti

Sírkert terü|ete.

A zö|dterü|etek aránya a budapesti át|agnál kedvezőbb, 4% (aÍőváĺosi át|ag 3%), ame|y a nagyobb parkoknak

köszönhető, mint a ll. János Pá| pápa tér, a Teleki Lász|ó tér, a Rezső tér és a Ludovika tér.

Az l. katonai fe|mérés (L763-t787) idején készült térképeken a kerü|et nagy része beépítet|en terü|etként

szerepel, erdősült részekkel, a Rákóczi tér és a Mátyás tér térségében, a Palotanegyed városrészben lakott

terü|etekke|. A je|entősebb utak, a Rákóczi út, a József körút, az Ü||ői út vona|a már kirajzo|ódik.

A ||. katonaife|mérés (1806-1869)térképein már ábrázo|ásra kerü|tek a Pa|ota negyed, a Csarnok negyed és

a Magdo|na negyed tömbjei, az orczy park, a Fiumei úti temető és a Józsefvárosi pá|yaudvar. Az orczy út _
Fiumei út vona|átó| ke|etre eső terü|et még beépítet|en volt.

A ll|. katonai felmérés (1869-1887)térképein kĺrajzolódik a jelen|egivárosszerkezet és beépített terůi|etként

je|ennek meg o|yan városrészek, mint a Tisztvise|őte|ep.

2.7.2. Védett, védendő táji, természeti értékek, tertiletek
A kerÜ|etben ta|á|ható Füvészkert országos je|entőségű védett természeti terÜ|et. A 2015-ben jóváhagyott

teIepülésszerkezetitervben több te|epü|éskép-védelmije|entőségíí fasor került ábrázo|ásra: Múzeum körút,

József kcirút, Rákóczi út, Kerepesi út, Baross utca, Kőbányai út, Ü|lői út, Fiumei út, orczy út, Diószegi Sámue]

utca, Könyves Ká|mán körút.
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z.8.zoLDF E LÜ LETI RE N DSZE R VIZSGÁLATA
A zö|dfe|ületi rendszer a te|epü|és sajátos felépítésű, bio|ógiai fo|yamatokka| és ökológiai
törvényszerĺíségekke| jellemezhető alrendszere. A növényzettel borított zöĺdfe|i'i|eteken túl biológiailag
aktívnak számítanak a vízfe|ü]etek is. A te|epü|ésszerkezetet átszövő, tago|ó városi szabadterek rendszere
fog|alja magába a teru|eti és |ineáris zoldfelĹileti e|emeket. Łz a há|ózat kÜ|Önböző je||egű és funkciójú,
vá|tozatos zö|dfe|ületi elemekbő| épü| fel.

A zö|dfe|ü|eti elemek tipo|ogizá|hatók kiterjedésük, eltérő öko|ógiai je||emzőik, és rekreációs használatuk
alapján.

2.8.1,. Szerkezeti, kond icioná |ó szem pontból lényeges, va !a m i nt

a zöIdfelületi karaktert meghatározó elemek
Rekreációs szempontbó| a közparkok, közkertek a meghatározóak, ezek a|kotják a mozaikos elrendezésrí
zö|dhá|ózatot, ame|ynek elemei kor|át|an kozhaszná|attaI bírnak. A közhasználat e|ő| e|zárt vagy kor|átozott
közhaszná|atú terü|etek zö|dfe|ülete szintén fontos strukturá|is aIkotórész.

A zö|dfe|ü |eti rendszer |egjeIentősebb e|emei :

||. János Pá| pápa tér

Fiumei úti sírkert

Orczy park

Fuvészkert

magas zö|dfe|Ü|etí arányú |akóterü|etek (Tĺsztvĺse|őte|ep, Százados úti MűVészte|ep)

Fontos zo|dfe|ületi elemek még a kerü|etben e|szórtan ta|álható kisebb-nagyobb parkok, teret mint a

Go|gota tér, a Rezső tér, a Te|eki Lász|ó tér, a Ludovika tér, a Mátyás tér, a Molnár Ferenc tér, a Rákóczitér,
a Horváth Mihá|y tér, a Ká|vária tér, a Gutenberg tér, i|letve a közhaszná|atú zöldfe|ületű intézménykertek,
mint a Múzeumkert.

A zö|dfelü|eti rendszer felépítését tekintve mozaikos e|rendezésű, ahol az egyes elemek viszonylag

terü|etarányosan he|yezkednek el. A mozaikos rendszerben megie|ennek nagyobb kiterjedésű e|emek, mint
p|. a Fiumei útisírkert.

Több, történelmi mú|ttaI rendeIkező kertte| és parkkaI büszké|kedhet a kerü|et. A |egnagyobb kiterjedésű és
egyben legje|entősebb bio|ógiai aktivitású e|em a Fiumei útisírkert. A Nemzeti Panteonnak helyet adó temető
értékes, gazdag növényá||ományú. A sugarasan vezetett fe|táró utak me||ett idős p|atán, vadgesztenye,
ostorfa és szivarfa fasorok húzódnak, a művészparcel|a és a főbejárat me||etti parce||ák növénycsoportjai
kiemeIkedő szépségűek.

Szintén hosszabb múltra tekinthet vissza az orczy park, ame|y pi||anatnyilag rendezés alatt á|l' A XV||l. századi
tájképi kert több áta|akításon ment keresztü|, a kezdetektő| meg|évő tó központi e|eme a parknak és a
fe|újítás után is megmarad, a történetikert lĺgetes jel|ege visszaá|lításra kerü|a Ludovika-project részeként.

Józsefuáros |egnagyobb parkja a ||. János Pá| pápa tér. Az át|ós utakkal osztott e|rendezésű közpark

szerkezetét kissé megbontja az itt á||ó Erke| Színház. A dísz- és pihenőparkként funkcioná|ó zö|dfe|ület

sportpá|yáknat kutyafuttatónak ad he|yet, a M4 metró építése kapcsán részben fe|újították.

A X|X. században |étesített Füvészkert országos jelentőségű természeti védettséget é|vez. Növényállománya
kü|ön|eges, a fajták száma megha|adja a tízezret. A kert felújítása a köze|mú|tban történt meg. Az Eötvös
Lóránd Tudományegyetem áltaIfenntartott kert egyben faisko|aként is működik.
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84. ábra: Zö|dfe|Ületi rendszer

A kerü|etben a sűrű városszövet e||enére je|entős fásított utcák, utcaszakaszok ta|á|hatók. Az egyes

városrészek e|térő utcakarakterreI rendeIkeznek, közterü|eti zö|dfe|ü|eti je||egük ennek megÍele|ően

kü|önböző. A |egjelentősebb, |eginkább fásított városrész a Tisztvise|őte|ep, de azorczy negyed, a Magdolna

negyed és a Százados negyed több utcájában is húzódik fasor. A Pa|otanegyed fe|újított közterületein, a

díszburko|at me||ett új fasorok is helyet kaptak. A fásítást vá|tozatos fajok aIkotják. A fiataIte|epítés egységes

fasorként jelenik meg, főként díszkörtéből á||' Az idősebb faá||ományt (néhány kivételtől e|tekintve - p|.

Diószegi utca, szerdahe|yi utca, József utca, Györffy lstván utca, Vil|ám utca, B|áthy ottó utca) leginkább

vegyes fasorok, ostorfák, kőrisek, juharok, akác aIkotják.
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2.8.z. Zoldfe|Ületi e|!átottság értékelése
A zö|dfe|ü|eti ellátottságot meghatározza egyrészt a közkertek, közparkok nagysága és térbeli

elhe|yezkedése, másrészt a teIepü|ésen talá|ható zö|dfe|ü|etek intenzitásértéke.

Kozkertek, közparkok
A telepü|és zöldterÜ|eti e||átottsága a kĺizösség áltaI igénybe vehető zöldfelĹi|etek nagyságátó| (funkcioná|is

kínálatátó|), i||etve ezek térbe|i elhe|yezkedésétő| fĹigg.

A közcisségi zö|dfeltiIetek típusonként e|térő funkcioná|is és rekreációs szereppel, vaIamint e|térő

vonzáskcirzetteI bírnak.

.A' nnozalkosan e!helyezkedő kisebb közkertek a napközbeni rekreációt tliztosltják, a komp|exebb funkcióvaI

rende|kező parkok az egész napos rekreációban játszanak szerepet.

A vonzáskorzet mérete, kiterjedése a zö|dfe|ü|et funkciójátó|, a környező |akóterü|etek eIhe|yezkedésétő|,

va|amint a kor|átozó tényezők |ététő| és elhe|yezkedésétő|függ.

A telepü|ésszerkezetbő| fakadóan az egyes városrészek zö|dfe|ü|eti ellátottságát más-más típusú

zö|dfelü|etek biztosÍtják.

A zö|dterü|etek távo|sága a|apján a kerü|eti |akóterü|etek nagyobb hányada jó| el|átott a kerületben, a

közkertek, parkok megközelítési távolsága kedvező, át|agosan 0 és 100 méter közötti, de rosszabb esetekben

is 300 méterné| kevesebb. A Százados úti |akóte|ep és környezete esetében azonban a zö|dterü|etek és a

|akóteIkek távo|sága több, mint 500 méter. (A |akóte|ep jelentős saját be|ső közös zö|dfe|ü|etteI rende|kezik.)

A zö|dterületi el|átottságot a kiszo|gá|andó lakosság száma is nagymértékben alakítja' Az egy főre jutó

zĺi|dterü|etek nagysága - a zö|dterü|etek (közkertek, közparkok) összesített területe összevetve a kerület

népességéve|- 3 m2, amely alacsonyabb a budapesti átlagnál. A közkertek, közparkok á||apota vegyes képet

mutat, az elmú|t években több zö|dfe|ü|et esetében (Rákóczi tér, Te|eki László tér, ||. János Pá| pápa tér,

Ká|vária tér, Horváth Mihály tér, Go|gota tér) felújítások is történtek.

Zoldfe l ü l eti i nte n zitós

A zö|dfelü|eti intenzitás a másik meghatározó indikátora zö|dfe|ü|eti ellátottságnak, és ezá|tal a te|epü|ések

élhetőségének'

A zö|dfe|Ü|etek közvetetten, il|etve közvetlentil hatássa| vannak a városk|ímára, közvetett módon pedig az

é|ővi|ágra és az emberre is.

A zö|dfe|ü|eti intenzitás értéke (ZF|) a zti|dfe!Ü|et intenzitását je|lemző száza|ékos érték, mely az adott

terü|etre eső zö|dfelü|etek arányát (terÜ|eti kiterjedés és borítottság minősége) fejezi ki' Az érték nagysága

nem egyezik a zö|dfe|ü|etek tény|eges nagyságáva| - pl. egy zárt |ombkorona szint a|att lévő szi|árd burkolat

nem érzékelhető a fe|véte|eken.
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Az ábrán látható, hogy a kerület nagy része
alacsony zö|dfe|ü leti intenzitású'

Kirajzolódnak viszont a magas aktivitási értékű,

öko|ógiai szempontbó| is értékes terü|etek, mint

a Fiumei úti sírkert,

az Orczy park,

a ||' János Pál pápa tér és

a Tisztvise|őteIep egyes részei.

85. ábra Zö|dfe|ti|eti intenzitás értéke, 2010. Zöldfe|ü|etiĺntenzitásiéńék(%)
(Adatforrós: BCE, Tójtervezési és TerüIetfejlesztési Tanszék, ! o - ĺo

Landsat TMs míiholdfetvételfelhasznólósóval) ffi ĺo. oo

30- 50

ffi
II

50- 70

70- 90

90- 1m

sWoT /TN| És ĺrnĺvlÉszETl ADoTTsÁGoK, ZoLDFELÜLETI RENDSZER

EROSSEGEK cYENGEsÉGEK

I

!

TcirténeImi múlttaI rendeIkező zö|dtertiIetek és ieIentős
zö|dfelü|etĺĺ i ntézmények.

Értékes növényá ||ományú Füvészkert (országos
jeIentőségű védett természeti terriIet).

Egybefüggő, magas zö|dfe|ü|eti arányú terÜlet (orczy
park, Fiumei úti Nemzeti Sírkert) és nagy zö|dfe|ü|eti
arányú lakóterü|et (Tisztviselőtelep).

Terü|etarányosan e|he|yezkedő közkertek, közparkok.

Több fe|újított, jó á||apotú zö|dfe|ü|et.

A|acsony ztiIdfe|ü|eti intenzitású terü|etek (a beIső
terü|eteken).

Az egy főre jutó zciIdterü|eti arány összességében
alacsony.

LEHETOSEGEK VESZELYEK

Barnamezős terü|etek rehabilitációja során új

zö|dfe|ü|etek kiaIakítása magánszektor bevonásáva|'

Áĺ|ami beruházásként megva|ósu|ó orczy park
megújításávaI a környék zö|dfe|ü|eti e||átottságának
színvona|ának nclvekedése, magas rekreációs értékkeI
bíró kcizhaszná|atú zö|dfe|Ü|etek tekintetében.

A kerü|etteI szomszédos Népliget, mint nagy z<iIdfelü|et.

Atársasházak, bérházak be|ső udvaraiban zti|d szigetek
hozhatók |étre.

r Forráshiány miatt fővárosi keze|ésű zĺi|dfe|ü|etek
értékeinek pusztulása.

I

I

FejlesztésÍ kihĺvósok

e||enére.
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2.9. 
^z 

É píreĺĺ KoRNYEZET VlZscÁnrn

f .9.!. Az épített környezet értékei

A te l e p ü l éssze r kezet tö rté n eti ki o l ą ku ló są
Pest Contra-Aquincum erődjébő|vá|t később telepü|ésmaggá, a XV. század végére már a Kiskörút vona|áig

terjedt, határvona|át erőte|jes védőgyűrű vette körůi|, kapueInevezéseije|ezték a városba befutó országutak

irányát: Váci, Kecskeméti, Hatvani kapu. 1686-ban, a törtik kivonu|ása után indu|t meg ismét Pest telepü|ési

élete. Pest, a mai Be|város ku|csos város vo|t, határain kívü| kĺsebb fa|vakka|. Amikor a város már szűknek

bizonyu|t, kite|epítették ugyan abíizze|járó iparitevékenységet, de a városfa| határai Ęy is szétfeszü|tek. Új

épületeket és nagyobb teIket igény|ő intézményeket már csak a falakon kívül |ehetett megépíteni.

Pest határában öná||ó te|epti|ések voltak a későbbi kü|városok. Pest ncivekvő |akossága már nem fért a fa|ak

ki1zé ezéĺt í71okririil amai HnnráfhMihá|vtérknrnvékénházhp|vpketosztottakí| erchenfe|dl-ez|ettaz
e|ső pesti kü|város. 1770 után ,,fe|ső kü|város,, (Terézváros és Erzsébetváros}és,,a|só kü|város,, (Józsefuáros)

e|nevezésse| i|leték az egyre növekvő beépü|ő terü|eteket. A kerü|et nevét Il. József után kapta 1777-ben'

A Belvárosbó| kivezető Váci, Hatvani és Kecskeméti utak mentén szintén terjeszkedett a város' A maiAstoria
he|yén á|lott Hatvani kapu felő| induló út Kerepesre Vezetett. A városfaIvonalát követő Múzeum kĺirút me||ett

kertek voltak _ 1747-ben épü|t itt fe| az első ház. A mai Kálvin térné| á|lt a Kecskeméti kapu, innen Ül|ő

irányába Vezetett út, de már a Baross utca is fe|tíínt a XV||| században. Józsefváros belső részének eredeti|eg

nem voltak keresztutcái, azok a fe|parce||ázás során, a XV|||. század végén jöttek |étre. Terézvárosban a

Belvároshoz k<ize|i kertnegyedben jött |étre sűrűbb beépítés, Józsefuárosban a városfaltól messzebb történő

telepü|és volt a je|lemző _ ez indoko|ta Terézváros gyorsabb ütemű beépülését.

E|őbb a gazdag nemesek kezdtek a városfa|on kívü| pa|otát építeni maguknak (ezért hívják a Be|ső

Józsefuárost Palotanegyednek), majd megje|entek az egy-kéteme|etes bérházak is' Ez a terjeszkedés e|ősztir

az országutak mentén indult el (mai Kiskörút, Ü||ői út, Rákóczi út, Baross utca). A mai Középső-Józsefuáros

terü|etén e|einte kertek, majorságok helyezkedtek e|. A keresztutcák nagy része is már a mai nyomvona|on

fut (p|. a Rákóczi útró| nyíló Puskin, Szentkirá|yi és Vas utcák, vagy a Népszínház utcáró| nyí|ó Bacsó Bé|a,

Tolnai Lajos és Víg utcák)' A Baross utca és az Ü|lői út közĺittiterü|et csak az 1830-as években kezdett e|

beépü|ni. Az orczy park a mai napig megőrizte közpark je||egét, a Füvészkert nagy részét Viszont a XX. század

elején a K|in ikák épületegyüttesének odate|epítésével megszü ntették.

Az 1.838-as árvíz utáni térkép már a maihoz hason|ó utcaszerkezetet mutat, de a Nagyktirút vona|a még

hĺányzik. Jól kivehető a Rákóczi út és az akkor még csak egy részén kia|akult katonai temető me||etti Fiumei

út, az orczy út - Ü||ői út, illetve a be|ső meghatározó utcák (Népszínház utca, Baross utca) és terek, a Ká|vin

tér, a Horváth Mihá|y tér, a Teleki László tér és a Mátyás tér. Ezen a térképen a Rákóczi térnek még nincs

nyoma, de egy 1854-es térkép már Sertésvásártérként je|zi a Német utca me||ett. Belső-Józsefuáros

kertekben gazdagabb volt, itt nem terveztek o|yan nagy áta|akításokat, mint Terézvárosban. A XlX. század

végére épü|t be a Fiumei út kĺirnyéke, a Tisztvise|őte|ep, jött |étre a Lóversenypá|ya, kapott határokat a

Köztemető és épült fe| a Józsefuárosi, va|amint a Ke|eti pá|yaudvar az ún. városifö|dek he|yén. Ekkor már á||t

a Ganz-gyárte|ep néhány nagyobb épü|ete is'

1867, a kiegyezés éve után a Kcizmunkatanács e|rendelte új, nagyobb szélességÍĺ utak kiépítését, ami

Józsefuáros számára is új fejezetet nyitott. A gazdasági fe|lendü|és, majd Budapest Székesfőváros |étrejötte

hatalmas építkezések sorát indította el. Józsefuárost érintően a |egmeghatározóbb városfej|esztési gondolat

a Nagykörút megszü|etése vo|t. A Nagykörút vonalában Reitter Ferenc eredeti|eg hajózható csatornát

tervezett, de ez tĺibbek közt az árvízi emlékek miatt sem va|ósu|t meg.
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Pest város be|te|keinek 1872-es fe]mérési és szabá|yozási tervén már szerepe| a nagykörúti szabá|yozás. A
Közmunkatanács ebben a széĺes körútban |átta a fej|ődés és a gazdaságosabb építkezés ku|csát, kiépítése
három jó| behatáro|ható időszakon keresztti| fo|yt t872 és 1906 között. A körút teremtette meg a

szennyvízfőgyűjtő kiépítésének |ehetőségét is, ami 1891-ben kezdődött meg és a századforduló után
fejeződtitt be.

A József körút kiépülése után a mi|lennium évére a főbb utak bérházai is felépü|tek, ezek már többeme|etesek
vo|tak. A jeIentős építkezések, a közlekedés (1866: lóvasút, 1899: vil|amosvasút), a gyáripar (főleg vasútépítés

- pl. Ganz és MÁVAG) fejlődéséveI a népesség is je|entős mértékben megnőtt. A századfordu|óra Józsefuáros

Budapest lakosságának köze| 20%.át adta.

A személy- és teherforgalom növekedésének kiszo|gálására jött |étre a kerü|et szerkezeti fej|ődését

a|apvetően meghatározó Józsefuárosi pá|yaudvar és az 1884-ben átadott Ke|eti pá|yaudvar, me|yek

e|választó hatása a mai napig érvényesü|. A nagy szerkezeti e|emek kiszabá|yozása a Fővárosĺ Ktizmunkák
Tanácsa munkájának kieme|kedő eredménye: Józsefuárost is meghatározza a Hungária körút, amelynek
végleges formában tĺirténő kiépítésére kcizel száz évet kel|ett várni.

Bár je|entős iparterü|etek a|aku|tak a vasútra te|epü|ve, a kerü|etet mégis a kisiparos tevékenység je||emezte.

A századfordu|ót követő ugrásszeríí népességnövekedés után (1910 körü| már t64 ezer fe|etti a

lakosságszám) a gazdasági pangás következett, a |akásviszonyok elmaradottak, a beépítés je||ege néhol
faIusias vo|t. Józsefuáros korábbi beépítése a ||. vi|ágháború utáni években konzerválódott, és a főváros egyik
lege|hanyago|tabb kerü|etévé vá|t. A bérházak karbantartása e|maradt, á||apotuk fokozatosan |erom|ott,

Józsefuáros még 1950-ben is inkább nézett kiöná||ó kisvárosnak, mint Budapest egyik kerü|etének. A háború

utáni tervek a Nagykĺirúton kívü|i terü|etekre |akóte|epi öVezetet jelö|tek ki, me|ybő| csak a Szigony utca

kĺirnyéke épÜ|t ki, ami az utcaszerkezetben és épü|etállományban látványos vá|tozást hozott. Az uto|só

évtizedekben összvárosi je|entőségű szerkezeti beavatkozás nem tortént, kivéve a mikrostrukturálisnak
tekinthető Corvin negyed kiépülését, ami |éptékéné| fogva je|entős XX|. századi beavatkozásnak számít a
kĺ! rnyezetét teki ntve XIX. szá zad ot idéző terü leten.

86. ábra: Második katonai fe|mérés (1806-1869)

Forrás: Arcanum adatbázis

87. ábra: Harmadik katonai fe|mérés (1869-1887)

Forrás: Arcanum adatbázis
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Régészetiörokség: védetté nyilvónított régészetilelőhely, nyilvóntartott régészetĺ
Ie l ő he ly, rég észeti é rd e kĹÍ te rii l et

A régészeti örökség jegyzéke a ku|turális cirökség

véde|mérőI szó|ó 2001. évi LXIV. tĺirvény 71. s (1)

bekezdése valamint a L99/2ot4. (Vl||. 1.) Korm'
rende|et szerint a nyilvántartást vezető Forster
Gyu|a Nemzeti orökségvéde|mi és

Vagyongazdá|kodási Ktizpont (a továbbiakban:
Forste r Köz po nt) központi, közh iteles nyi |vá nta rtási

adatain alapul.

A kerÜletben nem talá|ható védett régészeti

|előhe|y, a be|városhoz közvet|enül csat|akozó része

azonban nyiivántariott régészeti ieĺőheiy, a Vas utca

- Mária utca vona|a és a Múzeum körút közĺjtt.
88. ábra: Józsefváros régészeti terü|eteĺ

forrós: Forster Központ nyilvóntortósa 2074. május

Kisebb számban egy-két ingatlant érintő nyi|vántartott régészeti |előhe|y ta|á|ható még p|. a Baross térnél,
a Bródy Sándor utca, a Múzeumkert, a Po||ack Mihály tér és a Rákóczi út környezetében, a térképen
bemutatott pozíciókba n.

M (j e m l é ke k, m (Í e m l é ke gy ütte s e k
Műem|éki érték minden o|yan építmény, kert, temető vagy temetkezésĺ he|y, terÜlet (ezek maradványa),

va|amint azok rendeltetésszerűen összetartozó együttese, rendszere, ame|y hazánk mú|tja és a közosségi

hovatartozás-tudat szempontjábó| kiemeIkedő jelentőségű történeti, művészeti, tudományos és műszaki

em|ék, a|kotórészeive|, tartozékaiva| és berendezési tárgyaivaI együtt. (2001. évi LX|V. törvény 7.5 L7.|

Józsefváros terüĺetén a műem|éképü|etek száma 100 feletti, me|y kiegészü| a Fiumei úti sírkert sírboltjainak
védeImével.

A Füvészkert és az orczy park történeti kertté |ett nyi|vánítva. Je|entősebb műemléképület a temp|omok
me||ett a Nemzeti Múzeum, a Nemzeti Lovarda, a Ludovika Akadémia főépülete, a Corvin Aruház, a Pa|ace

Szá|ló, a Rákóczi téri vásárcsarnok, a Központi Szabó Ervin ktinyvtár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Karának épü|etei, a Józsefuárositelefonközpont és számos palota a Palotanegyedben.

M űe mléki terület: m űe mléki je le ntőség Ĺi terü let, m (iemléki környezet

Józsefuáros több országos véde|emmeI is érintett, me|yek jegyzékeit a me||ékĺet tarta|mazza, így itt csak

érintőleges a bemutatásuk.

MÚgĺvtlÉrc lrmľľősÉeŰ reRÜur

A ku|turá|is örökségvéde|emrő|szó|ó 2001. évi LX|V' törvény meghatározásában a műem|ékiterü|etek közü|

Józsefváros fontos és egyet|en műemlékijelentőségű területe a XlX. század végén épü|t Tisztviselőtelep.

MŰrľvlűxl röRrvyrzer

Számos kije|ö|t műem|éki környezet van Józsefvárosban, p|' Múzeum kert műem|éki környezete, egyes

terekre néző |évő épü|etek műemléki környezete (pl.: Gutenbergtér, Lőrinc pap tér, Horváth Mihá|y tér),

FÜvészkert, Józsefvárosi pá|yaudvar műemléki k<irnyezete stb')
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Történelmi emlékhely
A történelmi emlékhe|yek olyan kieme|kedő je|entőségű épített vagy természeti helyszínek, amelyek
nemzetünk vagy va|ame|y hazánkban élő nemzetiség tönénelmében meghatározó jelentőségge| bírnak, aho|

az ország politikai vagy ku|turá|is é|etét befolyáso|ó és ezért megem|ékezésre a|ka|mas intézkedések
történtek. A történe|mi em|ékhe|yet kormányrendeletben határozzák meg. Józsefuárosban a Corvin köz és a

Ludovika Akadémia lett ttirténelmi emlékhe||yé nyi|vánítva.

Helyi védelem: fővórosi helyi védelem, kerületi helyi védelem

A Budapest főváros városképe és történe|me szempontjábó| meghatározó építészeti örökség kiemelkedő
értékű - mííem|éki védettség a|att nem álló - e|emeĺnek véde|me érdekében Budapest Főváros

tnkormányzata a 37l2oL3. (V.10') Főv. Kgy. rende|etében határozta meg a he|yivédettségge| kapcsolatos

szabá|yokat. A Józsefváros városképe és története szempontjából meghatározó he|yi (kerü|eti)jelentőségű

építészeti és természeti örökség értékeinek védelme érdekében Budapest Főváros Józsefvárosi

onkormányzatának képviseiő-testr'iiete az 52Í2oi1. (ix. j.9.) önkormányzati rendeietében határozta meg a

Józsefváros he|yi építészeti örtikségének védetté nyi|vánításáró| szó|ó szabá|yokat. A rendelet 1. számú

me||ék|ete tarta|mazza a he|yivéde|em alatt á||ó védett értékeket, azazai

A. védett épÜ|eteket,

B. védettteIepÜ|ésképet,

c. védettépü|etrészeket.

műem|ék

műeléki jelentőségt1

terü|et

fővárosi védett épü|et

fővárosi védett
épÜ|etegyÜttes

kerületi védett épület

kerü|eti védett épületrész

ffi keruletĺ védett városkép

89. ábra: Józsefváros műem|ékei, továbbá fővárosi és kerü|et szinten Védett épített környezeti eĺemeĺ

forrás: saját térkép Forster Központ 2014.májusi adatai a|apján

Ĺ24



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM

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

Budapest Vll|. kerÜ|et Józsefváros

Józsefváros lTS - He|yzetfeltáró, he|yzete|emző munkarész

2..9.2. Terü|etfelhaszná |ás vizsgá|ata

A település szerkezete, a helyi sajótossógok vizsgőlata
A kerü|et a Duna ba| partján fekszik, területe 685 ha. Természettáji szempontbó| a Pesti-síkság része, a pesti

belváros és az átmenetizóna meghatározó területe. Kozigazgatási|ag északró|a V|l. és X|V. kerülettel, ke|etrő|

a X. kerülette|, délrő| a !X. kertilette|, nyugatró| az V. kerĹilette| határos.

A kerület városszerkezeti szempontból három meghatározó részre tago|ható (Be|ső-, Középső-, Külső-

Józsefváros). A kerü|et a Kiskörút és a Hungária körút közti teret tci|ti be, és fő tago|ásának határait is a

meghatározó gyűrűs szerkezeti e|emek adják, íey a József körút, valamint a Fiumei és az orczy út vonala.

Meghatározóak mindemellett a sugárirányú utak is, melyek a kerület fő határait adják, így dé|rő| az Ü||ői út,

északró| a Rákóczi - Thökö|y - Dózsa György - Kerepesi utak tenge|ye'

Szerkezeti szempontbó| kieme|endő a vasút szerepe. Mind a Ke|eti pá|yaudvar, mind az egykoriJózsefvárosi
^.(|.'^..J.,^. Á. ^- ^.^|,L^-.,^-^+Á.,^..''+.'^^^|^|, *^.L^łA-^-,.' ..^-l2^-^+^|^|.!+A|. ^|.,4|^.-+: .'^,^^^+ +X|+^^^l,
PolyoquvqI gJ q4 q4vNlĺv4 vg4glv vqJqtvv|rq|qN |||gE'||qlqIvÁv Đ4g|Ng4glq|qN|lvN-t|vo|qJ.lv Đ4g.gPtl lv|(gltgN

be a kerü|et és a térség é|etében egyaránt. A Ke|eti pá|yaudvar - Fiumei úti sírkert - volt Józsefuárosi
pá|yaudvar - volt Ganz iparte|epének együttese óriási, nehezen átjárható barnamezős terü|etként
jelentkeznek a kerü|etben.

A fővárosi zónarendszerben a Vlll. kerület részben a belső zóna (belső kerü|etrész a Fiumei út - orczy útig

va|amint a Keleti pá|yaudvar fejegysége), részben az átmeneti zóna területén (Fiumei úttól keletre eső

terü|etek) he|yezkedik el. (Lđsd. 7.2.6. fejezet _ Budapest Fővóros Településszerkezeti Terve (TSZT 2015)
pontjónól o térképi lehatárolóst.)

A be|ső zóna .térsége a tradicioná|is tcirténeti városrészekbő| á||. Ez a város |egsűrűbben beépített és

legnagyobb népsűrűségű terü|ete, ame|y az igazgatási, a kulturá|is, a gazdasági és pénzügyĺ, az oktatási

sűrűsödések terÜletét, a város főközpontját is magába fogla|ja. A kerület zónában betöltött szerepe

kiemeIkedőnek számít, me|y főként az oktatás, az egészségügy és a szociális e||átás terÍ.iletén je|entkezik, de

számos kieme|kedő kulturá|is |étesítménynek is otthont ad, mint a Fővárosi Szabó Ervin Kĺinyvtár, a Magyar
NemzetiMúzeum, stb.).

Az átmeneti zóna a város |egheterogénebb térsége. Az ipari területek szükségszerű, az e|múlt több mĺnt két

évtized során |ezaj|ott áta|aku|ását követően is meghatározó, szinte egybefüggő gazdasági térség uralja a

kerü|etet a keleti részen, mĘ északon már csak szétszórt formában jelennek meg gazdaságiterületek. A zóna

terü|etén á|talánosan je|entős a haszná|aton kívü|i terü|etek aránya, e|sősorban a korábbi iparterü|etek

barnamezős térségeiben. A zóna egyes területein a környezetterhe|ő ipari funkciók irodai, |akóterü|eti és

Vegyes kereskede|mi szolgá|tató terü|etekké a|aku|nak-a|aku|tak át, te|epü|ésszerkezet szempontjábó| a

|egnagyobb vá|tozások terét je|entve. lde esnek, i|letve ide csat|akoznak a TSZT-ben is szereplő, jellemzően

barnamezős szerkezeta|akító fejlesztési céltérségek, melyek a zőna átstrukturá|ását, átjárhatóságát,

a Iu Ihasznosított területeinek funkcióvá |tását eredményezik.

Józsefuárosban a legnagyobb barnamezős területek ebben a zónában ta|á|hatók. Ebbe a zónába tartoznak a

Keleti pá|yaudvar vasúti terü|etei, az Aszta|os Sándor út menti gazdasági terü|etek, a vo|t Józsefuárosi
pá|yaudvar, a volt Ganz-MÁVAG terület is. Egyes részeken (p|. a Könyves Kálmán ktirút mentén, a Józsefuárosi
pályaudvaron) már megindu|t az áta|aku|ás, más terü|eteken mindez még várat magára.

Az átmeneti zóna terü|etén a barnamezős terü|etek me||ett intézményi, lakó és kÜ|cin|eges területek (p|.

temető} is megta|á|hatók.
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A kerület jelenlegi, tényleges területfelhasználása
A beépítésre szánt területeken be|ĹiI a kerü|etben a je|en|egi, tényleges terü|etfe|használásra összességében

a |akófunkció és a vegyes területhasználat a jel|emző, melyek a be|ső zóna terĹi|etén dominánsak, mĘ az

átmeneti zóna területén emel|ett jelentős arányt képvise|nek a gazdasági és a kĹiltin|eges terü|etek is.

A kerü|et egyes városrészi lehatáro|ásai egyenként, esetenként kisebb csoportokat képezve jó| je||emzik a

je Ie n Iegi terü letfelh aszná |ást.

A Palotanegyed és a tózsef ktirút menti terĺiletek

A be|ső városrészen, a Paĺotanegyeden be|ü| a vegyes területhaszná|at a je||emző. Egyaránt megjelenik a

|akófunkció, de több oktatásĺ, ku|turá|ĺs, egészségügyi, kcizigazgatási intézménynek, irodának is otthont ad. A
szá||áshe|yek száma is ebben a városrészben a |egkieme|kedőbb, a kereskede|mi funkció szintén je|entős

arányt képvise|. Ez a vegyesség igaz a József körút kü|ső oldalára is, aho|je||emzően egy-két tömb mé|ységig,

a főbb utak (Rákóczi út, Baross utca, Ü||ői út) mentén beszivárogva tovább él ez a vegyesség.

Coruin negyed

A Corvin negyedben az e|múlt évek fejlesztéseinek következtében, bár a |akófunkció még mindig vezető
szerepet tö|t be, a kereskedelem, a vendég|átás, az irodai funkciók egyre nagyobb arányban vannak je|en, Ęy
ez a terü|et városktizpontinak tekinthető. Az eredeti zártudvaros beépítés a városrehabiIitáció miatt egyre

inkább szakad fe|, helyét a korszerűbb, nagyobb tömbbe|sőket adó nagyvárosias, jellemzően zártsorú,
keretes beépítésű lakóterĺilet váltja fe|. Az itt létesü|ő Corvin sétány a városrész új ütőerévé kezdi kinőni

magát, me|y á|taI a városivegyesség erősödése már most nyomon követhető.

Csarnok negyed, Népszínház negyed, Magdolno negyed

A Rákóczi rit és a Baross utca közötti városrészekben egyaránt a nagyvárosias, magas intenzitású,iellemzően
zártsorú, zártudvaros beépítés és a lakófunkció dominá|, azonban mindegyiktikben megta|álhatók kisebb-

nagyobb Vegyes funkciók, e|sősorban öná||ó intézmények formájában. A Népszínház negyedben a ||. János

Pá| pápa tér kcirnyékére je||emzőbb az intézményi területek koncentráltabb je|en|éte, ami a Ba|eseti Központ

révén kĺilönleges egészségĹigyiterülette| is kiegészü|. A Magdo|na negyedben a beépítés kissé kevertebb,

még mindig sok a|acsony szintszámú épület is ta|á|ható, eme||ett elszórtan sok használaton kívü|i vagy

a|uIhasznosított terü|et van je|en.

A Nagykörút és a Rákóczi út mentén je||emző a Vegyes terü|ethaszná|at, több iroda, kereskedelem,

vendég|átóegység ta|á|ható, mint a városrészek belső terÜ|etein. A terü|eten kiemelendő a Népszínház utca,

meĺy tradicioná|is kereskedőutca mivoltábó| fakadóan ma is meghatározó tenge|yként je|enik meg a

vá rosszerkezetben.

Losonci és orczy negyed

A Losonci és azorczy negyed terü|etfelhaszná|ás a|apján a|apvetően három területre tago|ható. Meghatározó

terü|etet fog|a| e| a nagyvárosias, telepszeríí |akóterület (Szigony utcai |akótelep és a Ttimő utcai

toronyházak), me|yek tervszerű te|epítésük folytán fe|bom|asztották az azt körtiĺo|e|ő, hagyományosan

kialaku|t nagyvárosias, maBas intenzitású, jel|emzően zártsorú, zártudvaros beépítést. Az Ü||ői út mentén
je|entős méretű kültin|eges egészségügyiterületek ta|álhatók, így a Semme|weis Egyetem, az MTA Kísér|eti

orvostudományi Kutatóintézete. Ebbe a sávba intézményi, je||emzően szabadonálIó jellegű területek
tagozódnak be, mint azorczy parkban fej|esztés alatt ál|ó Nemzeti Közszo|gálatiEgyetem épÜletegyüttese.

Tisztviselćĺtelep

Az Ü||ői úti intézménysáv fo|ytatásaként kültinleges egészségügyi terü|etként érte|mezhető a Semmelweis
Egyetem Tisztvise|őteIep városrészben ta|álható Nagyvárad téri épületegyüttese és a Heim Pá|
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Gyermekkórház. A Könyves Ká|mán körúti tömbsávban vegyesen ta|álhatók gazdaság., jellemzően

raktározást, termelést szolgáló területek és irodaépületek, továbbá vegyes, így intézményi, jellemzően
zártsorú beépítésíí területek is' Ez a terü|etsáv az e|mú|t évek folyamán egyre inkább az utóbbi irányába
fej|ődik. A városrészt északi iránybó|, a Vajda Péter utca mentén intézményekkel vegyes nagyvárosias,
jellemzően zártsorú, keretes beépítésű lakóterület határo|ja. lde sorolható a Ganz negyedhez taĺlozó, az

utca tú|o|dalán |évő egykori MÁVAG ko|ónia épületegyiittese is. A városrész legmeghatározóbb egysége a
névadó Tisztvise|őteIep kisvárosias, jellemzően hézagosan zártsorú je|legű lakóterülete, me|y a fent említett
sávok ö|elésében önál|ó vi|ágként jelentkezik a kerü|etben.

Szózados negyed

Kia|aku|ása és fő haszná|ati módja a|apján a Tisztvise|őtelep városrészhez hason|ít leginkább a Százados
negyed. A negyedben megjelenő területhaszná|atok je||emzően tömbcsoportonként a|kotnak egységeket,

közel harmadukra tisztán |akófunkció a je||emző. A városrész közepén kisvárosias, jellemzően szabadonálló

lellegíí lakóterület található, me|y dé|ről részben nagyvárosias' magas intenzitású, le|lemzően zártsorú
beépítésíí lakóterületben fo|ytatódik. A Sa|gótarjáni út és a vasút közti kertvárosias, intenzív beépítésű
|akóterület az egykori MÁV munkáste|ep része, melyet a Hungária körút Vá|aszt e| a te|ep X. kerü|eti részeitő|.

A Hungária korút mentitertiletsávot a Kerepesi úttó| indulóan irodai, |akó, intézményi, kereskede|mifunkciók
és használaton kívü|i területek vegyessége je||emzi, me|y területfelhaszná|ás szempontjábó| lntézményi,
jellemzően zártsorú beépítésű terü|etnek számít' Az Aszta|os Sándor út mentén az átmeneti zónára jel|emző

gazdasági, jel|emzően raktározást, termelést szolgáló területek, va|amint közlekedéshez kapcsolódó
épületek elhelyezésére szolgá|ó terület és nagy kiterjedésíí sporto|ási célú területek (MTK, BKV E|őre)

ta|á|hatók, me|yek a városrész több mint harmadát teszik ki.

KerepesdĹílő és Ganz negyed

Az átmeneti zőnára jellemző vasúti, gazdasági és kü|önleges terü|etek Kerepesdű|őn és a Ganz negyedben
jelennek meg leginkább Józsefváros terü|etén. A Ke|etĺ pá|yaudvar és kapcsolódó terü|etein kötöttpályás
közlekedési területek és köz|ekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgá!ó terüIet je|enik meg' A
Kerepesi út mentén a pályaudvar fejegysége köze|ében még érződik vegyes városias intézményi hatás. E sáv

kisugárzását kívánja kihasználni az elmú|t évtizedben idete|epĹilt Aréna P|áza bevásárlókiizpont területe is.

Ettő| ke|etre kisebb |éptékben gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szoIgáló területek, délre pedig

a nagy kiterjedésű Fiumei úti sírkert területe talá]ható.

A Ganz negyedben a Sa|gótarjáni út és a Kőbányai út közötti terüĺet a pá|yaudvar és a Józsefvárosi piac

megszűnése miatt nagyrészt használaton kívüli terĺiletnek tekinthető, a terület nyugati o|da|án |évő Sorsok

háza és a Posta Kőbányai út menti épÜlete is intézményi, jellemzően zártsorú beépítésíí területként
azonosítható. A Kőbányai út tú|oldalán lévő vo|t eanz-MÁVAG gyárte|ep a rendszervá|tozás után fokozatosan

átalakult, ma a Hungária körgyűríín be|Ü| a legnagyobb egybefüggő gazdasági, jel|emzően termelést,
raktározást kereskede|met szolgáló terü|et.
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Tény|eges bépítésre szánt terü|etek megoszlása

* Lakó teÍiiletfe|haszná|ási egység ösvesen

t Vegyes terü|etfelhasználási egység összesn

1 Gazdasá8i terü|etfe|haszná|ási egység ŕisszesen

E Kü|.in|eges terĹj|etfelhaszná|ási egység összesen

TényIeges vegyes terü|etfelhaszná|ás megosz|ása

t%

t VárosközDont tertilete

; IntézménYi, je||emzóen zártsorú beépítéstI terti|et

t Intézményi, jeIlemzóen szabadoná||ó je|ĺegű terü|et

B Intézményi, helyi |akosság alape||átását szo|gáló terület

E Kö2úti köz|ekedési terÜĺet

t Kötottpályás kö2|ekedési terulet

s Közkert, kiizpark

i r Temető terü|ete
I

I

I

mego52|ása

Budapest V| |l. kerü|et Józsefváros
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Az egyes ľ|ę'ĺę-qj---tÉ"y!9t9:--l9ĽL$fe]!g1'_É!ľ*e-' .EŁbrlrľyg!!ľ g:4eľa! Ľ9g 3]9rü|eten be|ü|:

Ténv|eges Iakó terüĺetfeIhasználás megosz|ása

t%

! Na8wárosias, je||emzően zártsorú,

zártudvaros beépítéslÍ |akóterúlet
l NągYvérosĺas, je|lemz6en záńsorú, keÍetes beépítésű

|8kóterÜ|et
E Nagyvárosias te|epszerű lakóteriilet

e KisVárosias, ie||emzóen zá*sorú beépÍtésű lakóterÜlet

.' XisváÍosias, je||emzően szabadoná|ĺó je||egú |akóterulet

t Kertvárosias, intenzĺv beépítésű |akóterü|et

Iény|eges kÚlönleges beépítésre szánt
területfeIhaszná|ás megosz|ása

, Bcvásár|óközpont teĺü|ete

! E8ésfsé8ii8Yi teíü|et (kóíháf,sfamtdíium, 8yógyszál|ó, 8yó8yüdüld)
4, Na8ykiterjedésú spoÍtolási cé|úterület
g NagYkiteÍjedésij Íekeáció5 és sżebadidós teíü|et

rA||at- és nŕivénykeít terü|ete

r Honvédelmi, kätonai éŚ nemf€tbiftonsá8i célÍa szo|Bá|óteíÜ|et

g Kö2|ekedéshez kapcsolódó ćpü|etek eIhelyezé5éÍe 5zo|8äló terület

tTemtő teíiiIete

Beépítésre szánt, beépítésre nem szánt és
haszná|aton kívü|i terüIetek meEosz|ása

30/d

7s%

Ń Beépítésre s2ánt tertiIetek összesen

a Beépítésre nem szánt terÜ|etek öszesen

t Hasfná|aton kívüli teru|etek ŕisszesen
ĺ
I
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A V|l|. kerüĺetben az a|ábbitényleges beépítésre szánt és beépítésre nem szánt terü|etek talá|hatóak az
oTÉK áltaI meghatározott területfelhasználási egységek kategóriái közül:
Tényleges terÜ|etfeIhasználás Józseívárosban

lÁKoTERÜIETEK KöZLEKEDÉst TERÜIETEK

Nagyvárosias, magas intenzitású, je||emzően Ln-1 I07,7 Közúti kĺizĺekedési terÜ|et Köu 64,2
zártsorú, zártudvaros beépítésű |akóterĺiIet

Nagyvárosias, je||emzően zártsorú, keretes Ln-2 31',4 Kĺitöttpá|yás kcizlekedési terü|et Kök 8,0
beépítésű |akóterület
Nagyvárosias, teIepszerű |akóterü|et Ln-T t3,1. Kłiz|ekedési terĺiIetek łisszesen 72,2

Kisvárosias, je|lemzően zártsorú beépítésű Lk.1 22,9 ZöLDTERÜLETEK
Iakóterü|et
Kisvárosias, je|lemzően szabadoná||ó je|legű Lk-2 tt,Ĺ K<izke6 kcizpark Zkp 23,4
Iakóterü|et
Kemlárosias, intenzív beépítésti ĺakóterüiet Lke-i f,3 Złiiđterĺiietek összesen 23,4

lakó terÜ|etfelhasználási egység összesen 188,4 KÜLöNLEGESTERÜLETEK

vEGYEs TERÜLETEK Temető terü|ete Kb-T 4,8

Városközpont terü|ete Vt-V 97,7 Kü|önleges terĺiletek fisszesen 4,8

|ntézményi, je||emzően zártsorú beépítésű Vi-1 32,8 Beépítésre nem szánt terĺiletek
terü|et łisszesen

100,3

|ntézményi, je||emzően szabadoná||ó jel|egii vi-2 29,2
terü|et
Intézményi, he|yi lakosság a|ape||átását szo|gá|ó Vi-3 1,6
terĹiIet

Vegyes teriiIetfelhaszná|ási egység.isszesen 150,6

GAZDASÁG| TERÜLETEK

Gazdasági,je||emzőenraktározást,terme|ést Gksz-2 76,t
szoIgá|ó terü|et
Gazdasági terü|etfelhasználási egység łisszesen 76,7

KÜLÖNLE6Es TERÜIETEK

Bevásár|óközpont terü|ete K-Ker t2,3

Egészségtigyi terü|et (kórház, szanatórium, K-E|'i t4,8
gyógyszá||ó, syógyüdü|ő)
Nagykiterjedésű sporto|ási cé|ú terü|et K-Sp 12'7

Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős K-Rek 3,5
terü|et
Á||at- és növénykert terü|ete K.ÁN 3,1'

Honvéde|mi, katonai és nemzetbiztonsági cé|ra K-Hon 2,9
szoIgá|ó terü|et
Köz|ekedéshez kapcsoĺódó épü|etek K-Köz| 25,2

Temető területe K-T 62,5 HAszNl
TERULETEK

Különlegesterületfelhaszná|ási egység t37,o Haszná|aton kívÜ|i részben beépített 22,9
összesen terü|et

Beépítésre szánt terĺi|etek łisszesen 562,0 Haszná|aton kívü|i területek łisszesen 23,0
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A ke r ü l et te r ü l etfe l h a sz n ő l ó só n a k ko nf l i kt u s ą i
Az alábbiakban kerülnek bemutatásra azon terü|etek, amelyeken a TSZT szerinti tervezett terü|etfe|haszná|ás

és a va|óságban meglévő, tényleges terü|etfelhasználás között e|térés, konfliktus mutatkozit vagyis ahol

városszerkezetileg más típusú terü|etfelhasználás megjelenése indoko|t. (Megjegyzendő, hogy csak

léptékében nagyobb, mértékadó konf|iktusok kerÜlnek bemutatásra, pontszerű prob|émák nem.)

A TSZT-ben tervezett terü|etfe|használások a kerü|et nagy részén összhangban á|lnak a je|en|egi, valós

használattal' ATSZT-ben a kerÜ|et je|entős részén

o városközpontterü|et,

o nagyvárosias, magas intenzitású, je||emzően zártsorú, zártudvaros beépítésű lakóterü|et,

o nagyvárosias,jellemzően zártsorú, keretes beépítésű |akóterü|et,

o nagyvárosias,teIepszerű |akóterü|et,

o kisvárosias, jeĺ|emzően szabadoná||ó je||egű |akóterÜ|et,

o intézményi, je||emzően zártsorú beépítésű terÜ|et,

o intézményi, jeĺ|emzően szabadoná||ó je||egű terĹiIet,

o gazdasági, jelIemzően raktározást, terme|ést szo|gá|ó terü|et

kerü |t meghatározásra.

A TSZT-ben e fő tertiletfelhasznáIások me||ett a kerület terü|etén főként több típusú kü|ĺin|eges terület,

zö|dterület, sport és rekreáció számára szo|gá|ó terü|et kerÜ|t kije|ö|ésre.

A kerÜ|etben a TSZT Vonatkozásában a jeIenIegi területhasználattó| jelentősen e|térően kije|ö|t

terü|etfe|haszná|ás csupán néhány esetben tapaszta|ható. A beĺső városrészek tekintetében a TSZT-ben

je|en|egi állapotnak, vagy a már e|indu|t fo|yamatoknak megfe|e|ő terü|etfe|haszná|ás szerepe|. A Ke|eti

pá|yaudvar tertilete tekintetében jeIentős vá|toztatási szándékként értékeIhető a t<jbbszintű

terü|etfelhaszná|ással megtámogatott együttesen intézményi, jel|emzően zártsorú beépítésű és a
ktizlekedéshez kapcsolódó épületek e|helyezésére szolgáló terület kĺje|ö|ése, me|y így mindkét funkció

számára lehetőséget biztosít. A je|ölés a pályaudvar je|en|eg tú|nyomóan vasútiterületeinek a városszövetbe

való integrá|ását segíti e|ő'

A Kerepesi út menti, az Aszta|os Sándor út két oldalán |évő gazdasági terület a TSZT-ben intézményi,
jellemzően zártsorú beépítésű területként szerepe|, azonban átmenetiterÜ|etfeĺhaszná|ásként megtarthatja

gazdasági, ie!lemzően raktározást, terme|ést szolgáló szerepét.

A Hungária korgyűrű mentén e|indu|t intézményi átalaku|ás e|ősegítése, támogatása érdekében a TSZT-ben

a még meg|évő kereskede|mi, gazdasági és haszná|aton kívüli terü|etek számára intézményi, jellemzően

zártsorú beépítésű terü!et szerepe|.

A kerü|etre vonatkozó tervezett terü|etfeIhasználási egységeket és a ténylegesen meg|évő

terü|etfe|haszná|ást, annak léptékét (beépítési intenzitás, funkciók köre) vizsgá|va több esetben is még

jelentős tarta|ékkaI rende|keznek egyes terü|etek.

A terü|etfe|használási egységek intenzitását, vagyis a terü|etek számszerűsített, tervezett beépítési sűrűségi

értékeit (határértékeket) az FRSZ 2. számú melléklete határozza meg. A határértékeket és a kerület

területfelhasználási egységeinek tényleges beépítési sűrűségi énékeit iisszevetve az egész kerületre

tartalék mutatható ki. Az FRSZ-ben rögzített határértékek kerti|eti szintre va|ó leképzése (a határértékek

kihasználása, megköze|ítése, vagy ,,visszafogása,,) a kerĺi|eti terveszközök kieme|t fe|adata. Ezek alapján a

kerü|eti rendezési tervnek (rÉsz) sztikséges meghatároznia, differenciá|nia részletesen az egyes terü|etek

hosszabb távú fejIesztési, ĺntenzitásbeIi a|akulását (pl. szintterĹileti mutató értékei).
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A beépítésĺ sűrűség je|en|egi bsá értékei
a V|||. kerÜ|etben

Forrós: TSZT olótómosztó munkarész, j.7'7.4. fejezet - részlet

Je|magyarázat:

Is-o-
! z.o -s.o

! ĺ.s.z'o
! ĺ.o.ĺ.s
! o.zs.ĺ.s

! o.s -o.zs

Ę o.ł .o.s

ffi o.s .o.ł

W o.z -o.s

W o.t -o.z

|. l o.os. o'ĺ
| | 0.0 -0.0s

A tertjIetfe| haszná |ási egységek fej|esztési potenciá |ja a

Vll|. kerÜ|etben
(bsá érték Iehetséges növekménye)

Forrás: TSZT alótómasztó munkorész, 3.1.1.4. fejezet - részlet

Je|magyaÍázatj.

Io.u-
! z.o .ł.s

!.ĺ.s -z.o

ffi ĺ.o.ĺ.s
ffiE o.s .ĺ.o

ffi o.zs-o.s

! o.ĺ -ozs

! o.o .o.ĺ

A terü|eti tarta|ékok az egyes kerületrészekben kiegyensú|yozottak' A Palotanegyed, a Népszínház negyed és

a Corvin negyed József körút menti terü|etsávja mértéktartó, de a fejlesztésre ]ehetőséget biztosító 0,25.0,5

értéktartományú bsá tartalékkaI rendelkezik. Hason|ó adottságú a Ludovika és a Tisztviselőtelep kisvárosias

területe is, ahol a meg|évő karaktert tiszte|etben tartó fej|esztésre Ęy |ehetőséget ad a TSZT. A terv a kerÜlet

középső (a József körút és a Fiumei út-orczy út áltaI közrefogott) területén a városrehabi|itációs fo|yamatok

számára szabadabb utat enged, a je|en|eg sok he|yen a|acsony beépítési sűrűség helyett a kornyezetükhöz

hason|ó, nagyvároshoz mé|tó, élhető beépítésisűrűség kerü|t meghatározásra.

Az átmeneti zóna terü|etére eső beépítésre szánt területek je||emzően nagyobb sűrűségi tarta|ékka|

rende|keznek. Ennek egyik oka a jelen|eg a|acsony beépítési sűrűségÜk, másrészt a Budapest 2030-ban és a

TSZT-ben is |efektetett e|vek, így a barnamezős terü|etek he|yzetbehozásának szándéka.

A kerü|etben tehát a TSZT-ben kije|ĺilt terü|etfe|haszná|ások, az azokhoz kötött sűrűségi paraméterek

összhangban vannak a je|en|egi terü|ethaszná|atta| és a főbb fej|esztési szándékokka|. A karaktertikben

kia|aku|t, őrzendő terü|eteken ménéktartó fej|ődést biztosít, míg az a|ulhasznosított terü|etek számára ke|lő

|ehetőséget nyújt a fej|ődésre.

I J.T
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2.9.3. TeIekstruktúra
Egy te|epü|ésen belü| a te|ekszerkezet, a telkek morfo|ógiája alapvetően meghatározza annak szerkezetét és

egyben a telepü|ésképet. A történetileg kiaIakult utcahá|ózat, a te|ekosztások akár évszázadokra

visszamenő|eg is |ekövethetők, a mú|t lenyomataként szo|gálnak. A te|ekstruktúra, a terĹi|eti és szé|ességi-

mé|ység|lé|lemzők meghatáľozzák a beépítés Je||egét, vlzsgálatuk ezért kulcsfontossáBú.

Te l e kmo rfológ i o és te l e km é ret
Józsefváros te|ekstruktúrájában a|apvetően három fő típus küĺöníthető e|. A |egjelentősebb részt a
hagyományos városias beépítésre szolgáló, főként |akó- és vegyes funkciójú te|kek teszik ki. Ez a

te|eká||omány je||emzően a kerü|et történeti|eg kia|aku|t be|ső részein, a Pa|otanegyedben és a József körút

- Fiumei út közĺitti terü|etsávon je|entkezik. A Pa|otanegyed és a Rákóczi út menti terti|etsáv te|keit
je||emzően 1000-3000 m2-es te|kek je||emzik, melyek közé természetszerűleg 1000 mz-nél kisebb te|kek és

elszórtan 3000 m2-né| nagyobb te|kek is beéke|ődnek' A telkek szé|essége itt je|lemzően 20 m körü| a|aku|.

Telekméret megosz|ása
(közterületek nélkül)

tln
i;,r:."

(mz)

1000 - ahtt

ł 1000 - 3000

.3000 - 6m0

r 6000 - 10OCE

r 10ffi0 - 25O00

r 25000 - 50000

x 50000 - 75000

r 75000 - feHt

E rmoaun
El ĺmo.smo
@ smo-6mo
I smo-rmoo
El room-zsoo
&l zsooo-sooo
I soom-zsom
! zsoooĺetett

Jellemző telekméret szómossóga szerinti megoszlós o ]ellemző telekméret területi megoszlósa (m2)

kerület egészén _ közterijletek nélküI

A Nagykörút mentén és attó| kife|é, a Csarnok ill. Magdo|na negyed fe|é ha|adva hagyományosan az

e|őbbiekné| kisebb te|ekosztás a jelĺemző, me|y mind azok méretében, mind szé|ességében fie||emzően 15-

18 m) nyomon követhető. A te|ekméret itt je||emzően 1000 m2 a|atti, kisebb számban ta|álhatók 1000-3000

m2-es Vagy azt megha|adó telkek.

Ebbe a te|ekstruktúrába nagyobb méretű (25.30 000 m2 körü|ivagy anná| nagyobb), esetenként teljes tĺimböt
kitevő, főként intézményĺfunkciót (főként oktatás, kultúra, egészségügy) betti|tő te|kek ékelődnek.

A harmadik fő típus a gazdasági funkciók és a városüzeme|tetés számára he|yet adó nagyméretű te|kek köre

(p|. Ganz-MÁVAG, pá|yaudvarok, temetők), me|yek je||emzően a Fiumei út - Aszta|os Sándor út közötti sávot

fog|a|ják e|. |tt meghatározóan a 25-50 000 m2 feletti te|ekméret a jel|emző, de nyi|vánva|óan itt is vannak

kisebb méretű te|kek, beéke|ődve a nagyobb te|epek közé.
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2.9.4. Az építmények vizsgá!ata
Az építmények vizsgálata fo|yamán az egyes funkciók, kapacitások, a meghatározó beépítési je||emzők,

je|lemző magassági viszonyok kerülnek feltárásra. Ezek segítségéve| és a további helyi sajátosságok a|apján

|ehet meghatározni a kerü|etben jellegzetesen elváló karakterű területeket.

Az épületek óltalónos funkcionólis jellemzői

Az épületállomdny és d teríjlethasználqt összeliiggései

A terü|etfe|haszná|ás vĺzsgá|ata bemutatja azokat a területeket, ahol funkcioná|isan hason|ó rende|tetésű

épületek, p|. lakóépü|etek, egészségÜgyi, oktatási intézmények ta|á|hatók, vagY az adott helyszín épületei

különböző típusú gazdasági cé|okat szolgá|nak (kereskedelem, ipar, raktározás). A homogénként je|ö|t lakó-

vagy városközponti terü|eteken mozaikszerűen vagy beéke|ődve egyéb rende|tetések is megje|ennek, p|' a

|akosság e||átását szo|gá|ó funkciók -, befolyásolva a városrész működését. A nagyságrend, a fő rende|tetés,
2.- t.- J -a.-aL -- . rt!L!-L Lr-L-^!L! l.!--!l^|.^L ^-^l-LlAa Varosresz e|eteDen oeloltou szerep a|apJafi |Í|ooKott aZ e||dldsl U|ZLU5!LĺJ vdBy d ÁĺJúLš||.,Ńól )Zulš|d|u

|étesítmények megkÜ|önböztetése, kü|ontisen az intézmények körében, annak el|enére, hogy rész|etes

épü|etenkénti funkcióvizsgálat nem történik. Az intézmények térbeIi e|he|yezkedése jelzi az egyes terÜ|etek

e||átottságát, sűrűsödésük kijelö|i a ktizpontíbb he|yeket, de mutatja azt is, hogyan erősítik a kü|önböző

el|átórendszerek egymást. Az oná||ó intézményeket az e||átás szo|gá|atába á||ított épü|etfo|dszinti funkciók

egészítik ki.

Az eltérő fiildszinti funkciók egyes városközponti és egyes lakóterijleteken

A városszerkezette| összefüggésben a kerületben meghatározóak azok a fontosabb útvona|ak, je|entősebb

gyalogosforga|mat bonyo|ító utcák, ame|yek mentén az épületek fölszinti kialakítása lehetővé teszi a

közvetlen közterü|eti kapcso|atot, így alka|massá vá|nak az épü|etek a különböző e||átó funkciók, így a

kereskede|em, a vendég|átás, a szoĺgáltatás vagy egyéb közfunkciók befogadására. Ezek á|talában a

forgaImasabb útvona|ak vagy kiemeltebb terek, közösségi talá|kozások környékén ta|álhatóak. Kü|tinösen

je||emzőek a fő szerkezetet alkotó útvona|ak me||ett (Nagykörút, Rákóczi út, U||ői út stb. Vagy egyes tereken

pl. Mikszáth tér), de az intézményi tú|sú|yábó| fakadóan kevésbé je|lemző p|. a Múzeum körút mentén.

Az i ntézm é nye k j el l e mzői
A kerü|et terü|etén |évő intézmények részben a helyi a|apel|átást biztosÍtják, részben fővárosi, de több

esetben országos e||átást is szo|gá|nak. Az intézmények e|he|yezkedését mutató a|ábbitérképeken jó| |átszik

az egyes e||átóintézmények e|he|yezkedése, ami szorosan összefügg azok e|érhetőségéve|, az érintett

terü|etek e||átottságával.

Kiizigazgatás

A kerü|et |egfontosabb közintézményei az tinkormányzat és a po|gármesteri hivatal, va|amint a

kormányhivataI kerü|eti szerve. A kerü|eti bíróság, ügyészség más kerü|etben mÍĺködik. országos hatáskĺjrű

öná ||ó közigazgatási létesítmény nincs.

Egyházi intézmények

A kerü|etben jelentős számú egyházi |étesítmény, temp|om talá|ható, elhe|yezkedésük elsősorban a

|akóterü|eteken be|ü|i, tcibb esetben zártsorú beépítéshez i||eszkedő módon jöttek |étre.
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Nevelési és oktatási intézmények

Az óvodai és általános isko|ai e||átás Be|ső-Józsefváros terü|etén hiányos, ugyanakkor itt műkĺidik a
középisko|ák több mint harmada. Középső-Józsefuáros területén nagyobb távo|ságban he|yezkednek e|

egymástó|. Mind az óvodaĺ, mind az á|ta|ános isko|ák 500 méteres körzetben szinte a kerü|et minden

|akóterü|etét |efedik, a kerü|ethatárok mentén a szomszédos kerületi intézmények,,besegíthetnek,, az ellátás

eset|eges hiányaiba. A Pa|otanegyedben a diákság je|entős felü|reprezentá|tságát segíti e|ő, hogy a

Nagykĺirúton be|ü| műkcidik a |egtöbb felsőoktatási intézmény, bárt<ibb található azon kívül is. A kerü|et új

fe|sőoktatási intézménnye|, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemme|gazdagodott a kcize|mú|tban.

" 
tóeńárcí &ttffiĺnyat
Po|dmétc'i HŕEb|.

. tÚpltó'.s

" mdórĺéc

. t.ńpk'fr

Egészség ügyÍ i ntézmények

országos és fővárosĺ szempontból is kiemeIkedő egészségügyi |étesítmények ta|á|hatóak Józsefuárosban. A
kórházak és klinikák - a Rókus kórház kivéte|éve|- a|apvetően az Ül|ői út menti sávra kor|átozódnak, három

fő he|yszínen csoportosu|va' A szakorvosi rende|ők egy része a kórházakhoz kapcso|ódik, esetenként azonos

a háziorvosi szo|gá|tatás helyszíneive|, utóbbiak szinte te|jes lakóterü|eti |efedettséget je|entenek.

SzociáIis intézmények

A2'I,4' fejezetben már bemutatott társadalmi összetétel indoko|ja a szociálĺs e||átó funkciók erőteljesebb

megje|enését a főváros többĺ kerü|etéhez képest, me|yekre Józsefuáros krízĺsterĹiletei miatt is szükség van.

A gyermekellátás terén a bö|csődék száma kevés, a Józsefuárosi lakóteĺep környezetében jobb az e|oszlásuk.

A rászoru|takkaIfog|aIkozó gyermekintézmények is e|sősorban a körúton kívü| he|yezkednek e|'

Az ellátó intézmények e|he|yezkedése kismértékben kĺiveti a korösszetéte|t, a be|ső-józsefuárositerü|eteken

nagyobb az időskorúakat ellátó intézmények száma, de a Kĺizépső-Józsefváros terü|etén is nagy számban

je|en vannak. A kü|önböző rászorultságok - fogyatékose||átás és speciális fog|alkoztatók, szenvedé|ybeteg-

vagy pszichiátria i eIlátás intézményeinek számossága meghatározó.
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A haj|ékta|an-ellátás intézményei kevésbé a kerü|et alapellátását, mint inkább a főváros pesti kerületeinek

e||átását szolgá|ják. Jó| lehatároIható a Középső-Józsefvárosban való e|helyezkedésük, hason|óan a V|-V||.

kerü|ethez (Nagykörút és Dózsa György út közĺittitérség). Budapest egészét tekintve terü|eti|eg itt sűríĺsödik

a legtöbb hajléktalaneIlátó |étesítmény.

. rlm|t iycre|€t .||ltár

a ty.ÍEt.t mptö{Ď.nĺ C||átJg
|bółěód.Ł €|ádl ED|ódt)

- ffidclYb.t.& íotý.tć|ot
- é F6dÔł.tri.| ct|átát

. |dótłDrú.k cłlátá9

. h.jléłbl.not.|lĺ'tĺg

EeészségÜgyĺ intézmények Szociá|ĺs e||átóintézmények

K u ltu rá l i s i ntéz m é nye k
A kerü|etben több he|yen működnek kÜ|önböző műve|ődési létesítmények. Meghatározó kapacitású -
k|asszikus érte|emben vett - nagy műve|ődési ház ugyan nincs, de ttibb kisebb színpad nyújt |ehetőséget

e|őadások megtartására. Hangversenyre, zenei e|őadásokra a fe|újított Erke| Színház a|kalmassá vá|t. Az

országos je|entőségű Nemzeti Múzeum me||ett kisebb tematikus múzeumok is működnek. A galériák

számossága kisebb a belső kerü|etekéné|, ugyanakkor - kciszönhetően a sok felsőoktatási intézménynek -
je|entős a könyvtárak száma' A budapesti tizenkét mu|tip|ex mozibó| kettő ta|á|ható a kerü|etben (Aréna

Pláza, Corvin), eme||ett itt működik a tcibb mint száz éves Uránia filmszínház is.

Rekreáció, sport

A rekreációs |étesítmények közü| a Kü|ső-Józsefuáros területén működő sportpá|yák eme|hetők ki.

Jelentősebb, fedett sport|étesítmény (sportcsarnok, uszoda) nincs a kerü|etben, az e|sősorban

pincehe|yiségeket hasznosító fitneszk|ubok nem képviselnek városi léptéket. Az uszoda hiányát pótolja

némileg a Losonci téri á|talános isko|a nem nyilvános tanuszodája, il|etve a Corvin negyed egyik edzőterem

wel|ness |étesítményében |évő úszómedence (Life1 WelIness).

Turizmus

A turizmus háttérintézményei tekintetében a Józsefváros nem tartozik kifejezetten a cé|térségek közé, bár a

Nemzeti Múzeum és a Palotanegyed utóbbi években történt fejlesztése a vendég|átásban je|entős minőségi

és számossági e|őre|épést eredményezett. A szá|lodaiférőhelyek térbe|i e|helyezkedése a nagyobb közösségi

köz|ekedési sávok mellett, a Pa|otanegyedben és a Rákóczi út környezetében meghatározó'

.sál|od.

i łonŕoci. köłporrt

ł 6bb |átnřn|ók

TurizmusKu|túra, rekreáció és sport jeIentősebb intézményei
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Ke re ske d e l e m' szo l g á ltatá s

Az önkormánYzatok az á|ta|uk működtetett piacok és vásárcsarnokok fenntartásáért tartoznak fe|e|ősségge|,

a kereskede|em egyéb |étesítményeit a gazdasági szereplők működtetik' A Rákóczi téri vásárcsarnok és a
Te|eki Lász|ó téri piac meghatározó létesítményei mellett már egynapos terme|ői piacok is működnek. A
három bevásárlóközpont (Aréna Pláza, Corvin P|áza, Europeum) - a kerü|eti ellátás mellett - budapesti szintű

vonzáskcirrel is rende]kezik. A kereskedeImi és szo|gá|tatási e||átást részben ezek a koncentrá|t

nagy|étesítmények, de főképp a városias |akóterü|etek fö|dszinti üz|ethe|yiségei biztosítják, je|entősebb

szakáruház, hipermarket, öná||ó szupermarket nem je||emzi a kerü|etet.

Beépítési jellemzők

Jellemző beépítési mérték

A beépítési ménék a beépítés sűrűségének egyik fontos sajátossága. Az épü|ette| beépített terület és a te|ek

terü|etének hányadosábó| adódó érték jó|je|lemzi az egyes terü|eteket.

n
I
@
I

20X alatt

20. ĄA%

40- 60%

60 
'{ 

Íe|ett

Jellemző beépítési mérték (%) megosz|ása a te|kek Je||emző beépítettség területi megosz|ása
darabszáma a|apján, a kerĹllet egészén

A kerü|eten be|t.i| |egnagyobb arányban a 60% fe|etti beépítettséggel rende|kező te|kek vannak. Ezek aIkotják

|ényegében a belső kerti|etrésztő| egészen a Fiumei útig tartó részt, ami nagyjábó| megegyezik a zártsorú-

zártudvaros beépítésimódú terti|etekke|. Ehhez hason|ó a kb. 65%-os beépítettséggelrendeIkező vo|t Ganz-

MÁVAG terü|et is, me|y azonban a beépítés jel|egében jelentősen e|tér a be|ső városrészben tapaszta|taktó|.

Ettő| a|acsonyabb, 40-60% közötti beépítésse| rende|kezik a Százados negyed, va|amint a Kĺinyves Ká|mán

kĺjrrit menti beépÍtés Vajda Péter út és Ü||ői út közötti szakasza. A térkép a je||emző te|epü|ésszerkezeti

egységek jelIemző beépítettségi értékeit mutatja, nem teIekszintű vizsgálat.

Egyes intézményterü|eteken, így a Semme|weis Egyetemen és az orczy parkban a|acsonyabb ,2o-4o% köru|i

beépítés adódik. Ez je||emzi a Tisztvise|őte|epet, és a Kerepesi út mentén is ehhez hason]ó beépítési mérték

a jel|emző. A legalacsonyabb,20% a|atti beépítési mérték csupán a Fiumei útisírkert és a Józsefvárosi pu.

területén je|enik meg.

Je||emző beépítettsé8 területi megosz|ása
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A beépítés mdgdssági jellemzői (szintszám, beépítési mdgasság)

A beépítés magassága meghatározó eleme a városképnek, emel|ett a sűrűség másik meghatároző tényezője.
A vizsgá|at fo|yamán a szintszámok a|apján hason|ó, homogén egybefüggő terü|eti egységek je|lemző

szintszámai kerü|nek bemutatásra.

I

1 Szintszámok megosz|ása
E 2stnralatt

&| 2 .3 sŽint

l4-ssrint
E 6-zsrint
l 85zĺntfe|ett

Ę| wgyes

(szint)

2-dlatt

s2-3

r4 -5

;::6 -7

r8.fďett

* Yegyes

L__
Jellemző szintszámok megosz|ása kerü|et egészén

(%)

JelIemző szintszámok terü|eti megoszlása

A kerÜ|et arculata szempontjából meghatározó a be|ső városrészek terü|ete. ltt je||emzően 4-6 szintes

épü|etek ta|á|hatók, de enné| a|acsonyabb, régi2-3 szĺntes épületek is je|en vannak. A be|ső tertileteken
ugyanakkor a szintszám a|apján létrejött beépítés magasságát je|entősen befo|yáso|ja az építési kor, vagyis a

korszakonként e|térő szintmagasság. A Csarnok és a Magdo|na negyed környékén nem határozható meg

egyértelműen a je||emző szĺntszám a beépítés vá|tozatossága miatt, ezért vegyes, vá|toző szintszámú
terü|etként jellemezhető. Ezen a terü|eten jelentős számban ta|álhatók még fö|dszintes épü|etek is. Az 1-4

szintes épü|etek kcize| azonos arányt képvise|nek a területen, ettől kisebb arányban |ehet 5-6 szintes vagy

anná| magasabb épĹi|etet ta|á|ni.

A kerületben a fő határvona|ként ebbő| a szempontbó| a Fiumei és orczy utak vona|a je|entkezik' Az ezektő|

ke|etre |évő Tisztvise|őtelep terü|etén kétszintes vagy anná| alacsonyabb épü|etek je||emzőek. A Könyves

Ká]mán körút mentén a régi négyszintes épü|etek mel|ett az e|múlt időszakban épü|t 7-8 szintes irodaházak
a korúthoz mé|tó, magasabb térfa|at adnak, és bár még nem a|akult ki (át) te|jesen ez a terÜ|et, ezek
határozzák meg a városképet. Szintszám és magasság tekintetében nehezen értéke|hető a Ganz-MÁvRG
terü|ete, ahoI a földszintes csarnokoktó| a hétszintes irodaépületig sok minden ta|á|ható, azonban jel|emzően

2-3 szintes a beépítés meghatározó része.

A Kőbányai úttó| északra, a Könyves Ká|mán körút mentén a|acsonyabb, a sportte|eptől északra, a Százados

negyed terÜletén vegyes szintszámú a beépítés. Az egyes korszakok építései mind a terü|eten hagyták

kézjegyüket, így néhány tömbönként vá|takoznak a ftildszintes és három-négyszintes épü|etek, majd az

utóbbi időszakbó| származo hétszintes vagy enné| nagyobb szintszámú beépítések'

Jel l e mző beé pítési síi ríÍség

A beépítési sűrűség az épti|etek szintterületének és a |ehatáro|ás közterületekkeI egyÜtt vett a|apterü|etének

hányadosa. A tömbméret, a közterü|eti struktúra, annak a terü|eti |ehatáro|áshoz méľt aránya a|apvetően

befo|yáso|ja a beépítési sűrűség számítását. A beépítési sűrűség érzéke|tetéséhez aIkalmazott lehatáro|ások

a kozterü|et fő struktúrája fiel|emzően a fő- és gyűjtőúthá|ózat), va|amint az azokon belülfunkcĺoná|isan vagy

karakterében jelentősen e|vá|ó egységek figyelembevételéve| kerülnek meghatározásra. A szintterület
megá||apítása során az építményszintek összegzése a pinceszintet is tartaImazza.
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8 0,5 - ą75

L.Ĺ,25

:: L25 -1+5

Je||emző beépítési sűrűség megosz|ása kerü|et Je||emző beépítési sűrűség terü|eti megosz|ása (m'lm')
egészén (%)

A kerü|et beépítési sűrűsége a be|ső városrészekben a |egnagyobb. A Pa|otanegyedben 2,5-3,0 érték adódik.

3,0 feletti érték az Erke| Színház környezetében ta|á|ható. A József körút és az orczy út közötti terü|eten
je||emzően 2,o-2,S-os beépítési sűrűség je||emző. lnnen ke|etre je||emzően aIacsonyabb értékek

mutatkoznak' A kerü|et je|entős részén 1,25 fe|etti érték adódik. A térkép a je||emző te|epü|ésszerkezeti

egységek je||emző beépítési sűrűségi értékeit mutatja, nem te|ekszintű vizsgá|at.

Településkarokter, helyi sajótossógok: utcakép, téraróny, jellegzetes épülettípusok

leIlemző beépítési módozatok

Józsefuáros beépítési módozatai jó| követik a beépü|és korszakait' A X|X. század második fe|ében az akkori

nagyvárosias fej|esztés során zártsorú beépítés jött |étre, je|lemzően zárt belső udvarokka|. A Nagykörúttó|

ke|etre ugyanezze| ta|á|kozunk, de a zárt udvarok keverednek a korábbi, alacsonyabb státuszt jelző terület
beépítési formáiva|, hosszú, keskeny udvarokka|, a|acsonyabb L és U aĺakú épületekkel.

! zártsoru, zártudEr6

r zártsru - kget6
ä 2árt9rú - speciális

ć zártsoru . vegyes

r telep6zerű (hk&e|ep}

* telepszeđ (spffiá|is}

säbadm á|łó

$ kevert

záŕtsonj. řáńudvarc
2ártsnl - łer€ts
áMn!.5p6|á|ĺs
záŕt$ni . wgyes

telepszeío (|akótelep)

te|epsze.o (speciá|ls)

gabadon ál|ó

keveŔ

le||emző beépítési módok megosz|ása a kerü|et egészén JelIemző beépítési módok
l,%)

A nagyobb közintézmények közü| meghatározóak a nagyobb zöldfelü|ette| ö|elt, szabadoná||óan

e|he|yezkedő épü|etek, ame|yek megtörik a kerület je|lemző zártsorú je||egét. A korszerű, zártsorú keretes

beépítés csak kisvárosias léptékben je|ent meg, a Tisztvise|őte|epen.

A mai barnamezők jelentős részét a nagy iparitömbök beépítése ura|ja, ahola beépítés rendkívü| heterogén,

az utca fe|é sok esetben zárt, városias je||eget követ, de a te|ektömbön belül hol telekhatáron, ho|

szabadoná||óan épti|tek a fe| a nagy csarnokok.

Megta|á|ható a kerü|etben a hetvenes évek riszóte|kes beépítése ugyanúgy, mint a későbbi keretes
je||emzőket utánozó tömbte|ken |étrejött szabadoná|ló |akóte|epi beépítés.

Az új foghíjbeépítések a beépítési módot tekintve a környezethez hasonu|nak, de esetenként |éptéket

váltanak, vagy új e|emként, a városszcivetbe behasító módon jelennek meg, más térarányt és magasságot

Beépítési sűrĺiség megoszlása

Beépítésl módok megoszláse
(közterületek nélkiil)
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hozva |étre, alapvetően megvá|toztatva az eredeti városi arányokat, je|enősen átrendezve a korábbi

tombstruktúrát is - e|sősorban a corvin negyed új beépítései esetében.

J el I e gzetes utcoké p, téraró nyok

Az e|őzőekben ismertetett te|ekstruktúra, a beépítési mérték és magasság, valamint a sűrűség terü|eti

hasonlóságai, továbbá a beépítési mód a|apján Józsefváros terü|etét jó| lehatáro|ható, eltérő karakterű

terü|etek aIkotják. Tradicioná|is beépítését a X|X' században kia|aku|t főhá|ózatolq szé|es sugár- és

gyűrűirányú elemek á|ta| tago|t beépítések közĺitti szűk utcarendszer je||emzi. A |akóterületek zömét a

keskeny telekszélességű, je||emzően zártudvaros, 4-5 szintes, zártsorú historizáló beépítés alkotja. Az

utcaképek a Pa|otanegyed terü|etén egységesebbek, de itt is taĺá|hatóak utcaképet megtörő e|térő

magasságok és ebbő| adódó magas tűzfalak. A szűk utcák ellenére a régiszintmagasságú két-, háromemeletes

épületekke| határo|t közterü|etek téraránya elfogadható, keskenységük dacára is. Az épületek építészeti

minősége ezen a teríi|eten gazdagabb formá|ású, mint a körúttól kife|é lévő beépítés esetében, bár még a

Néoszínház nepvedre is lellemző az itt |eírt karakter.

A be|ső városrészeket je||emző beépítés egységessége a korabe|i szabá|yzatokbó| és azok

továbbfej|esztésébő| adódik. A Főváros szabá|yozási rendszerét a Közmunkatanács dolgozta ki, a város

övezetekre va|ó osztásával megteremtve további kiépü|ésének rendezett kereteit. A szabályozást tcibbször

módosították, me|ynek eredménye mind a mai napig nyomon követhető a kü|önböző szabá|yozási időszakok

magassági kü|önbözősége nyomot hagyott. Az építést meghatározó rendelkezések vá|toztatásaira az 1893-

as Építésügyi szabá|yzat e|fogadása után 1914-ben, majd 1940-ben kerü|t sor, nagyjából azonos

szellemiségge|, de az adott korszakhoz i||ő módon. Ehhez képest törést okozott az 1959-es szabályzat, majd

az 1986-os, ami még inkább ,,megfe|edkezett,, a rész|etekről' A terü|et kialaku|ásában a|apvető vo|t a

meghatározott utcai térarány, i||etve az utcák mentén építhető éptiletek - e|őször eme|etszámban, majd

később méterben maximá|t - |egnagyobb párkánymagassága.

A Nagykörúton túl a korabeli karakter a|acsonyabb sűrűségű és magasságú beépítése az e|mú|t időszakban

nagy áta|aku|áson esett át, |étrejött a Corvin sétány, ame|yet a korabe|i szűk utcákban he|yenként

kedvezőt|en téra rá ny je||emez.

A Magdo|na negyed a kerü|et |egheterogénabb beépítésű terü|ete, a telekstruktúra kismértékben eltérő, a

keskenyebb, hosszabb te|keken még kisvárosias je||emzők is ta|á|hatók, de épü|etállományában is

kedvezőt|enebb ál|apot ura|kodik a belső terü|etekhez képest. Je||egzetesen meghatározható karakterre|

nem rendeIkezik, ez a kia|akulat|anság je||emzi. Egyes utcaszakaszai adnak csak karakteres megie|enést.

A hetvenes években jött |étre a terü|ettől te|jesen idegen Szigony utcai |akóte|ep, amely az akkori

városfejlesztési e|képze|éseket híven tükröző nyomot hagyott az utókorra. A kivitelezés során az ún. Szigony

körút nyomvonalát is kiszabá|yozták.

Meghatározó és kedvező, építészeti értékeket is hordozó kisvárosias karakterrel rendelkezik a

Tisztviselőte|ep jel|egzetes keretes beépítése, Vagy a Százados negyed régi Művészte|epe, és az azza|

szomszédos újabb, pane|es |akóterÜ|et' Ezeken a terü|eteken az utcák kedvezőtérarányúak, zö|dfe|ü|etekben

is gazdagok.
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BeIső Pa|otanegyed

Körút. Rákóczĺ út menti

Népszínház utca menti

Baross utca menti

Corvin sétány

LakóteIep

Vegyes be|ső városrész

Intézmények

Vegyes intézménytertiIet

Gazdasági terü|et

Máv munkáste|ep

Tisztviselő te|ep

Nagyvárosiba forduló

Tömbönként e|térő karakter

V'egyes

Je|lemző beépítési karakterek
forrás: sojót térkép

A városkép szempontjábó| a Kőbányai út, a Kerepesi út vo|t ipari terü|etei, a fe|hagyott Józsefoárosi
pá|yaudvarsávja sok kívánniva|ót hagy még maga után mind rendezet|enségét, mind épületá||ományát, mind

az ezekbő| adódó utcaképét i||etően.

Józsefváros sokszínűségét je||emzi, hogy a be|ső terü|etekrő| keleti irányba ha|adva fokozatosan szakadozik,

|azuI a beépítés sűrűsége, sze||ősebb és tágabb utcákkaI ta|á|kozunk.

J e I l e gz etes é pii l ett í p u so k
Zórtudvaros épületek

Az cisszes zártudvaros épületre je||emző a lakások be|ső udvarró|történő megközelítése, a gazdagabb pa|oták

esetében széles |oggiákró|, a puritánabb épü|etekné| a keskenyebb gangokró|. A kisebb teIkeken az udvarok

sötétek, a fti|dszinti |akások benapozottsága eset|eges. Az épü|etek magastetősek, a telekhatárokon
fé|nyeregtetővel csat|akoznak zártan a szomszédos épületekhez. Hom|okzati kia|akításban a historizá|ó

megformálás gazdag épü|etdíszes, kváderkőutánzatos kialakítássaIjárt, a díszesebb pa|oták esetében gazdag

kőerké|yekke|, erké|y- vagy ka puzatta rtó mito|ógia i a |akokka ].

A körúton be|tiIi terÍ.i|eteken az épületeknek a szűk utcákhoz igazodó beépítése, a korábbi beépü|és és a
központibb fekvés miatti a funkciók esetenként e|térő épü|etkonfigurációkat is eredményeztet mĘ a
kĺirúton tú|i beépítés esetében kisebb a szórás.

Palotdk

A Nemzeti Múzeum környezetében, Be|ső-JózsefVáros szívében nagyobb számú reprezentatív palotát

eme|tek. Az építtetők zöme a városba költöző vagy az év bizonyos hányadát a csa|ádjáva| egyĹitt a városban

töĺtő arisztokrata vo|t' A megte|epedés fő|eg a Nemzeti Múzeum mögötti területet, va|amint a mai

otpacsĺrta, Reviczky utca mentén lévő ingat|anokat érintette. A magyar társada|om fe|ső rétege már ezt

mege|őzően is építkezett Pesten, |egÍnkább a reformkor idején. A Nemzeti Múzeum környéke nem az

egyetlen, de az egyik |egje|entősebb he|yszíne volt az arisztokrácia fővárosi építkezéseinek. Ezekre az

épületekre je||emző az arányos udvar, a kevesebb szintszám, mive| cé|juk nem a lakások zsúfolása volt, mint

a bérházas tertileteken. Az épületek díszes, historizá|ó hom|okzatai között sok kiemeIkedő aIkotás talá|ható.
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Egyedi kćizi ntézmé nyek

A kerütet több, az átlagostól e|térő karakterű, je||egzetes épü|ette| dicsekedhet' l|yen a Ludovika tömbje

hatalmas parkjával, de a X|X. században épü|t k|inikai épületek is sajátos, jel|egzetes kozintézményi stí|ust

hordoznak. Szintén gazdag zö|d környezetben fekszik a Nemzeti Múzeum és az ErkeI Színház.

A Semme|weis Egyetem Nagyvárad TériE|méletiTömbje a főváros egyik meghatároző magasépü|ete. Bár a

távolból kissé megtöri a történetivárosképet, mégis jó|je|ö|i a Nagyvárad téri csuklópontot.

Ipari építészet - koz|ekedési épü|etek

Je||egzetesek a Ganz-MÁVAG korábbi irodai és ipari épületei, azorczy térivillamosremíz, va|amint a Keleti

pályaudvar csa rnoképülete.

Lakótelep

A 70-es évek városszerkezet áta|akító tevékenységének e|ső - és szerencsére megá|lt - jele a szigony utca

menti lakóte|ep, ami a|apvető vá|tozást hozott a nem véglegesen kia|aku|t beépítésben.

Kortórs épületek

A XX|. század üz|eti szemlé|etét tükrozi az Aréna Pláza, illetve a Corvin Sétány Program új épü|etegyüttese,

Vagy az orczy Fórum épületei. Ezek e|térő jellemzőkke| rende|kező épü|etek, épü|etegyüttesek, ame|yek

je|entős lokális húzóerőve| bíró fej|esztések zászlóshajói.

2.9.5. Épített kornyezet konf!iktusai, probIémái

Slumosodott, leszakadó, leromló és degradólódott területek

A lakóhe|y rossz fizikai körÜ|ményei lehetnek olyanok, me|yeken gyakran csak a városrehabi|itációs

beavatkozások segíthetnek. Az ilyen he|yeken é|őkre á|talában je||emző az a|acsony isko|ázottság és a|acsony

fog|alkoztatási ráta, a |akhatási kĺi|tségek megfizetésének mindennapos nehézsége, a rossz egészségi á||apot,

és az á|ta|ános elszegényedés. llyen területek |ehetnek tĺibbek kcizött:

. a szegregátumok és a szegregációva| veszé|yeztetett krízisterĹj|etek (aho| mé|y strukturá|is és komplex

szocioku|turá|ĺs prob|émák következtében spontán rehabilitációs fo|yamat nem lehetséges);

r az erősen IeromIott Iakókörnyezetek;

o a kornyezetükhoz képest erőte|jesen Ieértéke|ődő |akótertiIetek, aho| az aIacsony státuszú |akók nagyarányú

beköltözéséve|, a Ieértéke|ődés tovagyűrűző hatásával számoIni Iehet;

o a rozsdaövezetekbe éke|ődő és/vagy azok mellett e|he|yezkedő |akóterü|etek.

A fentiek aIapján Józsefvárosban a je||emzően |erom|ó, avult épületá||ományú, sIumosodott vagy

s|umosodásra haj|amos területek kimutatására a KSH a 2011. évi népszám|á|ási adatok fe|haszná|ásáva|, a

gL4/2oÍ2 (Xl' 8.)Korm. rende|et 10. me||ék|ete szerint e|végezte a kerü|et szegregációszűrését. Az adatok

eIemzése és értéke|ése kü|ön fejezetben (||.2' Eltérő je||emzőkkel rendeIkező kerületrészek) kerül

bemutatásra'

A Budapest 2o2o és a Tematikus Fejlesztési Programok, Szociá|is Városrehabilitáció, Krízisterü|etek

|ehatáro|ásaidokumentumaiszintén komplex, de a KSH módszertanától e|térő metodikája szerint a térképen

je|ö|t stumosodott terü|eteket mutatta kiJózsefváros terü|etén: Nagykĺirúton kívü|iterületen, szinte a kerü|et

te|jes szélességében, egészen az orczy - Fiumei út vona|áig tartó sáv á|ta|ános je||emzői olyanok, hogy

aIa pvetően rehabiIitációt igényeInek.
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90. ábra: A kerü|et krízis- és veszé|yeztetett tömbjei _ 2077
Forrós: Tematikus Fejlesztési Progromok - SzocióIis Vórosrehabilitóció, Krízisterületek lehotórolósoi

A Nagykörúton kívü|i terĺ.ilet fej|ődése már XlX. századi kti|városként is elmaradt az ún. fe|ső kü|városétó|.

Ennek kedvezőt|en hozadéka tehát történetileg determinált. A po|gárosodott körúton belüli terü|et és a
ke|etrő| ipariterÜ|etek közé záródó terület már nem kapott a l|. világháború után o|yan |endületet, hogy

hason|ó fej|ődési ívet járhatott vo|na be, mint a szomszédos kerü|etek hasonló adottságú terü|etei,

A későbbi városfejlesztés a fokozatosság helyett a jelentős méretű szanálásban gondolkodott, ami még
jobban |erontotta ezt a be|ső városi térséget. Fokozatos rehabilitációs stratégiáva| e|indu|t pár tömb

áta|aku|ása, melyek szabáĺyozása lehetővé tenné a fokozatosan áta|aku|ást.

E terü|et dé|i részén a |étrejött Corvin negyed hatásai még nem kimutathatóak, de annak és környékének

fej|esztési potenciá|ja je|entős. A megfigyelhető társada|mi rétegződés a|apján csak kÜ|ső beavatkozással

|ehet vá|tozást elérni.

Természetesen ezekben a tömbökben is megta|á|hatóak kozepes és egyes esetekben jó á|lagú épü|etek is,

azonban számuk kevés'

A fővárosban a rossz he|yzetű népességet koncentrá|ó, lerom|ott épü|etá||ományú terü|etek viszony|ag

szétszórtan he|yezkednek e|, ám egy-egy kerü|etben több kisebb terü|et is van, aho| a leromlott, rossz

á||apotú, alacsony komfortfokozatú, rossz mĺnőségű (substandard, zsúfo|t |akások) |akások aránya magas. A
Vltl. kerti|etben a substandard lakások aránya városrészenként markánsan kü!önbözik. A |akások je|entős

része cisszkomfortos vagy komfortos, ám 2011-ben a komfort nélkü|i, félkomfortos és szÜkség|akások aránya

8,77% volt a kerü|etben.
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Al u l h asz no; ított és b a r n a m ezős te r ĺj lete k

Budapesten a haszná|aton kívü|i, i||etve a|u|hasznosított területek jelentős hányada klasszikus barnamezős,

azaz egykor ipari, köz|ekedésifunkcióvaI bíró terĹi|et.

Je|en vizsgá|atban a használat a|apján a következő
kategóriá k kerü|tek megkü|ön böztetésre:

o Je||emzően aluIhasznosítottterÜletek

Je||emzően haszná|aton kívü|i terü|etek

FejIesztésre aIkalmas vasúti terÜletek

Az aIulhasznosítottság a belső terü|eti tartalék nem

megfele|ő kihasználását Vagy a városszerkezeti|eg

nem megfe|e|ő funkciót je|enti. Ezeken a

terü|eteken sok esetben nem értékes az

épü|etálIomány, i||etve városszerkezeten be|ü|i

potenciá|ját a meg|évő épü|etek sűrűsége nem

használja ki' E|őfordu|, hogy az elmú|t években a
terrileten jelentős bontások történtek, de a terü|et
(minőségi) átalakulása _ je|lemzően a gazdasági

vá|ság következtében - nem történt meg, és a
visszamaradt, néha értékes épü|etek sem

hasznosította k megfeIelően.
91. ábra: A|u|hasznosított és barnamezős terÜletek

Józsefvárosban

Az alu|hasznosított területek me||ett számos olyan haszná|aton kívü|i terület van a kerü|etben, ame|yen a

korábbi haszná|at megszűnt, az értékte|en épületek vagy e|bontásra kerĺi|tek, vagy üresen ál|nak, de számos

értékes épÜ|et pusztu| megfele|ő használat hiányában. A haszná|aton kívüli terü|eteken a város számára
jelentős fej|esztési |ehetőség kíná|kozik beépítésre és szabad terü|etek fej|esztésére egyaránt. Jelen|egi

ál|apotuk szerint e terü|eteken be|ü| megkü|önböztethetőek az épü|etállománnyaI rende|kező, i|letve Üres,

épületá||ománnyaI nem rendeIkező terü|etek.

Józsefvárosban tobb meghatározó kiterjedésű terület került i|yen sorsra és vár a fejlesztésre. Elsősorban azok

az ipari területek, ame|yek terü|eti megosztása nem Vagy csak nagy műszaki és tu|ajdonosi nehézségek árán

o|dható me8, vagy beépítése o|y mértékben megkövült, hogy még évtizedekig prognosztizá|ható

fennmaradása. ||yen p|. a Ganz-MÁVAG terü|ete, ami a távlati e|képze|ésekben egy kitisztu|tabb gazdasági

terü|etnek kelĺene helyet adjon, de hason|óak a Kerepesi úton lévő egyesi ipari terti|etek is' A Józsefvárosi
pályaudvar megszűnésével szintén aIuIhasznosított terü|etté vá|t, hasznosítására t<ibbféle eIképze|és

Iehetséges.

A Ke|eti pá|yaudvar potenciálĺs nagyvárosi kapcsolatokat igénylő terü|et, ahol igény esetén szintén lehetséges

a többszintes területfe|haszná|ás, a vasúti funkció kedvezőt|en hatásának oldása.

A Corvin negyed esetében a megindu|t fejlesztések a keres|et ismételt fe||endülése után várhatóan

fo|ytatódnak, így nem maradnak üresen az elbontott tömbök. A Ludovika, az új egyetem együttesének
Diószegi Sámuel utca fe|ő|i olda|án, je|entős tarta|éktertilettel rendeIkezik.

a
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A|uIhasznosított funkcĺó Egykori hasznosítás módjaTeIekcsoport Fejlesztésre

összes aIkaImas

terü|ete (ha) terti|et (ha)

Vasúti terü|et Vasúti terü|et

Kereskedelem,

raktározás, terme|és

Terme|és, raktározás 4L 41

24

Vo|t Józsefuárosi pu. Vasúti terijlet

Vo|t kenyérgyár Üres terijIet Terme|és

Kerepesi út menti FCSM és raktárak TeIepheIy, raktározás TeIepheIy, raktározás

Keleti pu.

VoIt GANZ-MAVAG

Könyves Ká|mán krt' - Ül|ői út -
Pénzverde tömbje

Ludovika Campus (NKE) terü|ete

Könyves Kálmán krt. - Hős utca sarok Kereskedelem

Konyves Ká|mán krt. - Vajda Péter

saroĺ<

Corvin Sétány Program terÍ]|ete

Túlnyomóan használaton

kívü|

Terme|és, raktározás Termelés, raktározás

Kereskedelem

raktározás Kereskedeĺem, raktározás

Részben üres tertjIetek

IakófunkcióvaI

Lakófunkció

oktatás, kultúra, park, Park, sport, üzemi terü|et

üres terü|etek

27.3

5.7

5.1

L.7

1.3

1.9

5.7

5.1

r.7

1.3

22' táb|ázati JeIentősebb aIuIhasznosított terü|etek Józsefvárosban.
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sWoT / ÉPÍTETT KoRNYZET

ERőssÉGEK GYENGESEGEK

r a történetĺ be|városhoz kapcsolódó értékes . köz|ekedésbő| származó kedvezőtlen környezetterhe|és

városszövet és épü|etállomány, kü|önös tekintettel . rom|ó épÜ|etá||omány, a társasházak gazdasági
a kieme|t építészeti és történeti értékke| rende|kező erőttensége
Pa|otanegyedre r tömbszintű rehabi|ĺtáció hiánya

r történetĺ|eg kialaku|t városközponti szerepkör; r fővárosi szinten kritikussá vált krízistérségek
r nemzetközi szintű oktatási intézmények, országos t átjárhatatIan, hasznosítat|an vasúti és gazdasági

szintű egészségügyi |étesítmények 
terü|etek

r turisztikai cé|pontok . zárványszerű |akóterrj|etek
. kedvező közösségi köz|ekedési kapcso|atok r társada|mi |eszakadás
r nemzetközi vasúti kapcso|atok

. je|entős gazdasági területek jeIen|éte

tEHETősÉGEK vEszÉtYEK

r kozvet|en kapcso|ódás a nemzetközi vasúti r fej|esztés elmaradása tovább degradá|ja a teruletet

há|ózatba környezeti és gazdasági tekintetben

. a diáknegyedstátusz erősítése . a szegreBáció erősodése a |eszakadó társadalmi rétegek

. pozíció révén országos, Vagy nemzetközi intézményi erősodése miatt

fej|esztés . átfogó rehabi|itáció nem indu| e|

. szabad fej|esztési kapacitás . érték,őrző személet megszĹĺnése

FEJLEsZTÉsl KlHíVÁsoK
. A Iakónépesség megtartása a városkozponti terü|eteken, ennek érdekében a Iakókörnyezeti fe|téte|ek javítása

. Krízistérségekfelszámo|ása

. Az épített környezet tervszerű rehabilitációjának e|indítása

r Barnamezős térség integrá|ása a történeti szövetbe - átstrukturá|ása 5orán je|entős zöldfe|Ület kiaIakítása
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z.Lo. rozle rroÉs

2.to.t. Hálózatok és hálózati kapcso|atok
Budapest országos szintű közúti kapcsolatrendszerének két sugárirányú e|eme ktizvetlenü| is érinti
J ózsefu á rost, a m e |ye k Ke |et-M agya rország elé rését biztosÍtjá k.

23. táblázat országos szintű kapcsolatrendszer közúti eIemei

Rákóczi út - Kerepesi út - 3. sz. főút á|tal a|kotott útvona|

Ü||ői út - Ferihegyi repü|őtérre vezető út - 4. sz' főút (M4 autópá|ya) á|ta| alkotott útvona|

A vasúthá|ózat e|emei közüĺi a Ke|eti pályaudvarra befutó vona]ak biztosítanak közvetlenül országos há|ózati
jeIentőségű ka pcsoIatot Józsefvá ros számára.

'' 
}4l.l4-^} 

^.r-Ąą^G 
a-i.ríi lzłxlaala+ĺaxr|ałar i,á.ŕ+i ô|aMôivt J.e6vJ

Budapest - Hegyeshalom (1. sz.)

Budapest - Hatvan (80. sz.)

Budapest - Újszász (120. sz')

Budapest - Kunszentmik|ós (150. sz.)

A csak fővárosi szĺntű hálózati kapcso|atot nyújtó közúti, i||etve közösségi köz|ekedési e|emek szintén érintik

Józsefvárost.

25. táblázat Fővárosi szintű kapcsoIatrendszer közúti eIeme.

Kiskcirút (a Széchenyi |ánchídda| és a Szabadság hídda|)

Nagykörút (a Margit hídda| és a Petőfi hídda|)

Hungária-gyűrű (az Árpád híddal és a Rákóczi hídda|)

26. táblázat Fővárosi szintíÍ kapcso!atrendszer köziisségi közlekedési e|emei

M2 metróvonaI

M3 metróvonal

M4 metróvona|

2.Io.f. Közúti kozlekedés
Józsefváros estében a teIepÜlésszerkezeti he|yzet, a terü|etfeIhaszná|ás és a beépítés karaktere

függvényében több városrész köz|ekedése is hason|ó helyzetű, de nem tekinthető egységesnek. A
|egmarkánsabb, köz|ekedési szempontbó| meghatározó vá|asztóvonalakat a Fiumei út-orczy út á|taI aIkotott

útvona|, a Vajda Péter utca és az Aszta|os Sándor utca je|enti.

Tudatos várostervezés eredményeképpen jött |étre Józsefoáros beépített terü|eteinek műkĺidését biztosító,

budapesti viszony|atban igen sok városi teret is eredményező köztertileti hálózat, ame|yet a természeti

adottságok érdemben nem determiná|tak.

A köz|ekedést biztosító közúthálózat mára szĺnte kia|aku|tnak tekinthető, annak új e|emme| ttirténő bővítése,

vagy meglévő e|emei szélességének növelése az értékes nagyvárosi, igen jelentős piaci értéket képvise|ő

beépítésre való tekintette| nem reá|is. Kivéte|t a Ganz és a Kerepesi negyedek, va|amint a Százados negyed

terü|etei képeznek.
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Józsefváros és a szomszédos fővárosi kerü|etek ktizött _ az e|őzíí pontban szerep|ő há|ózati jelentőségű

elemeken tú|menően - további, a |l. rendű főúthá|ózatba és a gyűjtőúthá|ózatba tartozó kĺizúti elemek is

biztosítják az tisszektittetést. A kozútháIózat adottságai fo|ytán Józsefoárost jelentős közúti átmenő forga|om

terheli.

27. táblázat Az átmenő forgalom meghatározó okai

a főúthá|ózat magas terĹi|eti sűrűsége a Fiumei út - orczy út á|ta| a|kotott útvona|on be|ü|

a k<ize|i, belvárosi Duna-szakaszra cisszpontosuló hídkapacitás (a kĺizúti forga|mi sávok47%-a a Margit híd és a Petőfi híd vona|a
közcitt ta|álható Budapesten)

a Fiumei út - orczy út á|tal a|kotott úwona|on be|ü| |évő je|entős számú munkahe|y

a Fiumei út - orczy út á|ta| a|kotott útvona|on be|ü|i magas |aksűrűségéből fakadó célforga|om

Józsefuáros terü|etén - e|sősorban a ba|esetveszély szempontjábó| meghatározó - szintbeni közúti-vasúti

átjáró nincsen, a Ke|eti pá|yaudvarra befutó Vasútvona|aknak elvágó hatását a Kerepesi úti és a Sa|gótarjáni

utcai híd (utóbbi csak a közösségi köz|ekedés számára), va|amint a Könyves Kálmán körúti alu|járó oldja.

A közúthálózati elemek forgaIomterhe|ését
(Ejm/nap) és keresztmetszeti kialakítását a 92.

ábra mutatja be.

A helyi tu|ajdonban |évő közutak 7oo%-a

burko|t. Az úthá|ózat je|entős része felújításra,
átépítésre szorul. Józsefuáros tertiletén |akó-

pihenő övezet az E|nök utca térségében került
kijelö|ésre, tempó 30-as zóna a Kőfaragó utca

térségében talá|ható.

A Nagykörút vonalán belü|i közutakon 3,5 t,
azon kívü| 7,5 t össztcimeg korlátozás van

érvényben, ame|yet a Budapest egészét

egységes e|vrendszer szerint differenciáltan
szabá|y ozó 9zl 20II (X| |.30. ) Főv. Kgy. rendelet
határoz meg.

A kor|átozás biztosÍtja az átmenő
teherforgalom távoltartását a beépített
terü|etektő|.

Józsefuárosban több, je|entős forgalomvonzást
kifejtő kereskede|mi |étesítmény is |étesü|t'

92. ábra: Közúthá|ózat

28. táblázat Meghatározó kereskedelm! létesítmények

).ĺ] ĺľ'ĺuloIjł'o

Aréna P|áza: 12f 000 m2 kereskede|mi bruttó szintterü|et és 2 800 parko|óhe|y

Corvin P|áza: 34 600 m2 kereskedelmi bruttó szintterÜ|et és 800 parko|óhe|y

Europeum: 6 500 m2 kereskede|mi bruttó szintterü|et és 220 parko|óhe|y
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2.Io.3. Kozosségi koz|ekedés
Józsefváros közösségi közlekedésseI való e||átottsága és annak színvona|a je|entősen megha|adja a budapesti

átIagot.

A közösségi közlekedési há|ózatok

forga|omterhe|ését (utas/nap), és azok

megál|ói környezetének 300 m-es
(metróá|lomás estében 500 m) |efedettségét a

mel|éke|t ábra mutatja be.

Józsefváros terü|etének ellátását a

lefedettség figyelembe véte|éve| - a budapesti

közösségi közĺekedés szinte te|jes mértékben
biztosítja, kivételt a Korányi Sándor utca és a
c-:.^.J^..^^..^l ^^, 'A.'^ i^1^.ł 

^ 
v^-^^^.iJZo.duuJ ||E6ytu E6y lšJ.E Jg|E||l' Ą \glgPgĐ|

negyed esetében a |efedettség hiánya nem

e||átási hiányt jelent, az csak a temető nagy

kiterjedésébő| következik.

Az Ü||ői út mentén - a fe|színi közösségi

koz|ekedés hiányában - csak a metró nagyobb

kiterjedésseI figye|embe vett e||átó képessége
(500 m) folytán |ehetne megfele|ő a he|yzet.

Gyenge a közcisségi közlekedés lefedettsége a
Práter utca, az l||és utca és a Futó utca

környezetében, a Rezső tér és az E|nök utca

környezetében va|amint a Vas utca és a
Gutenberg tér á|taI határo|t tcimbökben.

Je|entős, a közforga|mú köz|ekedéshez

kapcsolódó átszá|ló forga|ommaI rendelkezik

több Józsefuárosban, Vagy annak határán

eIhe|yezkedő csomópont is

93. ábra: Közösségi koz|ekedési há|ózat

29. táblázat Je|entős átszál|ó forga|ommal rendelkező csomópontok

Baross tér (vasút, metró, vilIamos, autóbusz, troIibusz)

Astoria (metró, vi||amos, autóbusz)

B|aha Lujza tér (metró, vi||amos, autóbusz)

Hungária körút - Kerepesi út csomópontja (metró, vi||amos, autóbusz, troIibusz)

Ká|vin tér (metró, vi||amos, autóbusz, troIibusz)

József kĺirút _ Üĺ|ői út csomópontja (metró, vi||amos)

Nagyvárad tér (metró, vi||amos, autóbusz)

Kclnyves Ká|mán k<ĺrút - Ü||ői út csomópontja (Vo|án, metró, vi||amos, autóbusz)

Rákóczi tér (metró, vilIamos)

32-esek tere (vi||amos, autóbusz, troIibusz)
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Közúti közösségi közlekedés
A Józseńráros kozosségi kĺiz|ekedéssel történő ellátásában részt vá||aló autóbusz- és trolibuszhá|ózat

elsősorban a szomszédos vagy közeIi kerü|etekkel va|ó kapcso|atokat szolgája. Az autóbusz-közlekedésse|

érintett útvona|ak hossza 12,3 km, amely a fővárosi éĺtékt,5%-a. A trolibusz-kĺiz|ekedés esetében ugyanezen

értékek 5,1. krrl, i||etve 8,476.

Jelentősebb autóbusz- vagy trolibusz-végá|lomás a Baross térné| és a B|aha Lujza térné| he|yezkedik el.

Autóbusz- és tro|ibuszhá|ózatok üzemét biztosító garázs Józsefrláros terü|etén nem található, a |egköze|ebbi

létesítmény a X. kerületben he|yezkedik el.

Kötöttpó lyó s ktjztjssé g i közl e ked é s

A városon be|Ülĺ há|ózati kapcso|atot je|entő három metróvonaI közÜl mindegyik, az üzemelő 41

metróá||omásból 13 érinti a Józsefuárost.
.-:-r:- 2..^-Lł^ l:|. L^ ^ ..|||^-^.L:l,1'-.+ *i.,ł^. Lx.i'.Ą^.^i ,,'+.,^.^l .6^Aô|b6.i|,JZ'|ĺ|Leĺl Jtrlgĺ|l'U5 5Zęl|E:PtrL l'UIl uš d v|||oIt|uJl|o|vLo., ||lIl|9glĺ 

^vIlIqllyv 
ulvvIlor

vi||a moskozIekedéssel.

A kiskörútivonaI a budai X|.-XX||' kerületek fe|é biztosít k<izvet|en kapcso|atot.

A nagyktirúti vi||amos fe|fűzi a pesti be|város szé|én |évő je|entős tereket és átszá||ó csomópontokat (Nyugati

tér, oktogon, B|aha Lujza tér, József korút - Üllői ĺt csomópont, Boráros tér), va|amint biztosÍtja Buda

meghatározó közlekedési csomópontjainak közvet|en elérését is (Széll Ká|mán tér, Móricz Zsigmond kortér).

Az Európa |egforga|masabb vi||amosának számító vonaIpáros f7 megá||őjából 4 ta|á|ható itt.

A Fiumei út - orczy út á|tal a|kotott útvonalon köz|ekedő vonaI tisszeköti a Ke|eti pá|yaudvart a Duna-part

térségéveI

A Hungária-gyűrűn lévő vona| közvet|en e|jutást biztosít Budapest távo|sági és helyközi autóbusz.

pá |yaudva ra i na k va |amint H ÉV-vona |aina k többségéhez'

A Népszínház utca _ Sa|gótarjáni utca/Kőbányai út á|taI aIkotott vonal a X. kerület felé biztosít kapcso|atot.

Vi||amosremíz található azorczy térné| és a Sport utcánál.

Z.Lo.4. Kerékpáros és gyalogos köz|ekedés

Kerékpóros közlekedés

Józsefvárosban, továbbá a határo|ó kcizterü|eteken az ciná||ó (vagy szervizúton Vezetett) kerékpáros

infrastruktúra te|jes hossza 6,4 km, ame|y terü|etarányosan meghaladja a fővárosi át|agot.

30. táblázat öná||ó kerékpáros infrastruktúráva! rendelkező útvonaIak

Múzeum körút

Kőbányai út

Kerepesi út Baross tér - Dózsa Gycirgy út köz<itti szakasza

Könyves Ká|mán kcirút - Hungária kcirút

Ü||ői út Nagyvárad tér - Hungária körút közötti szakasza

A lakóúthá|ózat a gépjárműforga|om biztonságosan elérhető sebességének figye|embevéte|éve| á|ta|ában

aIkalmas a kerékpározásra.

A főváros be|ső területein Üzeme|ő MoL Bubi kozbringarendszer (98 dokko|óá|]omáson 1].50 kerékpárbó| á|ló

járműpark) Józsefváros Nagykörúton be|üli terü|etein 11 átadópontta|, azon kívü| további 3 dokko|óval
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rende|kezik (||. János Pál pápa tér, Horváth Mihály tér, Corvin sétány), me|yek a te|jes rendszer 14,33%-át

teszik ki. 
^74oLl2o74 

(L7.26.| Főv. Kgy. határozat a|apján további három új á||omás épü|het a kerü|etben:

az Aréna Plázáná|, a Klinikák metróá||omásná|, va|amint a Ke|eti pá|yaudvar dé|i bejáratáná|.

Gyalogos közlekedés

Józsefváros gya|ogos közlekedése sokrétű. Meghatározóak a gyalogos köz|ekedés útvona|ai, ame|yek nagy

jelentőséggeI bírnak a közlekedés más módjaiszempontjábó| is. Ktj|öntisen igaz ez az egyes útvona|ak részét

képező, a közösségi közlekedésről szóló fejezetben nevesített je|entős átszá||ó forga|ommal rendelkező
terekre vonatkozóan'

31. táblázat: A gyalogos közlekedés meghatározó úwonalai

Múzeum körút (mint a Kiskörút része)

József körút (mint a Nagykörút része)

ndKoczt uL

Üllői út 1rálvin tér - Nagyvárad tér közötti szakasza)

Népszínház utca

Baross utca

Több, a parkok közé nem tartozó kozterü|et kizáró|agosan a gyalogos forgaImat szo|gá|1a, ame|yek cisszefÜggő

há|ózatot azonban nem képeznek'

32. táblázat: önálló gya|ogos utcák

Baross utca Ká|vin tér - Szabó Ervin tér közcitti szakasza

Corvin köz - Kisfa|udy köz

Gyu|ai Pá| utca

Corvin sétány Futó utca - Szigony utca kcizötti szakasza

Az épített környezette|, i||etve a megje|enő funkciókkal ĺisszhangban néhány ktizterü|et-szakasz gya|ogos

preferenciáva I rende|kezik az elmú |t évtizedek tervszerű átépítése következtében.

33' táblázat: GyaIogos preferenciájú közterü|etek

Múzeum utca - ötpacsirta utca _ Po||ack Mihá|y tér - Bródy Sándor utca

Futó utca (Horváth Mihá|y tér és Práter utca közötti szakasza)

Reviczky utca - Mikszáth tér - Krúdy Gyu|a utca

Gyu|ai Pá| utca - Kőfaragó utca - Gutenberg tér - Mária utca (Lőrinc pap térig)

Mátyás tér egy része a Bauer Sándor utca csat|akozó szakaszáva| és majd a Horváth Mihá|y térhez kapcso|ódó Tavaszmező utcáva|

Józsefvárosban je|entős a gya|ogos műtárgyak, a|u|járok száma, ame|yek a metróvona|ak megál|óihoz

kapcso|ódnak, ezek köztil mérete miatt kieme|kedik a Baross téri aluljáró rendszer.
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2.10.5. Parkolás
Józsefváros közigazgatási terü|etén -városközponti eIhelyezkedéséveI tisszhangban - P+R rendszerű parkoló

nem ta|á|ható. Budapest közel4 000 férőhelyes P+R parkoló kapacitásának |egköze|ebbi e|emei a XlV. kerületi

Stadionok metróá|lomásná| lévő 300 férőhe|yes garázs és a X. kerü|eti Nép|iget metróál|omásnál |évő 109

férőhe|yes fe|színi parko|ó.

A statisztikaĺ adatok szerint Józsefváros 75 o42 fős |akónépessége 44 3oo |akásban é|, és 17 185

szemé|ygépjárművelrende|kezik. 1000 |akosra 229 személygépjármű jut, amely je|entősen e|marad Budapest

326-os, és Magyarország 301-es átlagértékeitő|'

A Lóvásár utca - Fiumei út - orczy út vonalátó| a városközpont fe|é eső területen a statisztikai adatok szerint

a lakónépesség 64 336tő, a |akások száma 37 79o. Az itt e|he|yezkedő, je||emzően zártsorúan beépített

épü|etá||ományhoz azonban csak minimá|is teIken be|ü|i parko|ási |ehetőség tartozik. A parko|ási igények és

a rende|kezésre á||ó várakozóhelyek közöttije|entős e|térés miatt a kozigazgatási terü|et e része - az e|mú|t

évek többszöri módosítását ktivetoen - ún' várakozási övezetbe tanozik. A várakozás rencijének egységes

kia|akítását a 3o/2oLo (Vl.a.) Főv. Kgy. rende|et szabá|yozza. A közterületi fizető parkolók száma 6.559

férőhe|y, a nem fizetőké 3.667 férőhely'

A fentiek következtében a helyi tu|ajdonban |évő (és a |akosság á|tal kedvezményesen igénybe vehető)

kor|átozott várakozási övezetbe tartozó közterÜ|eti parkolóhe|yeknek igen fontos szerep jut.

A zártsorú beépítésse| rendelkező terÜleteken a köztertiletek a nappa|i és az éjje|i időszakban is te|ítettek (a

várakozóhelyek tiibb mint 90%-a fogla|t). Józsefuáros többi részén csak kismértékben kedvezőbb a parkolási

he|yzet. A várakozási övezetbe nem sorolt |akóterü|eteken, a Százados negyed és a Tisztvĺse|őtelep

városrészekben szintén je|entős a közterü|eti várakozás.

Józsefvárosban je|entős számú k|inika ta|á|ható, me|yek forgalmi hatása a közterü|eti parkolásban is

je|entkezik' A Losonci negyed lakásá||ományának6o%-át a telken be|ü|i parko|ás szempontjából prob|émát

jelentő úszóte|kes te|ekstruktúrájú |akóte|ep 2773 |akása alkotja. A |akótelepek esetében épített parko|ók

szá ma je|entősen elma rad az L ]akás / t pa rkoló e | |átottsá gi szinttől.

Jelentős (100 férőhe|y kĺirüli) koncentrált parko|ási |ehetőséget a PoIlack Mihá|y téri 409 és a Rákóczitéri 98

férőhelyes mélygarázs, valamint azSzabő Ervin téri 322 és a Futó utcai408 férőhe|yes parko|óház biztosít.

Ezek a férőhe|yek azonban jellemzően vá||alkozások számára kerültek tartósan bérbeadásra, nem a lakossági

igényeket szoIgá|ják.

A be|városi terü|etekre jel|emző ún. foghíjte|kek Józsefvárosban is fizető parkoló terü|etekként működnek,

me|yet ideig|enes hasznosításként a JoKÉsZ |ehetővé tesz, szabályoz. A számottevő ingat|an vagyont

képvise|ő üres telkek azonban hosszú távon várhatóan beépü|nek, ezá|tal a közcé|ú parkolási funkciójukat

elveszítik.
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sWoT / KoZLEKEDÉS

ERőssÉGEK GYENGEsÉGEK

r s[ĺŕťl közöŚség| köz|e|Gdés; . Budapestvárossferkefeti saJátosságaibó| adóttr]alr a

r Közterületeken a |akossági igényeket preferá|ó be|városi területeket terhe|ő je|entős forga|om, közúti

várakozási övezeti rendsze Í; átmenő forga|om;

r Be|ső terii|eteken gyalog|ási távoIságban e|érhető . Vasútvonal e|vá|asztó hatása;

intézményrendszer. . Közösségi köz|ekedés gyenge |efedettsége a kerĹi|et
kcizépső részein;

. Lakosságte|ken be|ü|i parko|ási igényeinek
megoIdatIansága;

. Közterĺi|etek parko|ókénttĺińénő haszná|ata'

tEHETőSÉGEK vEszÉtYEK

. Város kü|sőbb kerü|eteiben tervezett közúthá|ózat . Szemé|ygépjármű.el|átottságtovábbi növekedése.
fejIesztések tehermentesítő hatása;

. Tert.iletileg differenciá|t fővárosi szemé|yforgaImi
behajtási díjrendszer (ún. dueódíj) bevezetése.

FEJLEsZTÉsI K|HíVÁsoK
. A kciz|ekedést -a gyaIogos kĺiz|ekedés kivéte| - a kerü|et határokat átsze|ő közúti, tömegköz|ekedési, kerékpárút.há|ózat

jeIlemzi. Ezért a közlekedés fejIesztése sok esetben csak tcibb kerü|et közIekedésének vagy a fővárosi kcizIekedési rendszer

egészének figyeIem be véte|éve| |ehetséges.

. A Iakossági parkolás vég|eges rendezését - a be|városi kerÜ|etek tekintetében egységes koncepciónak megfe|e|ően - a

parko|ás gazdá|kodás és parko|ás szabá|yozás eszközéve|, vaIamint szükség esetén tcibbIet férőhe|yek biztosításáva|,
differenciá|tan ke|| kezeIni.

. A ĺakóterü|etek úthá|ózatának forga|omcsi|lapított kiaIakítása (tempó 30-as zóna).

. Józsefváros terri|etén a he|yi ktiz|ekedési igényeknek meďele|ő kerékpáros köz|ekedés fe|téte|einek megteremtése.
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2.t]-. KoZM ŰvrsĺľÉs

2.tI1. Vízi közművek

Vízg azd ó lkod ó s é s v ĺze I lótá s

A kerü|et víze||átása te|jesen kiépített. A
vízszolgá|tatást több, 300 mm-nél nagyobb

átmérőjű eternit, öntöttvas és gömbgrafitos

önt<ittvas (eöv) anyagú vezeték biztosÍtja,

me|yekről kisebb (80-300 mm), a fogyasztók
el|átását szo|gá|ó vezetékek csatIakoznak le.

Józsefuáros víze||átása a Pesti a|ap- és a Ká|vária
-.,^-!^-!-!L-- r-a--:l- A 1r!a-,!-r- L!-r -!-L!- ^1|yuĺl|dsZUĺrd1ĺ(JZ Ld]LUZ|K. ŕ\ ]\dlvdĺ|d (trĺl B'trPĺ|dZ d

|akóte|ep magas épü|eteinek biztosítja a megfele|ő

nyomású vízszolgá |tatást.

A kerü|etben termá|vízkút és gyógýürdő nem

üzeme|' A Füvészkert területén talá|ható azonban

egy természetes forrás.

Az o|tóvíz biztosítása is az ivóvízhá|ózatró| történik'

A kerü|et ke|eti határán, a Ktinyves Ká|mán körúton,
egy 800 mm-es, öntöttvas anyagú ipari vízvezeték
talá|ható.

Szennyvízelvezetés

A csatornahá|őzatra bekötött |akások aránya 95%

vo|t 2004-ben, ami országos és budapesti

viszonylatban is kimagaslónak tekinthető.

A kerület szennyvize a Közép-pesti vízgyűjtőhöz

tartozik, aminek a végátemelője a Ferencvárosi

szivattyúte|ep'AszivattyútelepaBudapesti
Központi Szen nyvíztisztító Te|epre dolgozik, aminek
végső befogadója a Duna. A szennyvíztisztító te|ep

201O-es üzemszerű működésének megkezdése

e|őtt az összegyűjtcitt szenny- és csapadékvíz

tisztítat|anuI jutott a Dunába.

Józsefvárosban egyesített rendszerű há|ózat

üzeme|, azaz a csapadékvíz és szennyvíz közös

csatornában van elvezetve. AterÜleten három nagy

átmérőjű főgyíijtő halad keresztül, amik közü| a

Nagykörúti Íőgyűjtő (József körút vona|án) és a
MagasanfekvőÍőg,/űjtő (Festetics Gy. utca - Fiumei

út - Teleki L' tér - Karácsony S. utca - Ká|vária tér -
|||és utca - Korányi s. utca - Ludovika tér

i
Ielmag!ätáraE

+ tv.i!'ĺ?iónyoml'vcatét

i
!1{ lpsĺíiĺz ĺĺnyomĺvczcLtł

94. ábra: |vóvíz és ipari víz főnyomó vezetékek

95. ábra: csatorna Íőgyűjtő há|ózat

-ł

a
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nyomvona|on) kcize| 100 éwe| eze|őtt épü|tek, míg

a Kőbánya északi főgyűjtő (Kőbányai út vonalán) az

ezredfordulón.

A Budapest Központi Szennyvíztisztító Te|ep (BKSZTT) beruházás keretén be|ül a kerü|etben két főgyűjtő

csatorna épti|t meg, me|yek a következők: Baross u. (Szigony u. - Mária u. között} - Mária utca - lX. Kinizsi

utca (kb' 1,9 km); i||etve Cĺr utca (József u. - Tavaszm ező u., kb. 154 m).

A kerü|etben négy db automata szennyvíz- és csapadékvíz-áteme|ő tizeme|.

Csa pa d é kv Íz e lv ezetés, fe lszĺ n i v íz re n d ezés

MiveI a kerü|etben egyesített rendszerű csatornahá|ózat üzeme|, a csapadékvíz e|vezetése mego|dott.

Azorczy parkban, me|y a kerü|et legnagyobb kiterjedésű parkja, talá|ható egy tó, mely e|sősorban rekreációs

funkciót tö|t be.

A kerii|etben é|ővízfo|yás nem ta|á|ható, és nem árvízveszé|yes, azonban egy része magas talajvízá||ású

terület.

2.II.2. Energiae|látás, energiagazdá|kodás

V\II a m ose nerg i a -el l ótá s és közv i ló g ĺtó s

Józsefuáros energiae||átását a szomszédos
kerületekben üzeme|ő NépIiget a|á||omás, Csarnoktér
a|ál|omás és Erzsébetváros alá||omás biztosÍtják. Az

a|á||omások táplá|ják meg a krizcé|ú 10/0,4 kV-os

transzformátorokat, ame|yek a fogyasztói igényeket
e|égítik ki.

A kerü|et energiae||átását biztosító a|álIomások 2012.

éviát|agos kiterhe|tsége, va|amint a kiépü|t há|ózatok

a|apján a kerü|et vi|lamosenergĺa-há|ózata je|entős

tarta|ékkapacitásokkal bír, a területi Iefedettség
gya korlatilag tOO%-os.

A kisfeszültségű há|ózat a középfeszü|tséghez

hason|óan a kerü|etben je||emzően fö|dkábeIes

kialakítású. A KsH adataĺ alapján 2013. évben a
kerü|eti vi||amosenergia-fogyasztási he|yek száma

50 282 db, a szolgá|tatott éves vi||amosenergia-

mennyiség 3L9,7 GWh nagyságrendű vo|t. A
szolgá|tatott mennyiség köze| 26%-át háztartási

fogyasztók vételezik. A kisfeszü|tségű e|osztóhá|ózat

hossza a kerü|etben 139 km.
96. ábra: Vi||amosenergia-e||átás

A háztartások részére szo|gáltatott vil|amos energia egy |akosra jutó mennyisége a főváros többi kerü|etéhez

képest át|agosnak mondható, ugyanakkor 2012. évben a korábbi évhez képest 6,5%o-os ntivekedés figye|hető

meg.

A Budapesti Dísz- és Közvi|ágítási Kft. tájékoztatása szerint a kerü|etben várhatóan a 2o20-ig amortizált
lámpatestek cseréjére kerü|het legfe|jebb sor, egyéb beruházást a Kft. nem terez.
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A fővárosi ttimegkĺiz|ekedési útvona|akon egyébként rendelkezésre á||ó források esetén, a kozvi|ágítás

fejIesztése fővárosifeIadat, nem tömegkĺizlekedési útvonalakon a közvi|ágítás fej|esztése kerü|eti hatáskörbe

tartozik.
MWh
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97 . ábr a: Éves vi| | a mosenergia-felhaszná|ás megosz|ása
(forrás: ELMŰ, 2014)

GózeIlátós

A kerü|et gáze||átását a roenznagyközépnyomású
gázvezetéke biztosítja, ame|y a betáp|á|ást a kertilet

szomszédságában e|he|yezkedő, Sa|gótarjáni utcaĺ

nagy/nagyközép/középnyomású gáznyomás-

szabá|yzó á | |omásbó | ka pja.

A kerü|etben nagyközép- és középnyomású há|ózat

is üzeme|.

A KsH 2013. évre vonatkozó adatai a|apján a

gázfogyasztási he|yek száma 39 278 db volt,

me|ynek 94%-a háztartási fogyasztót je|entett. A
háztartási gázfogyasztók 75%o-a haszná|t

gázszoIgáltatást fűtésre. Az összes szolgáltatott
vezetékes gáz mennyisége 2013. évben 86 813 200

m3 volt.

A kerü|etben a rőeÁ.z gázcsőhá|ózatának hossza

111,4 km. 2012. évben a korábbi évhez képest a 100

|akásra jutó háztartási gázfogyasztók száma *

tú||épve a fővárosi át|agot - I2%-ka| nőtt.

Távhőellótós
Józsefvárosban a rőlÁv zrt. távhőhálózata üzemel, amely a Baross utca - |||és utca - Práter utca - Füvészkert

utca - Tömő utca - Szigony utca - Práter utca - Leonardo da Vinci utca á|ta| határo|t tömb és a Nagyvárad

tér - Rezső tér közĺittiterü|et el|átását biztosítja. A hálózat hőközpontja a Ke|enfö|di Erőmű.

A távfűtésbe és me|egvízhá|ózatba bekapcso|t lakások száma 2013. évben 3442 db vo|t, amely az e|mú|t

éveket tekintve á||andósu|tnak látszik. A |akosságitávhőel|átásra felhaszná|t hőmennyiség 109 549 GJ vo|t.

A KSH adatai alapján a kerü|eti |akosság számára szo|gáltatott me|egvíz mennyisége csökkenő tendenciát

mutat, 2013. évben 7I7 ezer m3 vo|t.

r|akoség rkommunáEs Eipł rmefőgazdaśg iěEyÉb

98. ábra: Vi| |amosenergia-fe|haszná|ás

szęktoronként 2013. évben (forrás: ELMŰ. 2014)

99. ábra: Gáze||átás
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A Fővárosi tnkormányzat és a FCiTÁV Zrt. táv|ati tervei között szerepel a függet|en távhőkörzetek
összekapcsolására hivatott kooperációs gerinchá|ózat kiépítése, amely a kerü|etet egyrészt abból a

szempontbó| érinti, hogy megvalósu|ásávaI a távhőhálózaton lévő megúju|ó energiaforrásokbó| terme|t

energia egyrészt e|jut a kertileti fogyasztókhoz, másrészt a távhő versenyképessége javu|.

Az energia hatékonysági és k|ímavédeImi törekvések
a távhőhálózat lefedettségének további bővítését
teszik indoko|ttá.

A gázhá|ózato k kite rj e dtsége a távh őszo lgá |tatás ra

va|ó igényt csökkentik, ugyanakkor a párhuzamos

infrastruktúrá k üzeme|tetése kö|tséges.

A kcirnyezetbarát és megúju|ó energiaforrások
energiaellátásba történő integrá|ásnak a|apját adó

távhőszo|gá|tatás versenyképességének javítása a
hatá|yos jogi környezetben piacbővítésse|, vaIamint

a függetIen távhőkörzetek összekapcso|ásávaI

mozdítható elő.

100. ábra Távhőe||átás

MegújuIó energiaÍorrósok olkalmazósa, a környezettudatos energiogazdólkodós
lehetőségei
Józsefvárosban megúju|ó energiaforrások számottevő hasznosítása nem va|ósuI meg. Kedvező lehetőséget a

napenergia és a geotermikus energia hasznosítása kíná|' Józsefvárosban a városképi szempontok

figyeIembevéte|éveI a jóĺ tájo|t és statikailag megfeIe|ő tetőfe|ü|etek adnak lehetőséget napeIem

e|he|yezésére, a haszná|ati me|egvíz napko||ektorokkaI biztosítható. Új beépítések esetében a|acsony hőfokú

fűtési rendszerek létesítésével hőszivattyús fűtés alakítható ki.
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Az ö n ko r mó nyzati i ntéz mé nyek e n e rg i a h até ko nysá g ĺ é rtékelése

Az elmúlt néhány évben megvalósult energiahatékonysági projekteket az alábbitáblázat tartalmazza.

r ĺl r na nunĺÉ xoĺ,lvsÁo uv ĺĺÁsÁĺ cÉ tzo P RIJE KT E K

Ssz. Projekt Ieírása Á||apot

7. KEoP-5.3.0/A/09-2009.0015 EnergiaracionaIizá|ás

önkormányzati fenntartású közintézményeiben.

E|számo|ható összko|tség: 497 1242o74 Ft,

E|nyert támogatás: 380 896 567 Ft

Önerő: Ll6227 640 Ft

Józsefváros Megva|ósult

2. KEoP-5'5.0/A / 7f-fo73-oL22 EnergiaracionaIizá|ás Józsefvárosban

Flc;4mn|hetÁ ÄcczlłÄ|tcáo. 1í t Rqn tt1 Ft

Elnyert támogatás: 98 506 968 Ft

Önerő: 17 383 583 Ft

Megva|ósu|t

Józsefváros 2oilo-2olŁ-es gazdasági programja a stratégiai cé|ként megfogaImazott ,,fenntartható
|akók<irnyezet,, vonatkozásában a kerü|et hosszú távú felemeIkedésének egyik |egfontosabb biztosítékát a

kerü|eti |akásá||omány minőségének a|apvető javÍtásában határozza meg' A fe|újítások, korszerűsítések

kapcsán megújuló energiaforrások hasznosítására ke|| törekedni, az épÜ|etál|omány energiaigénye egy

részének fedezésére.

2.II.3. Elektronikus hírkoz|és

Vezeté ke s e le ktro n i ku s h í rközlés

A térség a Magyar Te|ekom Nyrt. (volt MATÁV Rt.) e||átási terü|etéhez tartozik. A kerü|et nyugati részének

kiszo|gá|ását a Be|város AXE HosT központ végzi, eme||ett a kerületben kapott he|yet a Nemzetközi 1 AXE

HoST. A távbeszélő központok látják el aze|őfizetőket ún. kültéri nagyelosztós rendszerű, rézkábe||e| kiépített

há|ózaton keresztü|. A kiépült hálózat a nagyvárosi beépítésre je||emzően fö|da|atti kivite|ű, alépítményben,

he|yenként közvet|enü| fö|dbefektetett kábeĺes rendszerű, és valamennyi ingat|an öná||ó csat|akozássaI

rendeIkezik. A hagyományos rézkábe|lel kiépü|t há|ózat me||ett számos optikai kábeles fej|esztés és kiépítés

is történt. A kerü|etben je|en van a UPC Magyarország Kft. is, há|ózatán mind te|evíziós, mind internet- és

teIefonszolgá|tatás elérhető. A távk<izlési há|ózatok je||emzően a|építményként |étesü|tek.

Vezeté k né l kü l i e l e ktro n i ku s h ĺ rkćjzlés

Józsefuáros terü|etén mindhárom mobi| szo|gáltató hálózata a je|en|egi igényeknek megfe|elően kiépĺi|t.

Há|ózataik fejIesztését a szo|gáltatók mind vezetékes, mind vezeték né|kü|i elektronikus hírkĺiz|ési

szo|gá|tatások tekintetében az új igények megjelenésével és új szo|gá|tatások nyújtásának cé|jábó|, saját

beruházásban végzik.
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sWoT / KoZMUvEsíTÉs

EROSSEGEK GYENGESEGEK

r Az ivóvíz- és szennyvízhá|ózat kiépítése 100%-os. . Koros, e|avu|t anyagú ivóvíz- és csatornahá|ózat.

. A csapadékvíz elvezetése megoldott. . Minimális mértékű megúju|ó energiahasznosítás.

. Energiaközmrívek ke||őképpen kiépü|tek.
r Fővárosi távhőrendszer a kerii|et egyes részein e|érhető.

r E|ektronikus hírkrjz|ési há|ózatok szé|eskcirű szo|gá|tatást
nyújtanak.

TEHETOSEGEK VESZETYEK

. Távhőhá|ózat kooperációs vezetékszakaszának . Jogszabá|yi környezet e||ehetet|eníti a megúju|ó

megépítéséve| a távhő versenyképesség javu|. energiaforrások terjedését.

r A|ternatív energiák térnyerése. . Megfele|ő támogatási rendszer né|kü| az

. Lakossági érdek|ődés az energia- és vízfe|haszná|ás eneĺgiahatÉkonysági és kiímavédeimi toi.ekvések áltai

csökkentésére. cenerált projektek beruházás gazdaságosság miatt nem

t E|érhető és megfizethető korszerÚ energia hatékony indulnak e|.

techno|ógiák megjeIenése, e|terjedése.

FEJLESZTÉS| K|HíVÁsoK
. A megúju|ó energiaforrások hasznosítására a távhőhá|ózat megfele|ő a|apot biztosít, új hőforrások bekapcso|ásávaI

energiahatékony és k|ímabarát távhőe|látás megva|ósítása a kívánatos.

r Energiahatékonysági korszerűsítések és megúju|ó energiaforrások a|kaImazása önkormányzati intézmények
energiafeIhaszná|ásá nak fedezésére.

r Lakossági energiahatékonysági és megúju|ós beruházások cisztönzése, támogatása, tanácsadás.

. Ktizvi|ágítási hálózatok korszerűsítése, LED fényforrások aIkalmazása, vaIamint intelIigens vezér|ések aIkaImazása.
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f .t2. Ko RNYEZETVÉ DE LE M

2.If .1. Talaj
A térség ta|ajainak á|talános he|yzete és kondíciója mára tipikus városi jellegeket mutat. A térségben

eredetinek mondható, bo|ygatatIan ta|ajfe|szín aIig található.

Az egykori gazdasági tevékenységek terti|etein potenciá|is szennyezettségge| |ehet számolni, i||eWe je||emző

a talajfe|szín roncso|ása, pusztulása. A Kőbányai út mentén ta|á|hatók i|yen terü|etek (Józsefvárosi

pá|yaudvar, egykori Ganz-MÁVAG terü|ete)'

A kerü|etben ta|á|ható je|entős kiterjedésű barnamezős terü|etek kapcsán több tényfe|tárás és műszaki

beavatkozás vo|t szükséges az etmúlt éVtizedekben a FAVI-KÁR|NFo 2013-as adatbázisa szerint. Eredményes

kármentesítést hajtottak végre nyo|c he|yen a kerü|etben' A barnamezős területek közü| a Józsefoárosi

oá|yaudvar terü|etén aIifás szénhidro8énnel (TPH) szennyezett talajvizet tártak fe|, a szennyező anyag csóva

összehúzódó fázisban van. Ganz-MÁvRG tertiIetén feltárt aIifás szénhidrogénes (TPH) szennyezést

fe|számolták'

2.L2.2. Felszíni és a fe|szín aIatti vizek

A kerületben nem ta|á|ható felszíni vízfo|yás. Nagyobb vízfe|ü|et azorczy parkban |évő tó.

A kerüIet fe|színköze|i fö|dtani rétegződése homogénnek tekinthető, Ęy a ta|ajvíz gyakor|ati|ag egész

terü|etén viszony|ag kis mé|ységben (2,5-5 m) fekszik, egyes részeken (József körút, Hungária körút

térségében) 5-7 m közötti. A fe|szín a|attĺ víz á|lapota szempontjábó| érzékeny terü|eteken lévő telepü|ések

besoro|ásáró|szó|ó 27l2o04. (X||.25.) KWM rendelet a|apján Józsefváros érzékeny besorolású. A kerÜ|etet

fe |szína latti vízbázis és h id rogeo |ógia i védőterü |et n em érinti.

2.L2.3. Levegőtisztaság és véd e! m e

A Vl||. kerü|et a 4/2oo2. (X. 7') KWM rendelet a|apján a ,,Budapest és környéke,, légszennyezettségi

agglomerációba sorolódik.

A vizsgáĺt terü|et levegőminőségének je||emzése csak tágabb keretek között |ehetséges, ugyanis a

levegőminőség a|aku|ását összvárosi és regionális - esetenként határokon átnyú|ó - tényezők határozzák

meg. A levegő tisztasága a kü|önbtiző emissziók (szennyezőanyag kibocsátások) meĺlett nagyban függ a

mindenkori meteoro|ógĺai viszonyoktól is. A kerÜ|etben a TeIeki László téren ta|álható automata

mérőá||omás. A mért adatok alapján a légszennyezettségi index nitrogén-oxidok tekintetében megfele|ő,

szá||ópor tekintetében jó. A nagy foľgalmú útvona|ak me||ett órás határérték túl|épések előforduInak.

Á|ta|ánosságban e|mondható, hogy a kerti|etben (ahogyan az egész fővárosban) a mérési eredmények

alapján az esetenként megnöVekvő nitrogén.dioxid (Noz) és a szá||ó por (PM10) koncentráció je|ent

|evegőminőségi prob|émát' A nitrogén-oxidok (No*) kibocsátásának gyakor|ati|ag egyik fe|ét a köz|ekedés,

míg másik fe|ét a he|yhez kötött források eredményezik: az ipari kibocsátás részaránya mintegy 25%,

ugyanakkor a |akossági fö|dgázfeIhaszná|ás is ezzeI nagyságrendileg azonos mennyiségben termel nitrogén-

oxidokat.

Az őszi-té|i időszakban a fővárosi szá||ópor (PM10)szint mintegy harmada származhat a háztartási eredetű

szi|árd, teginkább fatüzelésbő|, míg a közlekedés hozzájárulása hozzávető|egesen 4o%-ért fe|elős. Az elmú|t

évtizedekben _ az országos és az európai trendde| cisszhangban - nagymértékben csĺikkent a korábban

Budapesten is je|entős mennyiségben kibocsátott ipari eredetű |égszennyező anyagok (kén-dioxid, szén-

monoxid, nitrogén-oxidok és szĺlárda nyag-részecskék) mennyisége.
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A Levegőtisztaság-véde|mi Információs Rendszer (LA|R) adatai a|apján e|mondható, hogy a kerü|etben

budapesti viszonylatban jelentős he|yhez kötött |égszennyező forrás nem ta|á|ható. Mozgó forrásokat

tekintve a gépjárművek szén-monoxid-, nitrogén-oxid- és szá||ópor-emisszióját ke|| megem|íteni. A kerület

legforga|masabb útjai a Hungária körút, az orczy út - Fiumei út vona|a, a Kerepesi út, a József körút és a

Baross utca - Kőbányai út vona|a.

2.If .4. Zajterhe|és
A főváros egészének zajterhe|ésére vonatkozó legfrĺssebb adatokat a 2oo7 őszén e|készü|t Budapest és

vonzáskörzete stratégiai zajtérkép szolgá|tatja.

Az adatok objektív értéke|éséhez azonban fontos szem előtt tartani, hogy a zajtérkép kizáró|ag a stratégiai

tervezés szempontjait meghatározó zajtorrásokat vette figye|embe, nem a tény|eges zajhe|yzet átfogó

bemutatását tűzte ki cé|jáu|.

A zajterhelési határértékeket a környezeti zaj- és

rezgésterhe|ési hatá rértékek megá ||a pításá ró| szó|ó

27l2oo8. (X||. 3.) KWM-EÜM rende|et, a stratégiai
küszöbértékeket a 28oĺ2oo4 (X.20.) kormány-

rendelet tartalmazza.

Józsefváros terÜ|etén zajvéde|mi szempontból a

legnagyobb prob|émát a közlekedési eredetű
zajterhe|és jelenti.

A zajtérkép a|apján a kerü|etet érintő, je|entősnek

mondható - egyérte|műen küszöbérték fe|ettĺ

sávba eső - egész napi közúti zajterhe|ésse| érintett

a Hungária körút, az orczy út - Fiumei út vona|a, a

Kerepesi út, a József körút és a Baross utca -
Kőbányai út vona|a'

JeIentős zajterhe|ésse| érintett vasútvonaIak:

Budapest - Hegyesha|om (1-es számú), Budapest -
Hatvan (80-as számú), Budapest _ Szo|nok -
Békéscsaba (120-as számú), Budapest - Ke|ebia

(150-as számú) vona|ak.
101. ábra: Környezeti á||apot

2.I2.5. Hulladékkeze|és
Budapesten a hul|adékgazdá|kodási közszo|gá|tatás megszervezése, működtetése aĺapvetően fővárosi

önkormányzati és nem kerü|eti fe|adat, így a Vl||. kerü|etben is a Fővárosi önkormányzat biztosítja a

hu||adékgazdá|kodási közszo|gáltatást, vagyis a te|epü|ési hu||adék rendszeres gyűjtését, e|szá|lítását és

kezelését, a Fővárosi Közterü|et-fenntartó Nonprofit Zrt-ve| (a továbbiakban FKF) kötött közszolgá|tatási

szerződés útján.
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A kerü|etben a sze|ektíven gyiíjtött hu||adékok aránya n<ivekvő tendenciájú. A hulladékok miné| nagyobb

arányú újrahasznosítására a sze|ektív hu||adékgyűjtés kü|önböző módozatai teremtenek |ehetőséget a

kerü|etben:

o a házhoz menő e|kü|önített hu||adékgyűjtő rendszer (papír-, műanyag- és fémhulladékok rendszeres gyűjtése)

gyakor|ati|ag az egész főváros terÜ|etén kiépü|t;

o a sze|ektív hu||adékgyűjtő szigeteken a papír-, műanyag-, fém- és üveg-frakciók e|kü|önített gyűjtésére van

|ehetőség, jelenleg 9 db vegyes sziget ás 13 db kizáró|ag Üveget befogadó sziget ta|á|ható a kerü|etben (FKF,

2015. január);

r a kozszo|Bá|tatás korébe tartozik évente egy a|ka|omma| az ingyenes |omtaIanítás is;

o a |akosságnál ke|etkező veszélyes hu||adékok |eadása a kozszo|gá|tató részére a hu||adékudvarokon, va|amint

a |omtaIanítás keretében biztosított.

sWoT / KoRNYEZETVÉDELEM

ERőssÉGEK GYENGESE6EK

. A |égszennyező anyagok kibocsátása és a mért . A kerü|et forga|masabb útvona|ai mentén je|entős a

immissziók zömében csökkenő tendenciát mutatnak. A gépjárműforga|ombó| eredő környezeti terhe|és.
je|entős ipari szennyezők száma csĺikkent az e|mú|t r Barnamezős területek potenciá|is szennyezőforrások
évtizedekben.

r A kerü|etben a sze|ektív hu||adékgyűjtés mego|dott, a

szeIektíven gyűjtött hu||adékok aránya növekvő
tendenciájú.

tEHEľősÉGEK VESZELYEK

. A hu||adék újrahasznosítási arányának növelését az EU . Forráshiány miatt a barnamezős területek
kiemelten támogatja. kármentesítése időben kés|ekedik (szennyező anyagok

r A környezettudatosság erősödése. terjedése).

FEJLEsZTÉs| K!HíVÁSoK
l Azaj- és |égszennyezés csökkentése komp|ex, összvárosi szintű stratégiák keretében.

r A kcirnyezeti konfliktusok mérsék|ése a terü|ethaszná|at optimaIizá|ásáva|.

. A barnamezős terü|etek hasznosítását, rendezését és az eset|eges szennyezettségek feIszámo|ását ösztönző intézkedések.
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f,I3. KATASZTRórłvÉoELEM, TERÜLETFELHASZNÁLÁST

Ko RLÁTo zo, BEtoLYÁsoLo rÉ ĺvYrző r

2.I3.I. Építésfoldtani kor|átok
A kerületet alábányászott, i|letve jelentősebb a|ápincézett terü|etek nem érintik, kedvezőt|en morfo|ógiai

adottságú, csúszásveszé|yes terület nem ta|á|ható.

A Magyar Ál|ami Fö|dtani lntézet ÉpítésaIkaImassági térképe a|apján a kerület nagy része 4-5 szintig, de

jelentős terü|etek (Magdolna negyed, orczy negyed, Tisztviselő-te|ep) 4-5 szint fe|ett is a|ka|masak

beépítésre. A József körút menti terü|eten többszintes beépítés kia|akítása gazdaságtalan'

ffi aeenĺtesre 4-5 szint fe|ett is a|ka|mas

Wr'#, eeeoitesre 4-5 szintig alkalmas

! ĺouuszintes beépítésre gazdaságta|an

s Árterü|et

É|ővíz hatásterü|ete, kis teherbírású

képződményekbő| fe|épÜlt terü|et magas helyzetű

/o-7,5m/ ta|ajvízze|

102. ábra: ÉpítésaIkaImassági térkép
(Adatforrós: MÁFl)

2.L3.f. Tevékenységbőladódókorlátozások
Az országos Katasztrófa-véde|mi Főigazgatóság adatai alapján a kerü|etben egy veszé|yes anyagokkal

fog|a|kozó üzem működik (az Ü|lői út me||etti METAL-ART NemesfémipariZrt'|, amely azonban küsz<ibérték

aIatti besoro|ású.

2.L3.3. YízrajziVeszélyeztetettség
Józsefváros nem határos a Dunával így nem árvízveszé|yes terü|et' A kerü|et egyes részei magas ta|ajvízá||ású

terü|etek, i||etve a 27l2oo4 (Xll'25) KvVM rende|et alapján érzékeny fe|szín a|atti vízminőség véde|mi terület.

KozmĹjvek és elektronikus hírkozlés korlótozósąi

A vi||amosművek, va|amint a terme|ői, magán. és közvet|en vezetékek biztonsági övezetérő| szó|ó

rende|kezéseket, köztük a biztonsági övezet terjedelmét és a biztonsági övezetben végezhető

tevé kenység eket a 2 / 2oL3. (|.f2.) N G M rendelet sza bá lyozza.

A fo|dgáz e|osztóvezetékek, az egyéb gáz és gáztermék vezetékek, va|amint a bányászati létesítményet

célvezetékek és mindezek környezetének véde|me, zavartalan tizeme|tetése, ellenőrzése, karbantartása,

javítása és üzemzavar-elhárítás biztosítására biztonsági szabá|yzat szerinti méretű biztonsági övezet kerůil

megá||apításra, me|ynek terjedelmét a bányafe|Ügyelet határozza me5. A biztonsági övezeten be|ü| építési

tilalom van.

j).
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2.I4. vÁnosl KLíMA

A V||l. kerület a főváros mezok|imatikus
körzetrendszerében a mesterséges alapú, tömör
beépítésű, erősen szen nyezett k|ímatípusba ta rtozik.

Éghaj|ati viszonyainak a|akulásában egyértelműen
megjelenik a g|obá|is k|ímavá|tozás. 1901 és 2013

között, mintegy L12 év a|att, 1 .C-os emelkedés
mutatható ki az évi középhőmérsékletének
alaku|ásában (budapesti adatok). Az á|talános

feImeIegedés me||ett Iega|ább annyira fontos a

szélsőséges időjárási események gyakoriságának

a|aku|ása (p|. hőséshu||ámok sűrűbb e|őfordu|ása).

A mezoklimatikus je|enségek közü| kieme|endő a

jeIentős mértékű hősziget-hatás, ami a kerü|et

belvárosi e|he|yezkedése fo|ytán még

hangsú|yosabb, mive| a sűrűn beépített terü|etek
hőmérséklete több fokkal me|egebb a je|entősebb

zö|dfelü|etekkeI rendeIkező kü]ső terü|eteken
mérhető értékné|' A városi hősziget magja (a

városkörnyéki át|aghőmérsék|etet tavassza| 3-4 "c-
kal, míg nyáron 4-6 "C-ka| meghaladó terü|et) a

főváros pesti o|da|án íves a|akban helyezkedik el,

|efedve a te|jes V|||. kerü|etet.

sWoT / VÁRos| KLíMA

-64-20
A fe|színhőmérsék|et és a
hőmérsék|et kü|önbsége

ffi,'l,,llffiil+2 +4 +6

városkörnyéki átIag-

103. ábra Budapest feIszínhőmérsékleti anomá|iájának
át|agos júniusi szerkezete dé|utáni ĺdőszakban 2013-ban
(műhoIdfe|véte|ek aIapján)

Forrós: Bartholy - Pongrócz - Boranko (okomet Kft.)

EROSSEGEK GYENGESEGEK

. A Fiumei úti köztemető és az orczy park magas
zĺiIdfe|ü|eti aránya kedvezően hat kĺirnyezetük
klimatikus viszonyaira.

Je||emzően aIacsony zciIdfe|ületi intenzitás,
hőszigethatás.

A beépítések intenzifikálódásávaI romIik az átsze||őzés,
fokozódik a városi hőszigethatás.

tEHETőSÉGEK VESZELYEK

r Nĺivekvőkörnyezettudatosság.
r Barnamezős terü|etek rehabi|itációja során a

jeIenIeginé| kedvezőbb kondicioná|ó hatással bíró
felü|etek kiaIakítása.

FEJLEsZTÉs| KlHíVÁsoK
. A környezettudatos szem|é|et erősítése és a k|ímavéde|em, a k|ímaadaptáció gyakorlati szempontjainak hatékonyabb

érvényesítése a gazdasági visszaesés e||enére, az EU.s tematikus cé|ok figyeIembevéteĺéVe|.

r A g|obá|is felme|egedés erőscidése.

r A szé|sőséges időjárásĺ események növekvő
gyakorisága.
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3. H ELYzETÉnrÉrrlő nn u ĺu KARÉsz

3. 1.A H E LYZETELE MZÉs ERE DM ÉNYEl N E K ÉnrÉrrlÉSE, sZI NTÉZ|S

3.1.1. A folyamatok értékelése

Fejlesztési és rendezési környezet, illeszkedés

Az országos és a fővárosi fej|esztési dokumentumok a köze|mú|tban készti|tek, keretet adva az új kerÜleti

fej|esztési dokumentumok készítéséh ez,Tág, a mai kor szellemét hordozó palettát biztosÍtanak a kerĹilet áltaI

megfogaIma zandó, e|érendő céloknak, azaz Jőzsetváros fej|esztési e|képze|éseinek'

Józsefváros sok éves mú|ttaI rende|kezik a városrehabi|itációs tervek és tevékenységek tekintetében

egyaránt. A kozelmúltban véghezvitt városfej|esztések - Corvin Sétány Program, MagdoIna Negyed Program
. |.t'44.. -|Í- _..|.LL'....:.-|-Lr-'|- --L!-' |.-..----!!_eoo|gl uTeme| - a Ylzvul' (||' J.y., onKormanyzal| renoelette| e|togaoott Neru|et|eJ|esztes| Kol|cePc|oÍl

alapuInak, és a 2008-ban készÜ|t kerü|eti |VS-sel összhangban va|ósu|tak meg. A kerü|et eme||ett több kü|ĺin

fejlesztési koncepcióva| (p|. Józsefváros Zö|dfe|ü|et Fenntartási és KörnyezetvédeImi Koncepciója;

Pa |otanegyed Turizmusfej lesztési Koncepció stb.) is rendelkezik.

Budapest Főváros V|||. kerÜ|et Józsefvárosi onkormányzat Képvise|ő-testt.ilete a 66120o7,(Xll.12.) számú

önkormányzati rendeletéve| fogadta e| Józsefuáros Kerületi Építési Szabá|yzatát (llrÉsz), mely részben

integrálta a korábbi szabályzat e|emeit, részben új a|apokra he|yezte a szabá|yozást.

A főváros te|epü|ésrendezési eszközei a TSZT és az FRSZ, me|yek 2015 márciusában |éptek hatá|yba, je|en|eg

feltilvizsgálatuk zaj|ik. Szándékaik szerint megfe|e|ő terü|eti tarta|ékot, fejlesztési potenciált adnak az új

Kerü|eti ÉpítésiSzabá|yzat kido|gozásához, me|yet 2018. december 31-ig kelt megaIkotnia a kerületnek.

Tórsadalom
A kerület társadalma a |egtĺibb alapvető mérőszám alapján nem tér e| |ényegesen a budapesti át|agtó|,

lényeges sajátossága azonban az érzékelhető etnikai sokszínűség, ame|y elsősorban a magát romának va||ók

magas arányábó|fakad. Míg a fog|aIkoztatottak aránya magasabb, mint Budapesten á|talában, más, hason|ó

mutatók a|apján |átható, hogy a Vl||. kerü|etben je|entős probléma a szegénység: itt a |egmagasabb a

munkané|kü|iek aránya, valamint itt a |ega|acsonyabb az e1y főre eső nettó jövede|em a főváros kerü|eteĺ

közü|' Kedvezőt|en a |akosság egészségügyi hetyzete is: egész Budapesten itt a ĺega|acsonyabb a várható

élettartam.

Akárcsak a város más részein, Józsefvárosban is tapaszta|ható tendencia a lakásszám növekedése és a

csa|ádszám csökkenése, míg a népességszám összességében hu||ámzó tendenciát mutat, de alapvetően

csökken. A kerü|et kieme|kedő sajátossága a kís a|apterü|etű, i||etve az önkormányzati tu|ajdonú lakások

magas aránya, noha utóbbi fo|yamatosan csökkenő tendenciát mutat' Ezt erősíti a lakásépítés erős he|yi

szerepe is: 2013-ban Józsefuárosban épült a |egtobb |akás Budapest kerü|etei közü|. Ez e|sősorban az évtized

végéig várhatóan folytatódó Corvin Sétány Program nyomán va|ósuI meg, melynek kezdeti bontásait je|entős

szociá|isbér|akás-építés kísérte.

A kerü|eti identitás építése szempontjábó|jelentős |épés, hogyJózsefváros terü|etét a kerü|et önkormányzata

11 negyedre osztotta. Ezek egy része korábban is |étezett öná||ó arcu|atta|, egy résztik az e|nevezést követően

gyökerezett meg, míg egy részük egye|őre nem ke|t öná||ó életre. A kerület mint identĺtásképző elem számos

negatív asszociációva| terhe|t, noha a 2000 óta számos szerencsés áta|akulás - építkezések, egyetemi

te|ephelyek nyí|ása, bővü|ése, közterü|etek megújítása - nyomán a Vl||. kerü|et stigmatizá|tsága o|dódóban
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van. A kerü|et értékei kozé tartozik a helyi iparos tradíció, az etnikai sokszínűség és az erős fe|sőoktatási

központi szerep - melyek mindegyikét aktívan támogatja a kerü|eti önkormányzat is.

A KSH szegregátum|ehatáro|ása a 2011-es adatok a|apján három terü|etet azonosított, me|yek egyike sem

egyezik a 2001-es népszámlálása alapján a kerü|et 2007.es lntegrált Városfejlesztési Stratégiájában

azonosítottakka|. Egy tcimb azonban átfed a 2007-ben definiá|t ,,szegregátumnak nem minősíthető, de

a|acsony státuszú |akosságot je|entős arányban koncentrá|ó városi terü|etek,, egyĺkéve|, a Mátyás tér nyugati

olda|án.

Humón Ínfrastruktúra
Józsefváros intézményei közü| a b<i|csődei e||átás, mint a fővárosban szinte mindenÜtt, kapacitásában
je|entősen e|marad az igényektő|. Az óvodai férőhelyek száma ugyan megfe|e|ő, azonban minimálĺs (3%-os)

tarta|ékokkaI rende|kezik csupán, így bármikor kapacitáshiányossá váĺhat. MĘ a gyermekkori el|átó- és

neve|őintézményeket a kapacĺtáshiány fenyegeti, az á|ta|ános isko|áknál már negatív vándor|ási mérleg
jeientkezik: a kerüieti iakosok inkább a körzetüktin kívüire íratják 'oe gyeľlriekeiket. jeĺentősek az

intézményközi kü|önbségek, szegregá|t imázsú, tény|egesen szegregációkcizeli, i||etve régiós toborzásiköríi,
híres álta|ános isko|a egyaránt ta]á|ható a kerü|etben. Kedvezőtlen adottság, hogy a hátrányos és

haImozottan hátrányos he|yzetű diákok aránya, je|entős fĺi|énnye|, Józsefvárosban a |egmagasabb a

budapesti kerü|etek közül.

A középisko|áknáĺ kevésbé érvényesÜ| a he|yi szerepkcir, a diákok száma je|entősen megha|adja a kerületben

élő középiskolás korúakét. Kerü|eti sajátosság, hogy a szakközépiskolai képzés diákszám szerint

háromszorosan fe|ülmú|ja a gimnáziumit. A Vl||' kerü|et egyben országos je|entőségű fe|sőoktatási központ

is, Magyarország ha||gatói |étszámának több, mint lo%-a itt tanu| - ezen fe|ül a koncentráció fo|yamatosan

fokozódik is; a Ludovika Campusban épül a Nemzeti Közszo|gálati Egyetem több képzőhe|ye.

A kerü|etiszociális e||átás |egtöbb e|eme egy integrá|t intézményben, a JózsefvárosiSzociális Szo|gáltató és

Gyermekjóléti Központban összpontosu|, i|letve 20tl és 2015 között kiegészült számos alka|mi, projektszerű

- zömében a|acsony küszöbű - szo|gáltatássa| is, melyek a Magdo|na Negyed Program l||' részeként

va|ósultak meg. Utóbbiak 2015 utáni továbbműködése egye|őre egyeztetés tárgyát képezi. A szociá|is

juttatások terén szinte á|talános je|enség, hogy az egyes segélyformákat a kerü|etben a népesség je|entősen

nagyobb hányada veszĺ igénybe, mint a budapesti átlag. A kerület sajátos adottsága a haj|éktalane|látó

intézmények magas, esetenként s|umosodássaI fenyegető sűrűsödése: az budapesti éjszakai me|egedők

he|yeinek pé|dáuI több mint harmada üzeme| Józsefvárosban.

A kerület egészségügyi el|átórendszerének a|apszintjét az titvenegy háziorvos és a tíz házi gyermekorvos

jelenti. 2015-re kettő híján az összes háziorvosĺ rende|őt fe|újította a kerü|et, a fennmaradókra ez évben kerü|

a tervek szerint sor. 20].5-ben valósu| meg az Auróľa utcai rende|őintézet felújítása-korszeríĺsítése is. A
kórházi e||átásokat i||etően nem fe|tét|enül re|eváns a lakosság számára az intézmények sűrűsége,

mindazonáltal a kerti|et e téren is je|entős kcizpontnak számít: a budapesti kórházi betege|látások közel

negyedére va|ame|yik józsefvárosi kórházban vagy k|inikán kerü| sor. 2015 a Semme|weis Egyetem új

Központi Betege||átó Épületének átadási éve is, ame|y szintén a kerü|etben épül meg.

Gazdasóg
Józsefváros gazdaságában je|entős súlyt képvise|nek a kereskede|emme| fog|alkozó kft-k, közülük is

e|sősorban a ruházati cikkekkel fog|alkozóké, köszönhetően e|sősorban a Kőbányai út mentén, a volt

Józsefuárosi pályaudvar terü|etén a Négy Tigris piac 2014-es kiürítése óta elsősorban a Ganz-MÁVAG

területén működő vá||alkozásoknak' E kĺirnyék tekinthető számos egyéb téren is a kerÍ.i|et gazdasági

sú|ypontjának: a zömében felhagyott gyárte|ep egyes részein vá|tozat|anul ipari terme|és folyik. Hason|ó
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aktivitás figyeIhető még meg az Aszta|os Sándor út mentén, máskü|önben a kerü|et gazdasági szerep|őinek

zöme a kereskede|em és szo|gá|tatás terÜ|etein folytatja tevékenységét, a kerü|et minden részén e|osztva. A
fentiekben már em|Ített Corvin Sétány Programon, Ludovika Campuson és Központi Betegellátó Épü|eten

kívü| a 2010-es évek második felében megvalósu|ó további, önkormányzaton kívüli fej|esztés a Bionikai

Innovációs Központ építése a Balassa utcában.

A kerület turizmusa alapvetően a Nagykörúton belüli terü|etekre összpontosu|, noha a kü|sőbb részekben is

több, gyakran nemzeti jelentőségű |átnivaló ta|á|ható' Ezek jobb kihasználását vetíti e|ő, hogy mind a

vendégek, mind a vendégéjszakák száma dinamikusan, jóval az iisszfővárosi ütem fe|ett növekszik a

kerületben, e|sősorban 2009 óta'

Je|entős szereppe| bír a kerůilet gazdasági éĺetében a |akásépítés is: 2013-ban egész Budapesten itt épült a

|egtöbb |akás' A fej|esztések fő hajtóereje a Corvin Sétány Program, de a kerü|et más részein is számos új

társasház épü|t a 2000-es és 2010-es években, magánerős fejĺesztésként és önkormányzati bér|akásokként

egyaránt - utóbbiak e|sősorban a szanálások során megszüntetett lakáskapacitás részletes pótlására. A
kerület |egmagasabb árú környéke a Corvin negyed és a Százados negyed (egyaránt jeientcis

ingatlanfej|esztésekke|), mĘ a lego|csóbb |akások a Magdoĺna és az orczy negyedekben fekszenek. A kerÜ|et

ingat|anpiaci pozícióját erősíti, hogy - kü|önosen az M4-es metróvona| 2014-es átadása óta - itt talá|ható a

|egtöbb metróállomás a főváros kerü|etei közül. A kerü|et tĺibb részén - e|sősorban a Corvin sétány és a

Hungária/Konyves Kálmán körút mentén - je|entős az ĺrodafej|esztések sú|ya is.

Épĺtett környezet
A kerü|et városszerkezeti szempontbó| három meghatározó részre tago|ható (Be|ső-, Középső-, KÜ|ső-

Józsefváros). Városszerkezete jórészt történe|mileg kia|akult, ugyanakkor az átmeneti zóna terÜ|etén a

rendszerváltozás után megszűnt vagy tevékenységet vá|tott gazdasági, vasúti terü|etek átstrukturá|ódásra

várnak (p|. Ganz-MÁVAG, vo|t Józsefuárosi pu'). Meghatározó szerkezeti e|emként je|entkeznek a sugár- és

körirányú utak, me|yek tagolják a kerü|etrészeket, mĘ a vasúti há|ózat jelentős e|vá|asztó hatást fejt ki az

egyes városrészek ktizött és a kerü|etközi kapcso|atokban.

A beépítésre szánt terü|eteken be|ül a je|en|egi, tényleges terü|etfe|haszná|ásra összességében a |akófunkció

és a vegyes területhasználat a je||emző, me|yek a be|ső zóna területén dominánsak, míg az átmeneti zóna

terü|etén eme|lett jeĺentős arányt képvise|nek a gazdasági és a különleges terü|etek is.

A köze|mú|tban az épített környezet fejlesztése terÜ|etén elsősorban a |akó- és vegyes funkciójú beruházások

em|íthetőek. Je|entős városszerkezeti beavatkozásnak számít a Corvĺn sétány, de a köze|múltban megkezdett

orczy parkbeli beruházások is je|entős |éptéket képvise|nek. Az e|múlt években kieme|t hangsú|yt kapott a

Pa|otanegyed közterü|eti fejlesztése, és jelentős rehabi|itációs tevékenység fo|yĺk a Magdo|na negyed

terÜ|etén is.

Az alulhasznosított tertiĺetek vonatkozásában e|sősorban az egykor viĺágző, de jelen|eg gyakran

kihaszná|at|an, |eromlott, üres gazdaságiterü|eteket, valamint a vasútiterü|eteket |ehet kiemeIni. A Kőbányai

út túlolda|án |évő vo|t Ganz-MÁVAG gyárte|ep a rendszerváltozás után fokozatosan átalaku|t, ma a Hungária

kĺirgyűrűn be|ü| a |egnagyobb egybefüggő gazdasági, je||emzően kereskede|met, raktározást -termelést már

csak kevésbé - szo|gáló terü|et. Ennél kisebb, tömbméretű, he|yzeti potenciáljukhoz képest aluIhasznosított

terĹi|etek ta|á|hatók a Könyves Ká|mán kn. és a Kerepesi út mentén is. A be|ső városrészben e|sősorban a

Corvin és Losonci negyed terü|etén ta|álhatók aIulhasznosított tömbök, de elszórt foghíjak jel|emzik a teljes

középső Józsefvárost is' Szintén jelentős potenciá|t hordoznak a vasúti terü|etek (vo|t Józsefvárosi pu. és

Keleti pu.).

A |akóterületek tekintetében a 2011-es népszámlá|ás indikátorai alapján lehatárolt veszélyeztetett terü|etek

térképén (lásd. 1.9'5. fejezet) sok V|||. kertj|eti tömb szerepe|. A területek kiterjedését vizsgá|va a kerület a
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budapesti átlagná| rosszabb helyzetben Van. E tömbök társadaIma sok esetben kiterme|, egY, az együttélési

normákat kevésbé követő réteget, ame]y a|apjaiban határozza meg a lakókörnyezetét. A je||emzően közepes

és gyenge anyagi |ehetőségekke| rende|kező |akosság he|yzete komo|y városszocio|ógiai probléma, me|y

je|entősen kihat az épített környezetre is. A helyzet mego|dása önkormányzati, állami és EU-s beavatkozást

igényel.

A kerü|et je|entős építészeti iiriikséggel rendelkezik, me|y elsősorban a Palotanegyed területén łisszpontosu|,

de sok értékes épü|et talá|ható Józsefváros kĺizépső területein is. A karakteres Tisztvise|őteIep műemléki
jelentőségű terÜ|etnek számít, míg a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben je|entős számú műemlék sírhely ta|álható.

KözIekedés

Józsefváros X|X. századi kiépÜ|ésekor a XXl. századi közlekedési igények nem vo|tak prognosztizálhatóak,

ennek el|enére az akkor létrehozott közterü|eti rendszer nagyobbrészt be tudja fogadni a mai fe|adatok

e||átásához szükséges infrastruktúrát.

Az életszínvonaI eme|kedése fo|ytán a gépjárműves utazási igények folyamatosan növekednek, a

főúthá|ózaton jelentkező forgaImi tor|ódások okát a más kerü|etek terü|etén |évő közúthá|ózati

hiányosságok, a meĺlékúthá|ózaton je|entkező he|yhiányt pedig Józsefvárosban a telken be|ü| mego|dat|an

parko|ás okozza.

Józsefváros kozosségi köz|ekedési e||átottsága Budapesti viszonylatban már hosszú évtizedek óta kivá|ónak

számít, mind a há|ózat sűrűsége, mind a szo|gáltatás színvona|a tekintetében. A be|ső kerü|etekhez

viszonyítottan ugyanakkor a kcizösségi koz|ekedés |efedettsége szempontjábó| a kerület egyes részein

h iányosságok érzékeIhetők.

A gya|ogos és kerékpáros ktiz|ekedés a város rehabi|itációjával összefüggésben lassan, de fo|yamatosan

fej|ődik.

A |egosszetettebb problémát a parko|ás je|enti, ame|y a rende|kezésre á|ló ktizterü|etek kor|átozott volta

miatt befo|yáso|ja a többi köz|ekedési módot, i||etve azok fej|eszthetőségét is.

Közm(Ívesítés

Az ivóvízhá|ózat kiépítettsége teĺjes, azonban több vezeték koros, e|avu|t anyagú, Ęy a |erakódások és

meghibásodások veszé|ye nagyobb.

A kerü|etben a csatornával e||átott |akások aránya teljes körűnek tekinthető. Azonban a nagy átmérőjű

egyesített csatornahálózat koros, beton és tég|a anyagú, aminek avízzárősága nem megfe|e|ő,így a szennyvíz

egy része beszivárog a ta|ajba. A terü|et szennyvizei előbb a Ferencvárosi áteme|őtelepre, majd a Budapest

Központi Szen nyvíztisztító TeIepre jutna k.

MiveI a kerü|etben egyesített rendszerű csatornahá|ózat üzemel, így a csapadékvíz elvezetése mego|dott.

Józsefvárosban é|ővízfo|yás nem ta|á|ható, és nem árvíz-, i||etve be|vízveszé|yes terü|et.

A kerti|etben az energiahá|ózatok a je|enlegi energiaigényeket te|jes mértékben kielégítik, és rende|keznek

szabad kapacitásokka|. Az energiahá|ózatok rekonstrukciója ütemezetten történik. Távhő esetében a kerü|et

Iehetőségekkel rendeIkezik a megúju|ó energiaforrások végfeIhaszná|ásban megjeIenő részarányának

növe|ésére. A fővárosi távhőhálózat függet|en távhőkorzeteĺnek összekapcsolásáva|, az e||átásba vont

terÜletek növekedéséveI hosszabb távon a távhő versenyképessége javu|.
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Zö l dfe l ü l ete k, kör nyezetvéd e l e m

Tőj i.t e rm é szeti a d otts ó g ok, z öl dfel ti l eti re n d sze r
Józsefváros nagyobb része tájtípusát tekintve te|epti|ési (urbánus) táj, enné|fogva az emberi beavatkozás és

az épített e|emek vannak tú|súlyban. Nagyobb összefüggő je|entős zöldfe|ü|etű beépítetlen térség a Nemzeti

Sírkert terü|ete, amely értékes, gazdag növényá||ományú. A kerÜ|et |egfontosabb természeti értéke az

országos jelentőségű védett természeti terü|etként nyi|vántartott Füvészkert. A közparkként |átogatható kert

növényá ||ománya kĹilön Ieges'

Mivel a kerületben az a|acsony zöldfe|ü|eti intenzitású terü|etek dominanciája jel|emző, táji értéket
képvise|nek még a jelentős zöldfe|ü|ettel bíró |akóterü|etek, mint a Százados úti Művészte|ep, vagy a

TisztviselőteIep.

A zö|dfe|ü|eti rendszer legjeIentősebb elemei a területarányosan eIhe|yezkedő közkertek, közparkok, jeIentős

zö|dfelüĺetteI rendeIkező intézménykertek.

Az egy főre jutó zö|dfe|ület 3 m2, amely alacsonyabb a budapesti át|agná|, de be|városiviszonylatban kedvező'

Kii r ny ezetvé d e l e m, te l e p ii l é s iize m e ltetés

A ta|aj á|talános helyzete és kondíciója tipikus városi je||egeket mutat, a térségben eredetinek mondható,

bo|ygatatIan taIajfe|szín aIig ta|á|ható. Az egykori gazdasági tevékenységek területein potenciáĺis

szennyezettségge| |ehet számo|ni, több helyen eredményes kármentesítést hajtottak végre' Ugyanakkor a

talajvizet és fö|dtani közeget érintő, beavatkozást igény|ő szennyezettség található a Józsefuárosi pá|yaudvar

terÜ|etén. A|ifás szénhidrogénnel (TPH) szennyezett talajvizet tártak fe|, a szennyező anyag csóva

összehúzódó fázisban van.

Zaj- és |égszennyezés szempontjából a kerü|et terhe|tnek tekintethető. A Teleki Lász|ó téren ta|álható

automata mérőá||omás adatai a|apján ugyan a légszennyezettségi index nitrogén-oxidok tekintetében
megfe|e|ő, szá||ópor tekintetében jó, a nagy forga|mú útvonalak me||ett órás határérték-tú||épések

e|őfordulnak. A kerü|et zajviszonyait az átha|adó utak és vasutak forgaImábó| adódó terhe|és határozza meg.

Legje|entősebb zajkonf|iktus a Hungária körút, orczy út - Fiumei út vona|a, a Kerepesi út, a József körút és a

Baross utca - Kőbányaĺ út vonala. Je|entős zajterhe|éssel érintett vasútvonalak a Budapest - Hegyesha|om

(1.-es számú), a Budapest - Hatvan (80-as számú), a Budapest - Szo|nok - Békéscsaba (120-as számú), a

Budapest - Ke|ebia (150-as számú) vonalak.

A kerü|etben a rendszeres hu||adékgyűjtés a fővárosi közszolgá|tató á|taI mego|dott.
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