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3.L.f . Józsefváros osszefogla|ó sWoT ana|ízise

A sWoT e|emzéseknek számos módszertana létezik, je|en esetben az Európai Unió által a|ka|mazott

módszertant vettÜk figye|embe, ame|y a sWoT elemeit be|ső és külső tényezőkre osztja fe| az a|ábbiak

szerint:

A módszertana

Erősségek - BeIső tényezők
Pozitív á||ítások egy he|yzetrő|, vagy tevékenységrő|, ami jól műkc'dik, és |ehet rá befo|yása

Józsefoárosnak.

Gyengeségek - Belső tényezők
oĺyan fo|yamatok, adottságok, amik nem jó| működnek, de |ehet rá befo|yásunk, hogy

Józsefváros megvá|toztassa.

Lehetőségek - Külső tényezők
o|yan adottságok, ame|yeket nem tud a kerület egyérte|műen befo|yáso|ni, de rájuk épÍwe

kihasználhatja az erősségeit.

Veszé|yek - Külső tényezők oIyan kor|átok, ame|yeket nem tud Józsefváros befolyáso|ni, és kockázatot je|entenek'

osszrrocLALo sWoT ANALíZls

ERőssÉcEK

Az épü|ő lakások fővárosi szinten is je|entős száma.

Je|entős feIhaImozott tudás a szociá|is városrehabiIitáció
terén.

A fővárosi át|agot meghaladó mértékben bővü|ő turizmus.

A városon belri| jó pozíciójú kcizterü|etek (p|. Népszínház

utca).

Kutatói és tudományos kapacitások növekedése (p|. Bionikai

Innovációs Központ)'

Sĺĺrű közösségi köz|ekedés'

Kĺizterü|eteken a lakossági igényeket preferá|ó várakozási

öVezeti rendszer.

Fővárosi távhőrendszer a kerü|et egyes részein e|érhető.

TörténeImi mú|ttaI rende|kező zö|dterü|etek és jeIentős

zö|dfe|ü|etű intézmények.

Terü|etarányosa n e|helyezkedő kcizkertek, ktizparkok.

A |égszennyező anyagok kibocsátása és a mért immissziók

ztimében csökkenő tendenciát mutatnak.

GYENGEsÉGEK

Kerü|eten be|ü|i terü|eti szociá|is egyen|őtlenségek.

Kedvezőtlen Iakhatási körü|mények: alacsony komfortfokozat, kis

lakásméret'

Üres, nem hasznosítható bér|akások nagy száma.

Kimagas|óan rossz egészségi á||apot.

Városrészenként jeIentősen eItérő ingatIanpiaci mozgások.

JeIentős közúti átmenő forgalom'

Lakosság teIken be|Üli parko|ási igényeinek megoldatlansága

Koros, e|avu|t anyagú ivóvíz- és csatornahá|ózat'

Minimális mértékű megúju|ó energiahasznosítás'

JeIlemzően aIacsony zö|dfeIriIeti intenzitás, hőszigethatás.

Az egy főre jutó zö|dterületi arány a|acsony.

A kerület forgaImasabb útvonalai mentén jeIentős a

gépjárműforgaIombóĺ eredő ktĺrnyezeti terhe|és.

Barnamezős teriiIetek potenciá|is szennyezőforrások.

tEHErősÉGEK

Tudáskozponti szerepkör kiaIaku|ása a jelen |évő egyetemek,

kutatóheIyek sűr(ísödése révén.

A város kü|sőbb kerü|eteiben tervezett közúthá|ózat
fejIesztések tehermentesítő hatása (Körvasút menti körút).

A|ternatív energiák térnyerése.

Barnamezős terÜ|etek rehabiIitációja során rij zö|dfeItiIetek

kiaIakítása a magánszektor bevonásáva|.

Az orczy park á||ami beruházásként megva|ósu|ó

megújításávaI a környék zö|dfe|ü|eti e||átottságának
növekedése, a színvonaIas, magas rekreációs értékkeI bíró

közhaszná|atú zö|dfe|ü|etek tekintetében.

VEszÉLYEK

VárosrehabiIitációs források eIzáródása.

Erősödő társadaImi szegľegáció.

Szociá|is prob|émák kié|eződése.

A kerü|et a fővárosi turizmus passzív hátországává vá|ik.

A kiskereskedetem egysíkúvá válik a kínai piacra épti|ő

tevékenységek dominanciájáva|.

Szemé|ygépjármű-e||átottság további nĺivekedése.

Megfelelő támogatási rendszer né|kü| az energiahatékonysági és

kĺímavédeImi törekvések á|taI generá|t projektek nem induInak e|.

Forráshiány mĺatt a barnamezős tertiIetek kármentesítése időben

kés|ekedik (szennyező anyagok terjedése).
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3.1.3. Tematikus céloknak való megfele|és
Fontos szempont minden fejlesztési dokumentum esetében, hogy a tervezett cé|ok megva|ósításához milyen

- elsősorban - pénzügyi eszközök á||nak rende|kezésre. A 2ot4-2o20-as időszakban várhatóan az uniós
kohéziós források is fontosak |ehetnek a kerület fej|esztése szempontjábó|, ezért a he|yzete|emzés
eredményei az európai e|várások szem előtt tartásával kerÜlnek értékelésre.

Az Európa 2020 -José Manuel Barroso, az Európai Bizottság e|nökének megfogalmazása szerint - a következő
éWizedre szó|ó európai uniós növekedési stratégia:

,,Cé|unk, hogy vá|tozó vi|águnkban az EU gazdasága inte||igens, fenntartható és ink|uzív legyen. E három,
egymást kölcsönösen erősítő prioritás azt hivatott e|ősegíteni, hogy az Unióban és a tagá||amokban magas
|egyen a fog|a|koztatottság és a termelékenység, és erősödjön a társada|mi kohézió. Az EU ot nagyszabású
célt tűzött ki maga e|é a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmĺ befogadás és az

éghajlat/energiapolitika terĺi|etén, me|yeket 2o2o-ig kíván megva|ósítani' Mindegyik tagá|lam saját nemzeti
célokat fogadott e| az em|ített terÜ|eteken. A stratégia megvalósítását konkrét uniós és tagá||ami

intézkedések segítik.,,

Az EU 2014-2020 ktizötti idősza k 1 1 tematikus célterü lete :

1'. A kutatás, a technológiaifej|esztés és az innováció megerősítése,

2. Az információs és kommunĺkációs technológiákhoz (|KT) va|ó hozzáférés elősegítése és e
techno|ógiák haszná|atának és minőségének fokozása,

3. A KKV-k versenyképességének fokozása,

4' Az a|acsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban,

5. Az éghajĺatvá|tozáshoz va|ó alkaImazkodás, va|amint a kockázatok mege|őzésének és keze|ésének

elősegítése,

6, KörnyezetvédeIem és az erőforrások hatékonyságának e|ősegítése,

7. Afenntartható koz|ekedés e|ősegítése és a ku|csfontosságú há|ózati infrastruktúrák e|őtti akadá|yok
eIhárítása,

8. A fogla|koztatás és a munkavá||a|ói mobi|itás ösztönzése,

9' A társada|mi befogadás e|őmozdítása és a szegénység el|eni küzde|em,

10. Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész é|eten át tartó tanu|ásba,

tI' Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fokozása.
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EU tematikus cél

il;il 
- Kapcsolódófolyamatavlll.kerületben

L. Kutatói és tudományos kapacitások nĺivekedése (p|. Bionikai Innovációs Központ)

Ż. Kutatói és tudományos kapacitások ntivekedése (p|. Bionikai Innovációs Ktizpont)

A fővárosi át|agot meghaIadó mértékben bővü|ő turizmus

Tematikus utcák kiaIakításának szándéka (Népszínház utca)

4.
Sűrű közösségi kĺizlekedés

Fővárosi távhőrendszer a kerü|et egyes részein e|érhető

Történelmi mú|ttaI rendeIkező zöldterü|etek és jeIentős zö|dfelÜ|etű intézmények

Terü|etarányosan eIhe|yezkedő közkertek, közparkok |éte, fenntartása, keze|ése

Házhoz menő sze|ektív hulladékgyűjtés mindenhoI e|érhető

Sűrű közösségi közIekedés

KöztertiIeteken a Iakossági igényeket preferá|ó várakozási <ivezeti rendszer

Szociá|is programok, á||áskeresési tréningek, közfog|aIkoztatási programban való részvéteI

leIentős feIhaĺmozott tudás a szociá|is városrehabilitáció terén

10.
Kutatói és tudományos kapacitások növekedése (pl. Bionikai Innovációs Központ)

Az oktatás te|jes spektruma megta|á|ható, a szakképzés és a feIsőfokú oktatás kieme|ten hangsú|yos

11. A kerü|etben minden szoIgáltatás, közigazgatási és koľmányhivataI megtalá|ható
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Épĺtett kornyezet

A te rii l etfel ha sz nő l d s konfl i ktusai

A kerü|etben található terü|etfe|használási konf|iktusok alapvetően kettéválaszthatók a zoná|is rendszer
szerint. Más típusú prob|émák adódnak a belső és mások az átmeneti zóna terü|etén.

A be|ső zónában, a Pa|otanegyed és a József körút menti városközponti terü|etfe|használású terü|eten, a

környéken véghezvitt közterü|eti rehabilitációk egyre élhetőbb kornyezetet teremtettek, itt inkább csak
pontszerűen je|entkeznek prob|émák. A be|ső városrészekre je||emző a|acsony zö|dfe|ü|eti ellátottság
természetesen itt is jellemző prob|éma, melyet hosszabb távon a tiimbbe|sők eset|eges Iazításáva|, a közterek
(p|. B|aha Lujza tér) és utcák humanizá|ásáva|, i|letve a belső udvarok zö|dítésével |ehet orvosoIni.

A Corvin negyedben az elmúlt években ttirtént városrekonstrukciós fo|yamatok á|ta| je|entős arcu|atvá|tás

kovetkezett be. Sok esetben a környezeténé| magasabb beépítés jött létre, miközben még mindig nagy

számban taláIhatók üresen á||ó, vagy a|acsony szintszámú épÜletek. A Corvin sétány befejezéséig ezek

nyi|vánva |ó prob|éma ként fognak je|entkezni a negyedben.

A Népszínház, Csarnok, Magdolna és Szigony negyed terü|etén je||emző a nagyszámú Üres, haszná|aton kívüli

vagy a|u|hasznosított, valamint a környezetéhez képest alacsony beépítésű terü|et. Ez egyfelő| prob|éma,

másrészt |ehetőség is a kerÜlet számára, hiszen jó| megköze|íthető he|yszínen, viszony|ag nagy számban

talá|ható pontszerű beavatkozásokra a|kaImas terü|et, ami a terület fejlődésének záloga. A Fiumei út menti

terü|etsáv a két zóna határán átmenetet képez a hagyományos vegyes és lakóterü|etek, va|amint az átmeneti
zóna városüzeme|tetésĺ, egykori vasúti és a gazdasági területei között. Az itt |évő intézménysáv így némi
pufferként szo|gál a belső területek számára. Az orczy térné| azonban mára funkcioná]isan is idegen remíz
már ebbe a Vegyes városias terü|etbe éke|ődik be, ezzeI e|vágva az intézményi és zö|dterületek láncolatát.

Az orczy negyedben a korábbi üzemi-gazdasági funkciók megszűnésével a zö|dbe ágyazott intézményi

funkciók irányába változik a területfe|haszná|ás, me|y kifejezetten pozĺtív fej|eményként könyvelhető e|. A
városrész orczy parktó| északra lévő területe az e|őzőekhez hasonló he|yzetű, a pontszerű üres terü|etek a

megúju|ás lehetőségét hordozzák magukban.

Az átmeneti zónában a |egnagyobb problémagóc egyérte|műen a Kőbányai út mentén talá|ható. A vo|t

Józsefvárosi pályaudvar terÜ|ete a megúju|ás küszĺibén á||, részben el is kezdődött az átalaku|ás' A
Józsefvárosi piac megszüntetéséve| a kereskede|mi tevékenység részben áttevődött az út tú|o|da|ára,

azonban a vo|t Ganz-MÁvRe terti|et átstrukturálása még várat magára. A zóna más részein lévő gazdasági

terü|etek kevésbé prob|émásat méretüknél fogva várhatóan e|őbb alaku|nak át intézményi irányba, vagy

vá|tanak korszerűbb gazdasági tevékenységek fe|é. Terü|etfeIhasználás szempontjábó| a gazdasági terü|etek

és a Százados negyed |akóterületeinek szomszédsági viszonya okoz és okozhat prob|émát.

A Ke|eti pá|yaudvar térségének a|apvetően vasúti területhaszná|ata funkcioná|isan hosszabb távon is

megmarad, de annak szűkü|éséve|, tcibbszintes terü|etfe|haszná|ássaI lehet számo|ni.

É p ü I etá I I o má ny, tirii ksé g i é rté ke k

A rossz mĺnőségű épületá||omány e|sősorban a rossz szociális he|yzetű terü|eteken ta|álható.

A kerÜ|et területén |évő je|entős számú építészeti örökség pusztu|óban van. Sok esetben csak a ktilső

épü|ethom|okzat megújítása történik ffi€g, a be|ső udvarokat, helyiségeket, gépészetet és

épületszerkezeteket nem érinti a fe|újítás. A társasházi pá|yázatok azonban az utóbbiakra is |ehetőséget

nyújtanak.
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Közlekedés

Józsefvárosban a kivá|ó helyzet e||enére a közösségi kĺiz|ekedési el|átottság egyes kisebb terü|eteken
kedvezőt|en, nagy a gyalog|ási távo|ság.

Nagy az átmenő forga|om, mert a külsőbb kerületek közúthá|ózati kapcso|atai hiányosak.

A zártsorú nagyvárosias beépítés és a |akóte|ep esetében prob|émát je|ent a parko|óhelyek hiánya.

A kerü|etet érintő vasútvonalak je|entős e|választó hatást fejtenek ki a kerü|etrészek között.

Kozm(jvesĺtés

Koros, e|avu|t anyagú azivőviz- és a csatornahá|ózat

Zö I dfe l ü l ete k, kö r nyezetvéd e Ie m

Zö I dfel ii l eti p ro b l é m ó k, ko nfl i ktu sok:

Zö|dteriilettel e||átatIan IakóterÜ|et szempontjábó|: a kerü|et egyes részei (Százados úti IakóteIep)

közhaszná|atú zcildfe|Ületekben szűkti|ködnek. A Százados úti lakóte|ep kornyezetében a zöldterü|etek és a

|akótelkek távolsága nagyobb, mint 500 méter. (A |akóte|ep azonban jelentős saját be|ső közös zö|dfe|ü|etteI

rendelkezik.)

Kii rny ez eti p ro bl é m á k, ko nf l i ktu so k

A zajkonf|iktussa| érintett terüĺetek tekintetében fe|tüntetésre kerÜ|tek a stratégiai zajtérkép a|apján
jelentősnek mondható, küszöbérték feIetti zajszintte| érintett útszakaszok fie||emzően közösségi

köz|ekedéssel érintettek): az Ü||ői út, a Hungária gyűríi, orczy út - Fiumei út vona|a, a Kerepesi út, a József
ktirút és a Baross utca - Kőbányai út vonala.

A korábbi gazdasági tevékenységek terü|etein potenciális talajszennyezettségge| |ehet számo|ni' Ezek a

terü|etek a kerü|et kü|ső részein, a Kőbányai út mentén (Józsefvárosi pá|yaudvar, egykori Ganz-MÁVAG
területe), illetve a Kerepesi út mentén ta|álhatók.

TórsadoIom

A kerü|etben a KSH 2011-es népszám|á|ási adatai a|apján három szegregátum is talá|ható, összesen négy

tömbben. Ezekben a |egfeljebb á|ta|ános iskolai végzettségű, rendszeres munkajcivede|emme| nem

rende|kező lakónépesség aránya e|ériaZo%-ot. A négy tömbbő| kettő a Csarnok negyedben, egy a Magdolna
negyedben, egy az orczy negyedben fekszik. A szegregációva| veszé|yeztetett terü|etek (aho| a fenti mutató
aránya 75 és20% közti)tekintetében ugyanakkor már egyérte|mű a Magdo|na és az orczy negyed kieme|t

sú|ya.
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Y"*trB " Nagy kiterjedésű, fej|esztésre
ťg.s" -ł aIkaImas terület

Védetiségge| rendelkező
épü |eą épii letegyÜttes

M űem|éki je|entőségű terü|et
(Tiszwise|őteIep)

rözd|mú |tban meBva|ósu|t, Vagy

mę'gi nd u It jelentős i n gatIa nfejIesztésä.*$lt.{

JeIentős zö|dfe|Ü|ettel bíró e!ýéb terület
(közpark, közkert, intézményterÜ|et teryrctő)

TelepÜlésképĺ jeIentőségű fasor
I

Fontosabb villamos vonal

] MetróvonaI megá||óva|

EIkerü|ést biztosító kĺjzútĺ kapcsoIat

105' ábra: Értéttérkép
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Az épített környezet

Az épített környezet értékei
. Nagy kiterjedésťí, fejIesztésre alkaImas terü|etek á||nak rendelkezésre

r Je|entős számú műem|ék jeIenléte, kü|önösen a PaIotanegyedben

o Műem|éki jelentőségű terü|et a Tisztviselőte|ep

. Meghatározó történeti he|yszínek, p|. Múzeumkert, corvin kciz mint nemzeti, i||etve történeti emlékhe|y

r Fővárosi rendeletben védett épÜ|etet épÜletegyüttesek je|entős számban ta|álhatók a kerületben

o He|yi védett épÜ|etek, épÜ|etegyüttesek jeIen|éte

o Nyi|vántartott régészeti Ie|őhe|yek és régészeti érdekÍĺ terĺjIetek

. Pa|otanegyed megúju|ó terü|ete

o Közelmú|tban je|entős ingat|anfejIesztés is megva|ósu|t, vagy megindu|t (Corvin sétány Program)

o KözeImú|tban megva|ósu|t vagy megindu|t jeIentős közterÜ|et megújítások (MNP l||, Európa Be|városa Program

2)

o MeBúju|t és megúju|ó közterek (MNP |||, Európa Be|városa Program 2)

Kozlekedés
o Józsefváros számos metrómegá||óva| rende|kezik, mindhárom metróvona| érinti a terü|etét'

o Józsefvárost - több más vonal me|lett - Budapest három |egfontosabb vi||amosvona|a közü| kettő is érinti
(Nagykĺirúti 4-es 6-os és a Hungária kcirgyűrűn köz|ekedő l-es viIlamosvona|ak).

o A Hun8ária gyűrű (a be|városi Duna-hidakhoz irányuló je|entős átmenő foľga|om kivéte|éve|) biztosĺtja

Józsefváros eIkerü|ését az átmenő forga|om számára.

Kćjzművesítés
o Józsefváros á|ta|ános közműkiépítettségge| e||átott terü|et, he|yenként a távhő is je|en van.

Zö l dfe l ü I ete k, ko r nyezetvéd e Ie m

Te rmészeti, ziildÍel üI eti értékek

A kerü|etben a fasorĺ állomány csak egyes városrészekben je||emző (p|. Tisztviselőtelep) és mive| fasor nagyon

kevés van, ezért szerkezetijeIentőségűek, teIepü|ésképi szempontból megtartásra és fej|esztésre érdemesek

az egy- vagy kéto|daIi fasorok, ame|yek a te|epü|ési zöldhá|ózat szerves részeként értéke|hetók.

A kerĹi|etben a Városszerkezet és a beépítési struktúra következtében a|acsony zö|dfe|ü|eti intenzitású

terü|etek dominancĺája je||emző. Mindeme||ett magas zö|dfe|ü|eti arányú |akóterü|eteket is ta|á|unk, mint a

Százados úti Művészte|ep, vagy a Tisztvise|őte|ep egyes részei. Ezek a terü|etek nagyban öko|ógiai,

városk|imato|ógia i szempontbó| kiemeIkedő értékűek.

Nagyobb összefüggő, magas zö|dfe|ületi arányú beépítet|en térség a Fiumei úti temető. MiveI a kerület
je||emzően a|acsony zci|dfelü|eti aránnyaI rende|kezik, nagy jelentőségge| bír va|amennyi meglévő közkert,

közpark, je|entős zö|dfelü|etű intézménykert. Legfontosabb ilyen zö|dterü|etek és intézménykenek a l|. János

Pá| pápa tér, a Ludovika tér, a Golgota tér, a Rezső tér, a Te|eki Lász|ó tér, a Ká|várĺa tér, az orczy park és a

Füvészkert.
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Gazdaság
Jelentős fejlesztések folynak a kerületben: 2015-ben egyaránt megvalósítás a|att ál| a Corvin Sétány Program

részeként több je|entős |akóház- és irodaépítkezés, a Semmelweis Egyetem Kĺizponti Betege||átó Épü|ete a

kü|ső k|inikaitömbben, a Bionikai Innovációs Központ a Ba|assa utcában, valamint a Nemzeti Közszolgá|ati

Egyetemhez köthető Ludovika Ca m pus.

177



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM

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

Budapest V|||. kerü|et Józsefváros

Józsefoáros |TS - He|yzetfe|táró, he|yzeteIemző munkarész

3. 3. E LTÉ Rő l r u- r ĺvl zŐ r r r l R E N D E LK EzO T ELEp Ü lÉs n ÉsZ E K

3.3.1. A városrészek bemutatása

Vó ltozato s vó ro s része k

106. ábra: AV||l. kerÜ|et egyes negyedei.
( Forrós: soj ót sze rkesztés)

A kerü|et több, egymástó| karakterében je|entősen e|vá|ó terü|etből á||. Városrészei között éppúgy je|en

vannak a budapesti szintű városközpontĺje|lemzők, mint a |egje|entősebb barnamezős terĹi|etek, vagy a Pest

város számára a korábban biztosított jelentős zöldfe|ü|ette| átszőtt temető, ami mára Nemzeti Sírkertté vá|t.

Maga a kerü|et is Budapest zónarendszerének két zónájában ta|á|ható, a zónahatár a Fiumei rit és az orczy

út. Városnegyedeĺ a következők:

Pa|otanegyed - Múzeum kcirút és József körút kĺizött czy negyed - Losonci negyed és az orczy út között

Népszínház negyed - Rákóczi út és Népszínház u. között - a Kerepesi temető és környéke a Ke|eti

Csarnok negyed - Rákóczi téri csarnok környezete negyed - vasút és a Hungária krt' között

Magdo|na negyed - Csarnok negyed és a Fiumei út közĺitt negyed - vo|t Ganz-MÁVAG, iIletve Józsefoárosi
barnamezős terü|ete

Corvin negyed - Baross utcátó| dé|re a Szigony utcáig

J óz sefv ó ros v ó r osré sz e i

Losonci negyed - Corvin negyed és az ||lés u. - Korányi u között
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Palotanegyed

Városrész bemutdtása

A kerület legbe|sőbb városrésze, határát a József körút képezi, annak

ellenére, hogy a József korút kü|ső olda]án |éVő tömbök jel|emzői még

hason|óak. Kozvetlen szomszédja a belvárosi V. kerü|et, illewe a |X. és a

Vl|. kerü|et. A körút je|entős e|választó hatása azonban még a történeti

kia|aku|ás időszakára nyú|ik vissza.

hez is tartozik, számos országos

,..:l során meghatároző volt, hogy a XlX. században itt kezdtek maguknak

pa|otákat építeni a gazdagabb nemesek. Ezzelvette kezdetét a terÜ|et beépítése, amit később már bérházak

ktivettek, de még arányos utcaszerkezet és megfe|elő belső térarányú épü|etek je||emzik.

ltt ta|á|ható a Nemzeti Múzeum, mögötte a Magyar Rádió épü|etegyüttese, nem messze az ELTE

épü|etcsoportjai, melyek a főváros meghatározó intézményeit je|entik. Építészeti értékei miatt a kerü|et

műem|ékeinek zöme is itt található. Területi|eg zömében a városközpontije||emzők mellett a |akófunkció

ura|ja. Zártsorú beépítésű terü|etének je|lemzője - különösen a Rákóczi úton és a József körúton - a

fti|dszintek üz|etekkeI va|ó kapcso|ódása a szé|es járdákhoz. Kiemelt kereskede|mi je|lemzőibő| mára sokat

veszített, de korábban országos cé|ként vo|t meghatároző a Corvin áruház. A szomszédságában épült

Europeum fogIaI magába nagyobb kereskedelmi egységet' Megköze|íthetősége kiváló, szé|ein öt

metrómegá ||óva l, két gyűrűirá nyú vi||amosvonallal rende|kező negyed.

Fentiek mĺatt az utóbbi időben a kerü|et e belső részén megindu|t a gyalogosrendszer fejlesztése, i||etve a

forga|omcsi||apítással kapcsolatos utcaátépítés, me|y tobb kis teret kapcsol össze. Je|entősebb zö|dfe|ü|ete a

negyednek a Múzeumkert, meghatározó fásított közterei a Gutenberg tér, a Mikszáth tér, a Gyu|ai Pá| utca

menti közkert. A Ká|vin térfe|ől indu|ó Baross utca gya|ogos szakasza a FővárosiSzabó Ervin könyvtár e|őtti

fásított teresedésse|, a Szabó Ervin térre| gazdagítja ezt a sort. A Blaha Lujza tér kiemelt, részben gya|ogos

tér, de még mindig a parko|ó gépkocsik ura|ják' A kerü|et e ponton kapcso|ódik a |egjobban a fővárosi

vérkeringésbe, hiszen a Rákóczi út és József körút csomópontja meghatározó nagyháĺózati elemek (metró,

vi||amosvona|, buszok) ta|á|kozását jeIenti.

Az épü|etá||omány je||emző kereskede|mi és vendéglátási sávjai, pontjai éppen a gya|ogosrendszer és

térrendszer fej|esztésének köszönhetően sokat fej|ődtek az elmú|t időszakban, az üz|etek és a vendég|átás

profilja egyaránt vá|tozott. A Rákóczi út és a Nagykörút mentén a vá|tozás iránya inkább fordított, már a

Pa|otanegyed o|dalán is a kü|sőbb negyedek vá|asztéka és e||átási minősége a meghatározó.

A Pa|otanegyeden jó| érezhető a be|városi minőség terjeszkedése, az itt je|en |évő, je|entősebb létszámú

diákság nyomán inkább a kissé a|acsonyabb árkategóriájú, de re|atív színvona|as egységek te|epednek meg.

Álta|ánosan e|mondható, hogy a Pa|otanegyed magasabb minőségű ktirnyezeti e|emekkel (ktizterü|et,

|akásál|omány) rendelkezik, mint a többi kerü|etrész, a turizmusnak egyre erősebb célterületévé vá|ik,

fe|sőoktatási intézményei miatt jelentős diák|étszám je||emziés itt található az ún. belső k|inikaitömb is. A

kerü|et egyik legkedvezőbb helyzetű városnegyede. A |egegységesebb és Iegértékesebb épü|etálIománnyal ĺs

rende|kező városnegyed mindezek e||enére ingat|anpiaci szempontbó| még mindig a be|ső városrészek

IegoIcsóbb negyede.

Szemben a kerü|et legtöbb részéve|, a Pa|otanegyed önálló identitássa|, ezze| szorosan összekapcso|ódóan

részönkormányzatta|, il|etve erős helyi civiI szervezette| is rende|kezik.
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Stati szt i kai a I a pú é rtéke l é s

A terü|eten az épü|etál|omány megúju|ása, mind időben, mind térben szakaszosnak mondható. A negyedben

a népesség kisebb fogyása tapasztalható a többi terü|ethez viszonyíNa, a |akásszámban viszont alacsony a

vá|tozás (t5% alatti), 5-7o% közötti még mindig az alacsony komfortfokozatú |akások aránya hason|óan a

kerü|et tĺibbi részéhez, de csak 20-30% köziitti az egyszobás lakásoké. Ugyanakkor az e|tiregedés itt a

|egjelentősebb a kerületen be|ü|. Kedvező a munkané|kü|iségi arány, kü|önösen a többi negyedhez képest, és

társadaImi szegregátumról sem beszé|hetünk. Kedvezőt|ennek tekinthető ugyanakkor a negyed

korösszetéte|e, az 59 fe|ettiek és a 15 alattiak aránya kcizti szorzó az egész kerületben itt a |egmagasabb, 3,71-

szeres.

Lo ká I i s fej l esztési ki h ív d so k
o Városi funkcióva| vegyes |akódominancia megőrzése, a Ráday utca vendég|átó és a V||. keru|eti ,,bulinegyed,,

kozötti szerep megta|álása

o Galérianegyed irányába való e|mozdulás

o B|aha Lujza tér mint kieme|t nagykörúti he|yszín k<izponti szerepének erősítése, komp|ex megújítása, a

tuIajdonos Fővárosi onkormányzattaI egyuttműködve

o Határo|ó főutak és terek, a nagy kapacitású közlekedési folyosókbó| adódó gazdasági |ehetőségek kiaknázása,

kü|önos tekintette| a Rákóczi útra

o Megúju|t kcizterü|etek mu|tipIikátorhatásainak kiaknázása

o Kiegyensú|yozott,,,soft,,turizmus meghonosítása

r Körúton be|ü|i be|város szerves részévé vá|ás

o Palotanegyed,,brand,, megerősítése

. Nagy |étszámú diákság terü|eten tartása

r Értékes épü|etá||omány kompIexorökségaIapú megújítása

o Nagykörút színvona|ának minőségi eme|ése (nagykorúti portá|programhoz va|ó csatlakozás)

o Fö|dszinti vendég|átó, szoĺgáltató funkciók erősítése

o Komplex kozterü|eti megújítások fo|ytatása, kü|ső kapcso|atok megteremtése

o Az Európa Be|városa-program fo|ytatása

o Magyar Rádió épületének funkcióvá|tása

o Corvin Áruház rehabĺ|itácĺója

o KompIex éptlIetenergetĺkaife|újítások

. GyaIogospreferenciájúterületekkiterjesztése

o Kerékpáros há|ózat bővítése (József körút, Ü||őĺ út, be|ső utcák kétirányúsítása)

. KözterĺjIeti zö|dfe|ÍjIetek,fasorok bővítése

o Meg|évő zcildfe|Ü|etek e|érhetőségének nove|ése (intézménykertek ĺakosság számára va|ó megnyitása)

o Udvarbe|sőkben lévő,,zsebkertek,, megteremtése
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Népszínház negyed

Városrész bemutatósa

A József kĺirút külső o|dalán e|he|yezkedő negyed ktizvet|enül határos a V||.

keri'ilette|, attól a Rákócziút határolja el, ke|etrő|a Fiumei út a határ, dé|rő|

a Népszínház utca. A József körútnak csak egy tömbnyi kis szakasza tartozik

ide. A terti|etet a nagyvárosias zártsorú, e|sősorban |akóházakka| való

] beépítettség je||emzi, a kertilet egyik legsűrűbb területi egysége annak

:'l e||enére, hogy ide tartozik a ||' János Pá| pápa tér jelentős zö|dterü|ette|.

.j! Mindeme||ett jelentős ĺntézmények is ta|á|hatók a városrészben. Az

hagyományosan kereskedelmi rendeltetésű, mindkettő meghatározó városszerkezetije|entőséggeI bír.

Az épü|etek többsége még itt is hordja magán az ek|ektikus értékeket, több műem|ék és néhány főváľosi

szinten védett épü|et is talá|ható.

Közösségi köz|ekedése jó, két metróvonal is érinti a városrészt. A körúti, a Népszínház utcai és a Fiumei úti

villa mosvonalak is meghatároző köz|ekedési elemek.

Ez a negyed is rendelkezik országos e||átási körzetű egészségügyi |étesítménnye|, mint a Péterfy Sándor Utcai

Kórház, Rende|őintézet és Ba|eseti Központ részeként működő ba|eseti intézet a Fiumei úton, de

meghatározó a fe|újított Erke| Színház is a ku|túra terén, mig az igazgatás terén a Nyugdíjbiztosítási

Főigazgatóság emeIhető ki'

Statiszti kai a l a pú é rtéke I é s

A népesség vá|tozásában jeIentős csökkenés vo|t tapasztaIható 2oo1-11 között, a lakásá||omány sem nőtt5%-

kaI nagyobb mértékben. A komfort szempontjából a terü|et a legjobbak közé tartozik, és az egyszobás lakások

aránya sem a |egrosszabb. A korösszetéte| tekintetében majdnem a |egkedvezőt|enebb az e|öregedés

szempontjábó|, és a munkanélkÜ|iség mértékében is a kerü|eti középmezőnyhöz tartozik, ennek fele|nek meg

a szegregációs mutatói is. Ennek e|lenére szegregációva| fenyegetett rész ta|á|ható a Népszínház utca

mentén, mintegy a szomszédos dé|i negyed hatásaként értéke|hetően'

o Lokdlis fejlesztési kihívósok

. Lakódomináns, vegyes városias terÜ|etek fejIesztése

o ||. János Pá| pápa tér központi ku|turá|is, rekreációs szerepének erősítése

o A Rákóczi út, a B|aha Lujza tér, a Népszínház utca és a Fiumei út forga|mábó| adódó gazdasági |ehetőségek

kiaknázása

o A megúju|t ||. János Pá| pápa tér és Teleki Lász|ó tér, va|amint a 4-es metró mu|tip|ikátorhatásainak kiaknázása

o Rákóczi út revita|izá|ása

o Kiskereskedelmi és kisiparos hagyományok újjáé|esztése, megerősítése

o Népszínház utca tematikus revitaIizációja, kisiparos-kézműves utcaként, öná||ó brandként

o Avo|t MSZMP-székházhasznosítása

. Magdolna negyedhez köze|i tömbok szegregációvaI va|ó fenyegetettségének preventív keze|ése

. Értékes épületá||omány komp|ex örökséga|apú megújítása az avult épü|etá||omány ma8as minőségű,

mértéktartó megújítása me||ett

o Nagykörút színvona|ának minőségi eme|ése (Nagykörúti portá| programhoz va|ó csat|akozás)

o Be|ső terü|etek fci|dszinti funkcióinak kiaknázása
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. Komplex közterijlet- és épü|etrehabilitáció a Népszínház utca tenge|yében

. Komp|ex épü|etenergetikaife|újítások

l Vi||amoshá|ózat bővítésében va|ó kcizreműködés (Rákóczi út, B|aha Lujza tér - Népszínház u')

o Kerékpáros há|ózat bővítése (József körút, Népszínház utca, Fiumei út, észak-dé|i átjárhatóság fej|esztése)

o Közterü|eti zöldfe|ü|etek,fasorok bővítése

o Udvarbe|sőkben |évő,,zsebkertek,, megteremtése

Csarnok negyed

Vdrosrész bemutatása

A negyed a Rákóczi téri vásárcsarnokró| kapta nevét, központját ugyanis ez

a |étesítmény és az előtte |éVő tér adja. A Csarnok negyed Középső-

Józsefuáros kcirút menti, középső terü|etén he|yezkedik el. A József körút -
Népszínház utca - Nagy Fuvaros utca és délrő| a Baross utca határo|ja.

Je||emzően lakóteriiIet, me|y sokkal vá|tozatosabb kiépítettséggeI

rende|kezik a korábban bemutatott negyedekné|, több a Íoghl1, az

a lacsonyabb szintszá mú épü let. Ugya nakkor kevesebb intézmény je||emzi,

e|sősorban a kerü|et aĺap- és k<izépfokú eĺ|átásának építményeijelennek
csak meg, mint p|. a rendőrkapitányság Vagy a szakorvosi rendelőintézet, de itt ta|á|ható az óbudai Egyetem

Keleti Káro|y Gazdasági Kara, va|amint - részben - Kandó Ká|mán Vil|amosmérnłjki Kara is. A József körút

mentén meghatározó még mindig a fö|dszintĺ kereskede|em, de színvona|a elmarad a be|ső kerü|etekhez

képest. Egyet|en közterÜ|eti zöldterü|ete a Rákóczi tér.

Karakterében a zártsorú zártudvaros beépítés a je||emző a terÜ|eten. Épü|etá||ományában kevesebb a

véde|emre érdemes épü|et, azok is e|sősorban a Horuáth Mihá|y tér téľségére tisszpontosu|nak. A sűrűsége

kicsit enyhébb a be|ső városrészekné|, aminek oka a több foghíj, és az a|acsonyabb szintszámú épÜletek
jelenléte.

Stdti szti ko i a l a pú é rtéke l é s

Ebben a negyedben a népesség szinte stagná|ónak mondható, |akásá||ományában ugyanakkor 15%-os

növekedés volt tapasztaIható 2001-11 között, ami a kerü|etben az egyik |egerősebb. Meg|évő á|lomány

komfortfokozatában a kerÜleti átlaghoz húz, az egyszobás |akások aránya közeI a |akásá|lomány egyharmada.

Korosszetéteĺben a kerü|eti át|agná| kicsit jobb a he|yzet, a munkanélkü|iség tekintetében kĺizépmezőnyben
Van a terü|et. A negyed szegregációs mutatója (legfe|jebb nyo|c á|ta|ános végzettségű, rendszeres

munkajövede|emmel nem rende|kező aktív korúak aránya) megegyezik a kerületi át|agga|, ugyanakkor két

tcimbje is szegregátumnak minősü| (a fenti mutató értéke megha|adja a 2o%.ot), ami jó| je|zi a népesség

státusz szerinti megosz|ásának negyeden be|ü|i egyenetlenségét.

Loká l is f ej l e szt ési ki h ív ó s ok
r Rákóczi tér kereskedelmi, és ku|turá|is szerepének erősítése

o Lakódomináns, vegyes városias terÜ|etek fejIesztése

o Nagykörút és Rákóczi térforgalmábó| adódó gazdasági Iehetőségek kiaknázása

o A me8úju|t Rákóczi tér és a 4-es metró mu|tip|ikátorhatásainak kiaknázása, erősítése a negyed be|sőbb

tömbjeiben

o Csarnok negyed ,,brand,, kialakítása

o Szegregá|t és szegregációvaI veszé|yeztetett tömbök fe|zárkóztatása, fenyegetettségük preventív kezelése
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. Értékes épü|etá||omány komp|ex orökséga|apú megújítása az avu|t épü|etá||omány magas minőségű,

mértékta rtó, megújítása me| |ett

o Nagykorút színvona|ának minőségi eme|ése (nagykörúti portá|programhoz va|ó csat|akozás)

o Be|ső terÜ|etek fö|dszinti funkcióinak kiaknázása

. Foghíj- és aIu|épített, aIuIhasznosított te|kek fejIesztési potenciáljának kihaszná|ása

. Üres telkek és épületek megfele|ő átmeneti hasznosításának megta|á|ása

o A vo|t József Te|efonközpont épületének hasznosítása, ame|y magántu|ajdonként 2015-ben várhatóan

megkezdődik

o KompIex épÜletenergetikaife|újítások

o Kerékpáros hálózat bővítése (József körút, Baross u., észak-déli átjárhatóság fejlesztése)

o KtizterÜ|eti zö|dfe|ü|etek, fasorokbővítése

o Udvarbelsőkben lévő,,zsebkertek,, megteremtése

Magdolna negyed

Vórosrész bemutdtása

KozépsőJózsefváros ke|eti részének meghatározó negyede, ami

e|sősorban a 2005 óta zajló, 2015-ben harmadik ütemét záró szociá|is

városrehabiIitációjáró| vá|t ismertté. Jel|emzően zártsorú, zártudvaros

beépítésű terÜlet, de még számos foghíj és alacsony szintszámú épü|et

uralja, sűrűsége e|marad a be|sőbb városrészekétől.

Védett épü|et csak kettő van a területen, a történeti fejlődés során nem

jutott e| abba a fázisba, ami a korabeIi meghatározó értékes épÜ|etekkeI

va|ó beépítést eredményezte volna.

A terü|eten a|apvetően a |akófunkció dominá|, intézményei az a|apfokú el|átást biztosÍtják e|sősorban, de itt

műkĺidik a Wes|ey János Le|készképzć5 Főisko|a. A megúju|t Te|eki Lász|ó téri piac nagy e|őrelépést je|ent a

negyed életében, ami a szomszédos Népszínház negyedre is kihat. Tekintette| a terü|et társadalmi he|yzetére

itt sűrűsodnek |eginkább a szociális e||átó intézmények'

Stdtisztikoi alapú értékelés

Népességében a |egdrasztikusabban csökkenő negyedek közé tartozik, lakásá||ományában s-to% kozĺitti a

gyarapodás az eĺmúlt zoo].-1-L közötti időszakban. Nagy az a|acsony komfortfokozatú |akások és

kiemeIkedően magas az egyszobás |akások aránya, me|y meghaladja az Soo/o-ot. A munkanélkülĺség kerü|eti

szinten itt a |egmagasabb, L6,5yo. A negyed szegregációja kĺeme|kedő, a szegregációs mutató 76,4 o/o-os

értéket mutat, ami már magasabb, mint a veszé|yeztetettségi küszöbérték. Jól mutatja a tömbszintű

szegregációs térkép is (|d.|'1.9.5'), hogy a szegregá|t és ezze| fenyegetett terü|etek je|entős hányada itt

ta|á|ható.

Lo káI is fej I e szt ési ki h ív á so k
. Lakódominancia megőrzése, színvona|ának emelése

o Mátyás tér és TeIeki Lász|ó tér kozponti ku|turá|is, rekreációs szerepének erősítése

r Népszínház u., Baross u. és Fiumei út forga|mábó| adódó gazdasági |ehetőségek kiaknázása

r A megúju|t Mátyás tér, a Kesztyűgyár és a Te|eki Lász|ó tér mu|tĺp|ikátorhatásainak kĺaknázása

. Magántőke terü|etre csábítása

o Magdo|na Negyed Program eredményeinek, szo|gá|tatásainak fenntartása
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o SzeBregációcs<jlkkentése

o Értékes épÜ|etá||omány kompIex örökségaIapú megújítása az avu|t épületá||omány maBas minőségű,

mértéktartó megújítása me||ett

r Belső terĺ]|etek fö|dszinti funkcióinak kiaknázása

o A|acsony beépítettségbő| adódó fejIesztési Iehetőség kiaknázása

o Baross kocsiszín funkcióvá|tása

o ZsibárusházturisztikaĺfejIesztése

. Üres te|kek és épÜ|etek megfe|elő átmeneti hasznosításának megta|á|ása

o Komp|exépü|etenergetikaife|újítások

o Kerékpáros há|ózat bővítése (Baross u., észak-dé|i átjárhatóság fejlesztése)

o Közterü|etizö|dfe|ü|etek,fasorok bővítése

o Udvarbe|sőkben |évő,,zsebkertek,' és új beépítések során tömbbe|sők zö|dfe|ü|eteinek megteremtése

Corvin negyed

Városrész bemutatósa

A Corvin negyed Középső-Józsefuáros terü|etének Iegerőte|jesebben

átalaku|ó negyede, a József korút _ Baross utca - Horváth Mihá|y tér északi

o|da|a - Baross utca - Leonardo da Vinci utca - Práter utca - Szigony utca

- Üll0i út vonala határo|ja. A korábbivárosmegújító elképze|ésektő| e|térő,

meghatározó léptékvá|tás fe|gyorsította a fo|yamatokat és a gazdasági

vá|ság e|őtt megindult fej|esztés , ha az e|őzetes eIképze|éseknél |assabban

is, de be|átható időn be|ü| be tud fejeződni.

A terület jellemzően |akóterü|et, de a Corvin Sétány Program részeként

ugyanakkor je|entős kereskede|mi és irodai terü|et is |étesü|t' A Corvin sétány te|jes egészében még nem

készü|t e|. A terü|et a városkcizponthoz kapcsolódó nagykörúti helyszínek egyike, mozi, konferenciaközpont,

szálloda egyaránt ta|á|ható itt. Bár fe|sőfokú oktatási intézménnyel nem rende|kezik, itt talá|ható a híres

Fazekas Mihá|y Á|ta|ános |sko|a és Gimnázium. A jovőben még továbbĺfej|esztési lehetőséget is rejt magában,

több tudományos kcizpont is tervezett itt, mint p|' a Coľvin Tudáspark. A terÜ|eten az építészeti minőség a

korábbihoz képest egyértelműen vá|tozást hozott a terti|et imázsában és hírnevében egyaránt

Kĺiz<isségi közlekedése hiányos, a határo|ó útvona|akon köz|ekedő metró-, vi||amos-, busz- és

tro|ibuszvona|ak a negyed je|entős hányadáró| csak 300 métert meghaladó gya|og|ással éretőek e|.

Stotiszti kai al a pú é rtékel és

A je|entős átépítések, az átadott |akások nyomán a népszámlálás óta a statisztikai adatok mára je|entősebben

vá|tozhattak. A 2011-es adatok azt mutatták, hogy a népesség csökkenése nem tú|jelentős,10% alatti, mĘ a

|akásszám 72%-ot növekedett. Az a|acsony komfortfokozatú lakások aránya mára bizonyosan javult a

korábbihoz képest, de vé|hetően az egyszobás |akások aránya - a nagyszámú garzonlakás-építés miatt - nem

csökkent' Korösszetéte|e, munkané|kü|isége nem tér eIje|entősen a kerület átlagától. Szegregációs mutatója

némi|eg kedvezőbb anná|, és az elmúlt évek vá|tozásai nyomán vélhetően tovább javult.

Lokó l is f ej l e sztési ki h ívóso k
. Lakódomináns, erőteĺjes városias funkciókkal va|ó fejIesztése

e Corvin Sétány Program folytatása, befejezése

o Nagykorút, Ü||ői út és Baross u. forga|mábó| adódó gazdasági |ehetőségek kĺaknázása
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o A Corvin sétány Program beruházása mu|tĺp|ikátorhatásainak kiaknázása

. corvin negyed ,,brand,, megerősítése - a metróállomás is a nevét vise|i

r A nem fej|esztett, Corvin sétány menti terÜ|etek re|atív hátrányos he|yzetének kezelése

. Értékes épÜ|etá||omány komp|ex örökséga|apú megújítása az avult épü|etá||omány magas minőségű,

mértéktartó megújítása me||ett

o Nagykörút színvonalának minőségi eme|ése (nagykörúti portálprogramhoz va|ó csat|akozás)

. Üres te|kek és ép|'i|etek megfe|e|ő átmeneti hasznosításának megta|á|ása, a megkezdett és tervezett épĺj|etek

befejezése

. Nagy Templom utcai bölcsőde bővítése

o Komp|ex épü|etenergetikaifelújítások

o Kerékpáros há|ózat bővítése (József körút, Baross u., Ü||ői út, észak-dé|i és ke|et-nyugati átjárhatóság

fejlesztése)

o Kozterü|etizoldfe|ü|etek, fasorokbővítése

r Udvarbelsőkben |évő,,zsebkertek,, megteremtése

Losonci negyed

Vórosrész bemutatősd

A tér e|nevezését a |akóte|ep ktizepén |évő Losonci térrő| kapta. Határait a

Baross utca - Leonardo da Vinci utca - Práter utca - Szigony utca - Üllői tit

- Korányi Sándor utca - l||és utca - Ká|vária tér nyugati o|da|a képezi. A

tervezettjózsefvárosi lakótelep egy része készÜlt el az 1970-es,,80-as évek

során, ennek |ehatáro|ása mel|ett ide tartozik még egy-két környező tomb,

a Pázmány Péter Kato|ikus Egyetem ]nformációs Techno|ógiai és Bionikaĺ

Kara, va|amint délen a Füvészkert és a Semmelweis Egyetem kü|ső k|inikai

tömbje. |tt jön |étre a Bionikai |nnovációs Központ is, így fontos, az

egészségiigyhöz kapcsolódó K+F |étesítménnye| bővü| a negyed.

Beépítése a fent |eírt je||emzőibő| adódóan rendkívü| vegyes. A Baross utca mentén meghatározó városképi

e|emként je|enik meg a |akótelep nagyvárosias terü|ete, melynek zöldfe|ü|eti aránya a be|ső városrészekhez

képest kedvező. Fővárosi, de országos viszonylatban is fontos a k|inikai tömb szabadoná||ó, X|X. sz. végi,

értékes épü|etá||ománya, és meghatározó történeti és zö|dfelü|eti tényező a Füvészkert. Ez a heterogén

terĺ.i|et közepes sűrűséget eredményez.

A terü|et közösségi köz|ekedési lefedettsége részben megfe|e|ő képet mutat, a Baross utca jó fe|tárást biztosít

a városrész északi részének, ugyanakkor az Ül|ői út felő| csak metrókapcso|attaI rende|kezik a terü|et, belső

utcáin kozösségi köz|ekedés nincs, innen a rágya|oglási távo|ságok nagyok.

Stdtiszti ka i a l a pú é rté kel é s

A terü|et népességét jórészt a |akótelep adja, ebből is fakad, hogy nagy a népességcsökkenés, ugyanakkor a

|akásszám szinte stagná|. A lakóte|epi je||emzőkbő| adódik szintén, hogy elhanyago|ható az a|acsony

komfortfokozatú lakások aránya, i||etve az egyszobás |akások aránya a |ega|acsonyabbak közé tartozik

kerti|eti szinten. A |akosság korösszetéte|e át|agosnak mondható, mint ahogy a munkané|kü|iségi ráta is a

középmezőnyben tartja a negyedet. Szegregációs mutatója az át|agosná| kedvezőbb, ugyanakkor az orczy

negyeddeI szomszédos tömbok néme|yike szegregációvalveszélyeztetett terü|etnek minősül.
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Loká I i s |ej l esztési ki h ív áso k
a

a

a

a

a

a

a

a

Egyetemi és egészségügyi területeket ĺntegrá|ó vegyes városias terü|etek megteremtése

K|inikák és FÜvészkert mĺnt kieme|t intézménykertek rekreációs szerepének erősítése

Ü|lć'i út és Baross u. forgaImából adódó gazdasági Iehetőségek kiaknázása

Tervbe vett beruházások muItipIikátorhatásainak kiaknázása

oktatási intézményekkel va|ó aktív kapcso|at |étesítése

Bionikai k|aszter katalizá|ása

SzegregációvaI veszé|yeztetett közeIi tömbok fenyegetettségének preventív keze|ése

Értékes épületá||omány komp|ex örökségaIapú megújítása az avu|t épü|etá||omány magas minőségű,

mértéktartó megújítása me||ett

A Iakótelepi területek fó|dszinti funkcióinak kĺaknázása

Üres te|kek és épuIetek megfe|e|ő átmeneti hasznosításának megta|álása

KompIex épü|etenergetikai fe|újítások

Kerékpáros há|ózat bővítése (Baross u., Ü||ői út)

Köztisségi közIekedésseI aIacsony szinten e|látott Iakóterü|etek há|ózatba va|ó integrá|ása

KözterÜ |eti zoIdf eI ri I etek, fasorok bővítése

Meg|évő zö|dfe|ü|etek e|érhetőségének növe|ése (|ntézménykertek Iakosság számára va|ó megnyitása)

UdvarbeIsőkben |évő,,zsebkertek,, megteremtése

a

a

a

a

a

a

a

a

Orczy negyed

Vórosrész bemutatósa

A városrész elnevezését az orczy útról és térről, i||etve az orczy parkró|

kapta. Határait a Ká|vária tér dé|i és ke|eti o|da|a _ Baross utca - orczy tér
északi és keleti o|da|a - orczy út - Ü|lői út _ Korányi Sándor utca - l||és utca

alkotja. A terü|et magában fog|a|ja a kieme|t beruházásként |étrejött

Nemzeti Közszolgá|ati Egyetem új campusát és az ettő| északra fekvő

áta|aku|ó |akóterületeket. A közösségi köz|ekedés a 3-as metróva| csak a

|akóterü|etektő| távo| érinti a negyedet, ugyanakkor a Baross utcán, a

negyed több északke|etime||ékutcájában, i||etve az orczy úton is érhető eI

közösségi köz|ekedés. A Füvészkert, az ||lés utca |efedettsége hiányos. Bűnügyi fertőzöttsége je|entős, a

Diószegi Sámue| utca a kerület legneuralgikusabb pontjainak egyike.

A terÜlet értékes épü|etá||ományát képezi a vo|t Ludovika, ami mára az egyetem terü|ete, és egy-két további
épÜ|et a terü|eten be|ü|' Az e|mú|t időszakban az északi rész korszerűtlen |akásá||ományát fokozatosan vá|tják

feI korszerű, bár helyenként túlzsúfolt új |akóépü|et-együttesek.

Intézményekben a már em|ítetteken tú| nem bővelkedik a terület.

Statisztikoi aIapú értékelés

Népességében éppen az e|múlt évtizedben kcivetkezett be radiká|is vá|tozás, az á|talános csökkenés he|yett

növekedést je|ez a statisztika, ami egybevág a 15% fe|etti |akásszám-növekedésse|. Ennek e|lenére még nagy

az a|acsony komfortfokozatú |akások aránya, a még meg|évő, je|entős számú |akással rendelkező korszerűtlen

épi'i|etek miatt. Részben ez, részben pedig az e|mú|t évtized garzonlakás-építési trendje is növe|te az

egyszobás |akások arányát, ami 2011-ben50% vo|t. Je|entős az önkormányzatitu|ajdonú lakások aránya a

terü|eten, je|lemzően a rosszabb ál|apotú ingat|anokban' A munkanélkü|iségi arány magas. Szegregáció

186



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM

HBHE - BFVT - HÉTFA - PESTTERV - Pro Régiĺí - Városkutatás

Budapest Vlll. kerÜ|et Józsefuáros

Józsefváros |TS _ He|yzetfe|táró, helyzete|emző munkarész

szempontjából igen hátrányos he|yzetű a terü|et, je|entős a szegregá|t vagy azza| fenyegetett tĺimbök száma,

me|yek párhuzamosan |éteznek együtt a már említett, újabb építésű társasházakka|.

Az orczy negyed tehát ma igen vá|tozékony képet mutat, arculata mozaikos, melyet nem tud elég gyorsan

e||ensú|yozni a megakadt |akásépítési fo|yamat. Ugyanakkor nagy e|őrelépés, hogy a kerü|et e részén új

felsőoktatási |étesítménnyeIgazdagodott, ami környezetére is pozitív hatással |ehet.

Lokó l is fej I esztési ki h ív ős ok
. Egyetemi terü|eteket integrá|ó vegyes városias teriiIetek megteremtése

o A Ludovika Campus (és annak részeként az orczy park) fej|esztésének fo|ytatása

o orczy tér he|yi központi szerepkorének kialakítása

. Ü||ői út, Baross u. és orczy út forgaImábó| adódó gazdasági lehetőségek kiaknázása

. Á||ami beruházások (p|. NKE) mu|tip|ikátorhatásainak kĺaknázása

o oktatási intézményekkeI va|ó aktív kapcsolat |étesítése

. KompIex szociális városrehabiIitációs program (orczy Negyed Program) eIindítása

. Értékes épü|etá||omány komp|ex örökségaIapú meBújítása az avu|t épĹlIetál|omány ma8as minőséBű,

mértéktartó, megújítása mellett

o Be|ső terü|etek foldszinti funkcióinak kiaknázása

. Üres te|kek és épü|etek megfe|e|ő átmeneti hasznosításának megta|á|ása

o Komp|ex épü|etenergetĺkaife|újítások

o Kerékpáros háĺózat bővítése (Baross u., Ü||ői út, orczy út)

o Közösségi közIekedésse| aIacsony szinten e||átott Iakóterü|etek há|ózatba va|ó integrá|ása

o Közterü|eti zö|dfe|riIetek,fasorok bővítése

r Meg|évő zö|dfe|Ü|etek e|érhetőségének növe|ése (lntézménykertek Iakosság számára va|ó megnyitása)

o Udvarbe|sőkben |évő ,,zsebkertek,' és új beépítések során tömbbelsők zö|dfe|ü|eteinek megteremtése

. A szeszgyár utca megnyitása a Visi |mre utca és a Kőris utca között

Kerepesdűlő

Városrész bemutatúsa

A városrész magába fog|alja a Ke|eti pá|yaudvart a Baross térrel együtt, a

Fiumei úti Nemzeti Sírkertet, az Aréna P|áza bevásár|óközpontot, a

Miche|in gumigyár á|tal dominá|t vasút me||etti iparterÜ|etet és a Mosonyi

utca menti beépítést. Lehatáro|ása: Fiumei út _ Baross tér - Thĺikĺi|y út -
Verseny utca - Dózsa György út _ Kerepesi út - Aszta|os Sándor út -
Salgótarjáni utca.

A negyed építészeti|eg nehezen meghatározható karakterű, mive| je|entős

eltérés van az egyes terü|ethaszná|atok között. A Ke|eti pá|yaudvar

alapvetően elvá|asztja a V||. kerÜ|ettćj|ésazegyébként koze|lévő o|impiaiKözponttó|.

A je|entős zĺi|dfelülette| bíró Nemzeti Sírkert e||ensúlyozza a még működő vagy már funkciót vá|tott

iparterületi sűrűséget és burkoltságot.
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Statisztikai alapú értékelés

A területi kiterjedéshez képest |akóterü|etei nem meghatározőak, a 839 lakos és az 559 |akás (2011)

bemutatása nem adna je||emző képet a terü|etről. Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy épp e negyedben

csökkent a |egie|entősebb mértékben,23,55/o-kaIa népesség 2001és 2011köztitt.

Loká I i s fej I e szt ési ki h ív ás o k
o A kerület tĹidejét adó je|entős zo|dfe|ulette| rende|kező temető megőrzése.

o Keleti pá|yaudvar belfö|dĺ és nemzetközi fogadópontként szo|gáló szerepének erősítése

o Kerepesi út forgaImából adódó gazdaságĺ |ehetőségek kiaknázása

o A me8úju|t Baross tér és a 4-es metró mu|tiplikátorhatásainak kiaknázása

o Vasút gazdasági szerepébő| származó e|őnyeinek kihaszná|ása

. ÉrtékesépĺlIetálIomány komplex, örökségaIapú megújítása

. Üres és aIulhasznosított barnamezős területek funkcióva| va|ó megtö|tése

o A bezáró MicheIin gumigyár terĺjIetének hasznosítása

o Közterü|eti zoldfe|ü|etek,fasorok bővítése

o Potenciá|istalajszennyezésse| érintett teriiletek kármentesítése

Szózodos negyed

Városrész bemutatősa

A Százados negyed a kerÜ|et legkeletibb részén terü| e|, je||emzően ipari

területeken. Lehatáro|ása szerĺnt az Aszta|os Sándor út - Kerepesi út -
Hungária körút - MÁV vona|a határolja. A vasút mel|etti tömbsor a régi

iparterti|etek megmaľadt egységeit fogla|ja magába, ettő| a Hungária körút

irányába je||emzően |akóterÜletek ta|á|hatóak, régi te|epek és új

|akóte|epek, dé|re sport|étesítmények. A Sa|gótarjáni út - Könyves Kálmán

körút - Vasút á|tal eĺszigetelve ta|álható az egykori ĺvlÁv kolónia

telepszerűen beépü|t családi házas terti|ete. ltt ta|á|ható továbbá a

Százados úti MűVészteIep, ami a főváros e|ső művészte|epeként épti|t, egyben Európa legrégibb

fo|yamatosan műkodő művészte|epe. A kulturá|is intézmények között em|ítésre mé|tó a Honvéd

Kamaraszínház a Kerepesi úton.

A terü|etet beépítési és építészeti vegyesség je||emzi, meghatározó karaktere csak egy-egy egységesen

beépített terü|etének van. A kisvárosias |épték az irányadó, de részben nagyvárosias jelleg is megjelenik az

utóbbi évtized |akásépítése eredményeként. A terü|et közösségi köz|ekedésife|tárását északról a 2-es metró,

tro|ibusz és buszvona|ak, ke|etrő|a Hungária kcirútivi||amos biztosítja. Avárosrész nyugatioldalán e|Iátottsági

hiá nyok ta paszta Ihatók.

A terti|eten értékes építményt nem regisztrá|nak, je|entősebb intézmény nem ta|á|ható itt.

Statiszti ka i a l a pú é rté ke I é s

A 2001-11 kĺizötti időszakban je|entősebb népességszám vá|tozás Vo|t tapaszta|ható, egyedü| ebben a

negyedben érte e|a 20% felettiértéket, amiérthető, mivela |akásállomány 52,7%-ka| növekedett. Kevés az

a|acsony komforľfokozatú és az egyszobás |akások aránya is' Korösszetéte| tekintetében szintén kedvező,

egyebekben itt a |egmagasabb a fe|sőfokú végzettségűek és |ega|acsonyabb a munkané|küliek aránya is.

Szegregációs veszé|y nem mutatható ki, csupán a Kerepesi út me||etti beéke|ődĺitt lakóépü|etek miatt je|zi

ezt a statisztika.
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Loká l i s f ej l e szt ési ki híváso k
o Ki.l|önboző korokbó| származó ko|óniaszerű |akóterü|etek egységének megtartása, mĺnőségi fejIesztése

o Stadionok kozponti tematikus szerepköréhez va|ó igazodás

r Kerepesi út, Hungária korút és a Stadionok forgalmábó| adódó gazdasági lehetőségek kiaknázása

o Az MTK-stadionná| tervbe vett megújítások mu|tiplikátorhatásainak kiaknázása

o Szociá|is prob|émák oldása a Művészte|epen és a MÁV-te|ep tömbjeĺben

o Karakteres, egyedi beépítések megőrzése, megújítása

. Üres és a|u|hasznosított barnamezős terü|etek funkcióva| va|ó megtöltése

r Kompĺexépületenergetikaifelújítások

e KözösséBi közlekedésse| aIacsony szinten e||átott gazdaságĺ és IakóterÜ|etek há|ózatba va|ó integrá|ása

r Meglévő közterü|eti és tömbökĺin be|Ü|i zöldfe|ü|et megőrzése

o Potenciá|ĺs talajszennyezésse| érintettterü|etek kármentesítése

o Az AsztaIos Sándor úti iparterü|et tagolása, átjárhatóságának közúton torténő biztosítása

Ganz negyed

Városrész bemutdtása

A negyed nevét a korábbi Ganz-gépgyár adja, terti|etéhez tartozik a Vajda

Péter utca - orczy út - orczy tér keleti és északi o|da|a - Fiumei út -
salgótarjáni utca - MÁV vonala - Hungária körút _ Könyves Ká|mán körút

álta| határo|tan a volt Ganz-MÁVAG, a Go|gota tér és a vo|t Józsefuárosi
pályaudvar.

A terü|eten ta|á|ható a va|amikori MÁVAG á|ta| építtetett MÁVAG-kolónia,

ami fővárosi védettséget é|vező karakteres, keretes beépítésű |akóterület.

Maga a gyárterü|et rendkívĹiI sűrűn beépített, átjárhatat|an, zártsorúan

kialakított térfa||aI rendelkezik, me|yek mögött rendkívi.iI sűrű beépítés talá|ható, me|yen mára iparigyártás,

kereskede|em, szo|gá |tatás szá má ra nyújt terepet.

A Kőbányai út északi o|da|án a Józsefvárosi pá|yaudvar utasforga|ma 2005.ben szűnt meg, a terÜlete egy

részén működő kínai piac fe|számo|ására 2014-ben kerü|t sor. A je|entős részben hosszabb ideje használaton

kívÜli terü|eten kü|onbcjző intézményi és rekreációs fejlesztések várhatók, me|yek közül a Sorsok Háza _

Európai oktatási Kozpont kĺvite|ezése 2014-ben megkezdődött.

Statiszti kai a Ia pú é rtékel és

A kolónia népessége és |akásszáma ZooL-LI között egyaránt csökkenést mutat. A sajátos beépítésbő|

kcivetkezően itt a legmagasabb a kerületben az a|acsony komfortfokozatú, i||etve az egyszobás |akások aránya

- utóbbi értéke 72,8o/o. Je||emző még az a|acsony komfort és az egyszobás |akások nagy aránya. A
munkané|kü|iek és a tartós munkanélkü|iek aránya megha|adja a kerü|eti át|agot.

Lokális fejlesztési kihívások
o A belső kerÜ|etek között erős, megúju|ni tudó gazdaságĺ szerepkor megőrzése

. Vo|t Józsefvárosĺ pá|yaudvar központi szerepkörének kiaIakítása

. sport- és rendezvényközpont kiaIakítása a Józsefvárosi pályaudvar terü|etén

o Hun8ária körút és Kőbányai út forgaImábó| adódó gazdasági Iehetőségek kiaknázása

r Volt pá|yaudvaron megva|ósu|ó fejIesztések mu|tipIikátorhatásainak kiaknázása
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. A Ganz-MÁVnG terÜ|etén |évő kereskede|mi és szo|gá|tatásĺ szektor minőségi megúju|ása

o Gazdasá8i struktúravá|tás _ zo|d gazdaság, ipar irányába va|ó elmozdulás

. AktíV 8azdasági é|et kifehérítése

o A Ganz-MÁVAG terü|etének átstrukturá|ása, átjárásainak megteremtése

o Vo|t Józsefvárosi pá|yaudvar üres terĹ]|eteinek hasznosítása

o A Ganz'MÁveG terü|etének kompIex energetikaĺ struktúravá|tása (megúju|ó energiára való átá||ás)

o Feltáróút kialakítása az Asztalos Sándor út vona|ában

o Zö|dfe|ü|etek kiaIakítása az átstrukturá|ás során

o Potenciá|istaIajszennyezésse| érintettterü|etek kármentesítése

Tisztviselőtelep

Városrész bemutdtdsd

A Tisztvise|őte|ep mindig fenntartott bizonyos külĺiná||ást Józsefuárostó|,

külĺjnösen 1950-ig, amĘ a X. kerü|et részét képezte. A X|X. század végén a

főváros úgy határozott, hogy kedvezményekke| támogatja az építkezni

vágyókat, a tisztvise|ők számára nem megfizethető bér|akásárak

időszakában |ehetővé teszi családi ház építését. Az orczy út - Vajda ľéter
utca - Konyves Ká|mán körút - Ü||ői út á|ta| határolterü|et nagy részét ez

a keIlemes kisvárosias terti|et tö|ti ki' A Hungária körút mentén már más

funkciók, intézmények, irodaházak is ta|á|hatóak, a negyed Üllői ĺt ĺelőlĺ
o|da|án a Semme|weis Egyetem és a Heim Pá| Gyermekkórház egészségügyi terü|etei, i||etve vo|t ipari

terü|etek ta|á|hatóak. Utóbbi az orczy út fe|ől is megje|enĺk (a vo|t Május 1. Ruhagyár).

A terü|et be|ső, |akóterü|eti része kisvárosias karakterű, műem|éki je|entőségű terü|et, je|entős belső

zti|dfe|ü|etekke|. A Hungária körutat kísérő tömbjei sűrűbbek és magasabbak, köztük már megje|ent a mai

kor irodaházi karaktere is' Az orczy út sarkán |évő Nagyvárad téri E|méleti Tömb (Semmeĺweis Egyetem)

Budapest legmagasabb épü|ete. A terü|et kevés fejlesztési lehetőséggel rendelkezik, a Hungária körút - Üllői

úti sarok, a vo|t Pénzverde épü|ete nyújthat je|entősebb fej|esztésre aIkaImat.

Ítati szti kai a l a pú é rté ke l é s

Lakossága a lakóterület kedvező környezete e||enére több mint 7o%-ka| csökkent 2001 és 2011 között,

ugyanakkor jelentősebb ]akásszámvá|tozás nem vo|t tapaszta|ható. A városrészben kevés az a|acsony

komfortú lakás, és az egyszobás |akások aránya is érdemben kedvezőbb a kerti|etĺát|agná|. A munkané|kÜ|iek

aránya alacsony, a gazdasági|ag nem aktívaké e||enben magas. A negyed szegregációvaI nem veszé|yeztetett.

Loká I i s f ej l esztési ki h ívá sok

e A be|ső városrészekben egyedu|á||ó, értékes mi|iő megőrzése

e Erős egészségügyi központĺ szerepkcir megőrzése, erősítése

o Konyves Ká|mán körút és Ül|ői út forgaImából adódó gazdasági |ehetőségek kiaknázása

o Megva|ósu|t és tervbe vett á||ami beruházások (p|. NKE, Groupama Aréna, Nép|iget) mu|tip|ikátorhatásaĺnak

kiaknázása - utóbbi kettő a |X., i||etve X. kerÜ|etben he|yezkedik eĺ ugyan, de erősen hatnak a V|||. kerü|et

szomszédos terÜĺeteire is

o Szomszédos terÜ|etek negatív társadaImi hatásaivaI szembeni e||ená||óképesség erősítése

o Karakteres beépítés megőrzése, megújítása

o Könyves Ká|mán körút menti terü|etek városias beépítésének e|ősegítése
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o Komp|exépü|etenergetikaife|újítások

o Kerékpáros há|ózat bővítése (Ü|lői út, orczy út, Könyves Ká|mán körút - rendezés)

o Meg|évő kozteruIeti és tombökon be|üli zö|dfelÜlet megőrzése

o Nép|igettel va|ó aktív kapcsolat megteremtése
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3.3.2. Szegregált vagy sZegregációval Veszélyeztetett területek
lehatáro|ása, térképi ábrázolása és he|yzete|emzése

^ 
3t4/2o72. (Xl'8.) Korm. rendelet 10. mellék|ete meghatározza a telepü|és szegregá|t és szegregációva|

veszélyeztetett terü|eteinek Iehatáro|ásához és térképi ábrázo|ásához szükséges adatokat.

A területek lehatárolása a szegregációs mutató a|apján történik, ez pedig a legfe|jebb á|talános isko|ai

végzettségge| rendelkezők és munkajövede|emme| nem rende]kezők aránya az aktív korúakon (15-59 év)

be|ti|. A mutató úgy kerü| kiszámításra, hogy a te|epü|és tertiĺetén be|ü| oĺyan terĹi|etileg egybefüggő tĺimbtjk
kerü|nek kiválasztásra, ame|yekre egyenként je||emző, hogy a szegregációs mutató határértékének
megfe|e|nek. A tömb népszám|á|ási cé|ra |étrehozott, á|ta|ában közterü|etek és/vagy természetes és

mesterséges tereptárgyak (pl. vasútvona|, autópá|ya nyomvona|a, vízfo|yás partja), va|amint rácshá|ós

térinformatikai megoldás eredményeképpen kia|akított, te|epü|ésen be|ü|i kisterületíegység.

Mivel Budapest Vl||. kerü|ete a kormányrende|et szerint a ,,Fővárosi kerü|et |. csoport,,.ba tartozik, a

következő szegregációs mutatók érvényesek rá:

Szegregált teríilet, ame|yné| a szegregációs

mutató értéke:

Szegregációval veszélyeztetett terü|et, a me |yné l

a szegregációs mutató értéke:

nagyobb egyenlő, mint 20% nagyobb egyen|ő, mint 15%, de kisebb, mint20%

Szegregátumnak, i|letve szegregációvaI veszé|yeztetett terü|etnek továbbá azok az egybefüggő terü|etek

tekintendők, me|yek megfe|e|nek a fenti mutatók egyikének, és a terület |akónépességének száma e|éri az

50 főt.

A 2011. évi népszám|á|ási adatai a|apján Budapest V|ll. kerü|etében három városszövetbe ágyazott

szegregátum (bekarikázott stitétzci|d), ezek körü| bővebb, szegregációvaI veszé|yeztetett kapcsolódó

terü|etek (bekarikázott sötét|i|a), i||etve négy további szegregációval veszélyeztetett terü|et (szintén

beka rikázott sötétliIa) talá|ható.

7o7 ' ábraz A 201l-es népszám|á|ási adatok aIapján előá||ított szegregációs mutató á|ta| |ehatáro|t szegregátumok és
veszé|yeztetett tert!|etek.

Forrós: KSH.
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Az a|ábbi e|emzések a 2011-es népszámlálás adataibó| indu|nak ki, melyek aktua|izá|ásra kerü|tek a he|yi

intézményrendszer szakembereivelfo|ytatott interjúk és az á|taluk szo|gá|tatott adatok a|apján.

Mutató megnevezése Vlll. 1. sz. 2. sz. 3. sz.

kerület
összesen

Mátyás tér Kőris utca Tolnai Lajos

utca

Lakónépesség száma 76250 728 2L1

Lakónépességen be|ü| 0.14 évesek aránya a'7 L2,5 J.5,4 12,8

Lakónépességen be|Íi| 15-59 évesek aránya 69,2 69,5 77,3 64,5

Lakónépességen be|ü| 60-X évesek aránya 2r,1. 18,0 13,3 f2,7

Legfeljebb álta|ános iskoIai végzettséggeI
rende|kezők aránya az aktív korúakon (15-

59 évesek) be|ü|

t3,7 35,2 29,9 30,1

FeIsőfokú végzettségűek a 25 éves és
idősebb népesség arányában

30,r. 11 ) 16,7 24,O

Rendszeres munkajövedeIemmeI nem
rende|kezők aránya az aktív korúakon (15.

59 évesek) be|ü|

37,5 58,6 47,8 46,3

Szegregációs mutató 8,3 f5,o 2r,6 f1,,3

Lakásá||omány (db) 44417 436 L17

A|acsony komfortfokozatú |akások aránya ts,4q1 )1 1 f6,6

Egyszobás |akások aránya a |akott
Iakásokon be|ü|

36,0 55,f 37,t

34. táb|ázat Az egyes szegregátumok társadaImi mutatói és Iakásminőségge| kapcsolatos je||emzőĺ
(Forrós: KSH)
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1.. sz. szegregótum
József utca - Mátyás tér _ Dankó utca - Magdolna utca - Koszorú utca - Tavaszmező utca - Lovassy Lász|ó

utca álta| lehatárolt két tömb. A terü|et a Csarnok negyed és a Magdolna negyed határán fekszik (a

negyedhatár kettéosztja a szegregátum két tömbjét), a kerü|et kĺizépső, Nagykörút és Fiumei út közti része

északi fe |ćnck központjaként funkcĺoná|ó Mátyás tér két oldalán. Szegregációs indexe 2011 bcn 25,o%vo|t'
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108. ábra: Mátyás téri szegregátum kartogramja
(Forrds: KSH, sojót szerkesztés.)

A terü|eten 2011-ben t597f ő lakott. A területen ugyan va|amivel magasabb a 0-14 évesek, és a|acsonyabb a

60 év fe|ettiek aránya, mint a kerü|et egészében, az e|térés azonban nem jelentős, mindkét csoport esetében

három százaĺékpont körü|i. A szegregátumban talá|ható 660 |akás több, mint fe|e, 55,2%-a egyszobás, 22,7%-

a alacsony komfortfokozatú - mindkét érték je|entősen magasabb a kerület át|agáná|.

|gen magas, 35,2% a |egfeljebb á|talános isko|ai végzettségge| rende|kező aktív korúak aránya, ami

Józsefváros egészében köze| harmadekkora csak. Ezze| összhangban a fe|sőfokú végzettséggeI rende|kezők

aránya L7,2yo, a V|||. kerÜ|eti át|ag harmada. A két tömb aktív korú népességének több, mint fe|e, 58,6%-a

nem rende|kezik rendszeres munkajövede|emme| - ez, akárcsak a szegregációs mutató 25,o%o-os értéke, a

kerti|et három szegregátuma köztiI a |egkedvezőt|enebb érték.

A szegregátumot alkotó két ttimb érdemben e|térő karakterű, egymássaI igen rövid szakaszon határos. MĘ
mindkettő domĺnánsan |akófunkciójú, a Mátyás teret dé|rő| határo|ó - a Magdo|na utcáig tartó - tömb
beépítése vegyesebb: a ke|et-nyugati irányú utcák többeme|etes, többudvaros társasházai mel|ett az észak-

déli irányú utcákbó| inkább földszintes és egyeme|etes, hosszúkás telkekre épített, ,,U,, alakú épü|etek á||nak.

A tömbben ta|á|ható a Wesley János Le|készképző Főisko|a, valamint több ahhoz kapcsolható
hajléktalane||átó intézmény, i||etve a Mátyás téren egy idősotthon. A másik, a Mátyás teret nyugatróĺ
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határoló tömb jóvaI homogénebb beépítésű, területén zomében többszintes bérházak sorakoznak, i||etve itt
ta|á|ható az Tbudai Egyetem új, 2006.os építésű oktatási épü|ete. A tömbben már a 2011-es népszám|álási

adatfe|véte|t megelőzően történtek a dzsentrifikációt, studentifikációt segítő fej|esztések: az egyetembővítés
me||ett 2010-ben a Tavaszmező utca Koszorú utca és Lovassy László utca köztiszakaszán sétá|óutca is |étesült.

Mindkét tömbben egy-egy újabb építésű lakóház á|l, ezek azonban önmagukban csak mérséke|ten

alkaImasak a népesség szegregációjának o|dására, ugyanis mind a Koszorú utca 8-10., mind a József utca 47,
alatti épü|etek szociá|is bér|akásként va|ó hasznosításra, a Corvin Sétány Programhoz kapcso|ódóan épÜ|tek,

2006 és 2008 között.

Jelenlegi állapot

A szegregátum tömbjeiveI kapcso|atos je|entősebb, fent o|vasható beavatkozások mind 2011 e|őtt zaj|ottak

|e, érdemi vá|tozás a népszám|á|ás felvétele és 2015 ktizĺjtt csupán a humán szolgáltatások terü|etén történt.

A Koszorú utca 4. alatt nyí|t meg 2012-ben a tÉlrr Ház, a kerü|eti LÉLEK Program központja, ahola kerü|etben

haj|ékta|anná vá|t személyek újbó|itársadaImi integrációja zaj|ik komp|ex módon, munkaerő-piaciés képessé

tevő programokka|, i||etve |akhatás biztosításáva|. Megem|íthető továbbá, hogy a szegregátum kozvet|en

közelében, a Mátyás tér északi o|da|án 2008 óta üzemel a Kesztyűgyár Közösségi Ház, ame|y fo|yamatosan

bĺztosít képzéseket, fog|aIkozásokat a kerü|et rászorulóĺnak.

2. sz, szegregátum
A Kőris utca - Diószegi Sámue| utca - Dugonics utca - Ká|vária utca által határo|t tömb a kerti|etet ke|et-

nyugati irányban kettévá|asztó Baross utcátó| dé|re, az orczy negyedben ta|á|ható, ame|y a kerü|et második

|egrosszabb szociá|is he|yzetű negyede, terü|etén azonban - szemben a |egrosszabb he|yzetű Magdo|na

negyeddel- mindeddig nem került sor semmi|yen komp|ex beavatkozásra.
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109. ábra: Kőris utcai szegregátum kartogramja
(Forrús: KSH, soját szerkesztés.)
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A tömb |akónépessége a 2011-es népszám|á|ás adatai szerĺnt 728fővo|t, korösszetéte|ében fe|tűnő a fiata|ok
jelentős felü|-, és az idősek szintén je|entős alu|reprezentációja: a 14 éven alu|iak aránya magasabb, mint a
60 év felettieké (15,4, i||etve 13,3%). Ez jelentősen e|tér a kerület egészének éľtékeitő|, aho| utóbbi csoport
2,78-szor népesebb, mint az előbbĺ. A szegregátum képzettségi adatai is kedvezőt|enebbek az

összjózsefvárosi adatoknál, a legfe|jebb á|ta|ános isko|aivégzettségge| rende|kező aktív korúak aránya több,
mint kétszer magasabb, mĘ a dip|omások aránya nem sokkaI magasabb, mint a V||l. kerü|eti érték fe|e (29,9,

i||etve L6,7%). A rendszeres munkajövedelemme| nem rendelkező aktívak aránya tíz száza|ékponttaI

magasabb, mint összesen a kerületben |47,8, i||etve 37,5%). A tömb 436 lakása je|entősen rosszabb

mutatókka| bír, mint a józsefuárosi át|agos színvonaĺ: 26,6%-uk alacsony komfortfokozatú és 63,5%-uk

egyszobás.

A tömb beépítése Vegyes, a domináns fö|dszintes lakóházak me||ett néhány terjedeImesebb társasház, i||etve

felhagyott műhe|yek is megtalá|hatóak' A terü|et igen nagy hányadát alkotják foghíjtelkek. A Kőris utcában

református temp|om, a Dugonics utca 12. és a Diószegi Sámue| utca 15. a|att egy-egy újabb, 2002-es, i||etve

2006-os építésű társasház ĺs á||.

lelenlegi állapot

A 201.1-es népszámlá|ás óta je|entősebb beavatkozás nem történt a terü|eten, társada|mi összetéte|e

várhatóan 2015-ben is megfe|e| a szegregációs lehatáro|áskor megá||apítottnak.
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j. sz. szegregótum
A Déri Miksa utca - Tolnai Lajos utca - József utca - Víg utca tömb á|tal a|kotott szegregátum a Csarnok

negyedben, a Nagykörúttól három tömbnyi távolságban, a Rákóczi téri vásárcsarnok közvet|en köze|ében

helyezkedik e|' Je|entős beavatkozásokra a tömb terü|etén nem került sor.
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110. ábra: To|nai Lajos utcai szegregátum kartogramja
(Forrás: KsH, soját szerkesztés)

.]. ] Ť

ł.tÉi?.|*l''* 
ťli.i'| . .

;l.. . r.'
ŕŁv1i!.;.*-* .

A szegregátum lakónépessége re|atív a|acsony, mindössze zLl fő vo|t 2011-ben. A lakosság kor szerinti

megosz|ása nem kü|önbözik je|entősen a kerÜletiát|ag1ól, e|sősorban a 14 éven a|uIiak I2,8%-os aránya (V||l.

kerület: 9,7%o) érdeme| em|ítést. |gen magas a |egfe|jebb álta|ános isko|ai végzettségge| rende|kező aktíVak

aránya (3o,L%, V|||. kerület: 73,7%|, ugyanakkor a dip|omások aránya a józsefvárosi érték négyötöde, az

eltérés itt nem je|entős' Va|amive| kedvezőt|enebb a kerü|et átlagánál a rendszeres munkajövedelemmel

nem rendelkező aktív korúak aránya is |46,3%, Vl||. kerület: 37 ,5%), A |akásá||omány 2011-ben 117 darabot

szám|á|t, ezek !5,4%-a volt alacsony komfortfokozatú, ami a kerü|et át|agának va|amivel több, mint

másfélszerese. Az egyszobás Iakások aránya érdemben nem különbözik a Józsefváros egészében

tapaszta Ihatótó|'

A tömb sűrűn beépített, két foghíjtelkének egyike zárt parko|ó, másika raktár. A beépítést egy-, két- és

háromeme|etes épületek ura|ják, me|yeknek je|entős része azonban intézményi használatban á||: itt ta|á|ható

a kerü|eti rendőrkapitányság, de foglaI terü|etet a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Pesti Központi

KerÜ|eti Bíróság is. Ez a haszná|ati sajátosság magyarázza a sűrűn beépített tömb a|acsony |akószámát' A

Rákóczitéri csarnok fe|őli sarkon vendég|átó-ipari egységek is működnek.
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telenlegi őllapot
A tömbben érdemi vá|tozás nem tcirtént 2o7l őta, társada|mi összetéte|e várhatóan 2015-ben is megfele| a

szegregációs |ehatáro|áskor megálIa pítottnak.

Sze g re gó cióv a l v e szélyeztetett te rü lete k
A kerÜ]et szegregációvaI veszé|yeztetett terü|etei két csoportbó| tevődnek össze: három terület a szegregá|t
terĹi|etekbő| és azok bővebb környékébő| áll e|ő, mĘ négy tömb szegregá|t mag né|kü|, csupán
veszé|yeztetett terÜ |etként je|enik meg'

vilt.
Mutató megnevezése kerü|et

összesen

1. sz. 2. sz. 3. sz. 4. sz. 5. sz. 6. sz. 7. sz.

Magdo|na Ká|vária 
József utca Bókay NagyTemplom Homok Fecske

utca utca János utca utca utca utca

Lakónépesség száma

Lakónépességen be|ü| 0-
14 évesek aránya

Lakónépességen beIti| 15-
59 évesek aránya

Lakónépességen be|ü| 60.
X évesek aránya

Legfe|jebb á|ta|ános
iskoIai végzettségge|
rende|kezők aránya az
aktív korúakon (15-59

évesek) be|ü|

FeIsőfokú végzettségűek
a 25 éves és idősebb
népesség arányában

Rendszeres
munkajövede|emmel nem
rende|kezők arányaaz
aktív korúakon (15-59

évesek) be|ü|

Szegregációs mutató

Lakásá||omány (db)

Alacsony
komfortfokozatú |akások
aránya

Egyszobás Iakások aránya
a |akott |akásokon belül

30,1 13,8

4317 484 273

14,7 I1,,2 1,4,3

1tÁ 1nn 1t7

2367 252 1,44

23,3 22,9

66,4 41.,1. 57,6

2r7 461, 224

13,8 15,0 7,1,

t5,t r9,7

L1.6 277

r2,9 II,9 17,8

62,7 46,7 31,8

76250

69,2

)1 1

8,3

44417

oí

36,0

5788

13,4

69,1,

17,5

28,s

49,5

19,5

5U1,5

18,2

55,2

71.,0 67,6 67,8

14,3 2t,3 17,9 22,t 79,L 27,0

25,7 l( o 23,7 29,9 11 I

L5,7 27,9 15,9 L6,9

44,0 44,0 48,L 42,4

7]-,9Áto64,7

28,41? -7

qt

45,344,7

L18

35. táblázat Az egyes szegregációvaI veszé|yeztetett területek társadaImi mutatói és |akásminőségge| kapcso|atos
je||emzői

(Fonós: KSH)

1-. sz. szeg regócióval veszélyeztetett tertjlet
A József utca - Mátyás tér - Szerdahe|yi utca _ Te|eki László tér - Dobozi utca - Magdo|na utca - Lujza utca -
Ká|vária tér_ Dankó utca - MagdoIna utca _Szűz utca -Tavaszmező utca - Lovassy László utca határvona|ú,
nyo|c tömböt magában fog|aló veszé|yeztetett terti|et az t, sz. szegregátumot is magában fog|alja. A nyo|c

tömbből hat a Magdo|na negyedhez tartozik (annak közel felét teszi kĺ), míg a két |egnyugatabbi tömb a
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Csarnok negyed része. A terület nagyban érintett a Magdolna Negyed Program keretein be|ü| megva|ósított

kompIex beavatkozások á lta|.

$'t.!ĺ: 
':' b*

111. ábra: Magdo|na utcai veszé|yeztetett terü|et kartogramja
(Fonós: KSH, sojót szerkesztés)

A meg|ehetősen nagy kiterjedésű, lakásszámú és népességű terü|et |akossága koreloszlását tekintve kisebb

mértékben, néhány százaĺékpontta| különbözik a kerü|eti át|agtól: a 0-14 évesek aránya magasabb, a 60 év

fe|ettieké alacsonyabb anná|. Magas a |egfe|jebb álta|ános iskolai végzettségge| rende|kező aktívak |28,5yo,

V|||. kerü|et: 13,7%) és a rendszeres munkajövede|emme| nem rende|kező aktív korúak (49,5%, V||l. kerület:

37,5%| aránya, míg a fe|sőfokú végzettségge| rendelkezőké kevesebb, mint fe|e a kerü|eti átlagnak' Az

a|acsony komfortfokozatú |akások aránya a Józsefoáros egészére vonatkozó adat dup|ája, és az egyszobás

|akásoké is tĺibb, mint másféĺszerese.

A terü|et, méretéből és pozíciójából egyaránt fakadóan, meglehetősen heterogén. Beépítése vegyes, de

összességében a |akófunkció e|söprő dominanciája jellemzi, me|yet mííhe|yek, közoktatási és szociális

intézmények egyaránt színeznek, de itt ta|á|hatő az Tbudai Egyetem ttibb épü|ete is. A 2005 óta tartó

Magdo|na Negyed Program részeként a terü|et számos bér- és társasháza úju|t meg, több kozterület

rehabiIitációjára sor került, illetve igen sok társada|mi és gazdasági fe|zárkóztató program zajlott |e.

telenlegi állapot

zo1.1-tő| kezdődően kerü|t sor a Magdolna Negyed Program |||. ütemére, amely ugyan várhatóan nem

eredményezett fundamentá|is vá|tozásokat a népszám|á|ásban rtigzített társadalmi helyzethez képest,

mindazoná|taI számos e|eméve|járu|t hozzá ahhoz, hogy javu|jon a terü|et megítélése, oldódjanak a népesség

szegregációs tendenciái. A továbbfolytatódó képzési, oktatási, szociá|is programokon fe|til 16 épÜ|et

megújítására, a Te|eki Lász|ó és a Kálvária tér rehabi|itácőjára, valamint a Magdo|na utca kockaköves, ke|eti
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szakaszának burko|atcseréjére is sor kerü|t időközben. A terü|et azonban ma is a kerü|et egyik prob|émagóca,
további fejlesztése, szegregációval veszélyeztetett területként va|ó számon tartása vá|tozat|anul szükséges.

2. sz, sze g re g á ci óv q I v e s zé ly e zt etett te r ĺj l et
A Ká|vária tér - Diószegi SámueI utca - Kőris utca - orczy út - Sárkány utca - Diószegi Sámue| utca - Dugonics
utca_Kálvárĺautca-|||ésköz-||lésutca-Tomőutca-Füvészkertutca-Práterutca-Kőrisutca-Kálvária
utca határvona| áItal közrefogott terü|et a 2. számú szegregátumot is magában fogla|ja, annak egy tombjén
fe|ü| azonban további négyre is kiterjed' Terü|ete - a |egnyugatabbi, Losonci negyedbeIi egy tömb kivéte|éve|

- te|jes egészében az orczy negyedben fekszik, ame|y a kerü|et egyik fő problémagócának számít. Érdemi
fej|esztésekre korábban a terü|eten nem kerÜ|t sor, csupán e|szórt társasházépítéseknek volt he|yszíne a
2000-es években.
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!I2. ábra: Ká|vária utcai veszé|yeztetett terület kartogramja
(Forrós: KSH, saját szerkesztés)

A meg|ehetősen nagy kiterjedésű, |akásszámú és népességű terü|et |akossága kore|osz|ását tekintve nem
je|entős, de érezhető mértékben e|tér a kerÜ|eti át|agtó|: a 0-14 évesek aránya ot száza|ékponttal magasabb,
a 60 év felettieké köze| hétte| a|acsonyabb anná|. Magas a |egfeljebb álta|ános iskolai végzettséggel
rende|kező aktív korúak (28,4o/o, V|||. kerü|et: 73,7%) és bár nem kieme|kedően, de szintén magas a

rendszeres munkajövede|emme| nem rende|kező aktív korúak |44,o%, V||l. kerü|et: 37,5o/o| aránya, mĘ a
fe|sőfokú végzettségge| rende|kezőké a|ig több, mint fe|e a kerü|eti átlagnak. Az alacsony komfortfokozatú
lakások aránya a Józsefváros egészére vonatkozó adat több, mint dup|ája, és az egyszobás |akásoké is köze|

kétszerese.

A veszéĺyeztetett terü|et igen heterogén, beépítésében a |akófunkció dominanciája me||ett megjelenik az

ipari-kereskede|mi hasznosítás is, iIletve igen magas a foghíjte|kek, üres terü|etek aránya. A terü|etet sajátos
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kettősség je|lemzi: míg egyes részein (Kőris utca ke|eti része, Kálvária utca, Sárkány utca) meghatározó az új

beépítésekjelentősége, addig a Diószegi Sámue] utca és a Korányi Sándor utca kereszteződéséné| álló házak

egész Józsefuáros legsúlyosabb bűnügyi gócpontjainak számítanak. Tanu|ságos módon azonban éppen az

ebben érintett Diószegi - Sárkány - orczy - Kőris tömb számít szegregátumnak a terü|etbő|, lévén, a nagy

kiterjedésű tömb számos újabb építésű társasházának népessége sikerre| eme|i meg a máskü|cinben

kedvezőt|en társadaImi mutatókat.

telenlegi őllapot

A terü|eten érdemi beavatkozásra 2oII óta nem került sor, az új beépítések fo|ytatódásának elmaradása

nyomán továbbra is szegregációval veszélyeztetett, egyes prob|émái nyomán sürgető beavatkozást igény|ő

területnek tekinthető.

3. sz. sze g re g á ci óv a l v eszé ly e ztetett te r ĺj l et

A Déri Miksa utca _ To|nai Lajos utca - József utca - őr utca - Horváth Mihály tér - Német utca - József utca

- VĘ utca határvonaIú, két tömböt magában foglaló veszélyeztetett terü|et a 3. számú szegregátumot is

magában fogla|ja, azt egy további, azza| dé|fe|ől határos tömbbel egészíti ki. Mindkét tömb a Csarnok negyed
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(Forrós: KSH, sojót szerkesztés)

A terü|et lakossága korelosz|ását tekintve érdemben nem különbözik a kerü|eti át|agtó|. Magas azonban a

|eďe|jebb á|ta|ános isko|ai végzettséggel rende|kező aktívak (25,7yo, Vl|l. kerü|et.. 13,7%) és bár nem

kiemeIkedően, de szintén magas a rendszeres munkajövedelemme| nem rende|kező aktív korúak (44,o%,v|l|.

kerü|et: 37,5%| aránya, ugyanakkor a fe|sőfokú végzettségge| rendelkezőké a|ig va|amivel alacsonyabb a
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kerületi át|agná|. Az a|acsony komfortfokozatú mindössze 2,4 száza|ékponttal magasabb a Józsefuáros
egészére vonatkozó adatná|, míg az egyszobás |akásoké ötte|.

A két tömb közcis vonása a |akófunkció a|acsony sú|ya: míg az északi tömbben a rendőrségi és bírósági
funkciók, addig a dé|iben üres te|kek, i||etve az üresen álló, további hasznosításra váró József te|efonkĺizpont
nagy kiterjedésű épü|etegyüttesének súlya jelentős' Je||emző adat, hogy a két, sűríĺ beépítésű terü|eten fekvő
tömbben egyÜttesen mindössze 252 |akás ta|á|ható,484 |akossa|.

telenlegi áIlapot

A terü|eten érdemi beavatkozásra, vá|tozásra 2011 óta nem kerü|t sor, szociodemográfiai he|yzete várhatóan

2015-ben sem kti|önbözik je|entősen a népszám|á|áson rögzített értékektő|.

4. sz, szegregócióval veszélyeztetett terület
(Az adotok felülvizsgálata olapjón q veszélyeztetettség megsz(int)

A Práter utca _ Szigony utca - Tömő utca - Bókay János utca háztömb nem kapcsolódik szegregátumhoz. A
Corvin negyedhez tartozik, nagyban érintett a Corvin Sétány Program későbbi szakaszainak

megva|ósu|ásában, 2015-ben vette kezdetét rajta a Corvin Irodák lV. ütemének építése.,, ":'E. ř.
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114. ábra: Bókay János utcai veszé|yeztetett terület kartogramja
(Forrós: KSH, sajút szerkesztés)

A tömb 273 |akőjának kore|oszlása va|ame|yest e|tér a kerü|et egészére jellemzőtől, 14 éven a|u|ibó| 4,6

száza|ékponttaI több, 60 év felettibő|3,2 száza|ékponttaI kevesebb ember él itt. A legfeljebb á|talános iskolai

végzettségge| rende|kező aktív korúak aránya köze| kétszerese a józsefuárosi át|agnak, a rendszeres

munkajövede|emmel nem rende|kező aktív korúaké 10,6 száza|ékponttaI magasabb (37,5, i||etve 48,7%).

Fe|sőfokú végzettségge| kiemelkedően kevés ember, mindössze a népesség 9,5%-a rendelkezik, ami a kerü|eti
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érték kevesebb, mint harmada. A terü|et 144 darab lakása ktizül 22,9%o alacsony komfortfokozatú és 57,6yo

egyszobás, amije|entősen magasabb a kerületi át|agértékeknél (9,1, i||etve 36,0%).

A tömb nagy részét hosszabb ideje foghíjte|kek foglalják e|, ezen fe|ü| a 2010-es években újabb épÜletek

kerü|tek bontásra a Corvin Sétány Program e|őkészületei részeként. Terü|etén elsósorban csak a többszintes,

lrtegtartásľa aIkaImas á||agú társasházak maradtak meg, zömót a Corvin sétány irodafejlesztései fogják

igénybe venni. A |akóházakon kívül itt ta|álható a 2013-ban megnyílt Gólya Közösségi Központ és Sztivetkezeti

Presszó is, egy, korábban több évtizeden át vendég|átó-ipari funkciót betö|tő épületben. A tömb Tömő utca

fe|ő|i o|dalán ál|ó két haszná|aton kívü|i, egyszintes épü|et bontására 2015-ig nem kerü|t sor.

Jelenlegi őlldpot

A tömböt a|apvetően érintették a Corvin Sétány Programhoz kapcso|ódó beavatkozások, azonban a lakóház-

bontások a 2011-es népszámlálás idejére lezárultak a területén, így a szegregációs adatok továbbra is

he|ytállónak tekinthetőek. A 2oL1 óta bekövetkezett vá|tozások e|sősorban a jövőre tekintve

eredményezhetik a tomb arcu|atának áta|akulását: 2014-ban ideig|enes sétány nyí|t a Corvin sétány

vonalában a tömb közepén, majd 2015-ben megkezdődött a Corvin lrodák lV. ütemének kivitelezése. Bár

|akófunkció a tömbben a tervek szerint e projekt részeként nem létesü|, a jelentősen megváltozó környezet

okán várható a kerü|et szegregációs veszé|yeztetettségének o|dódása.

203



PEST.BUDAPEST KONZORCIUM

HBHE - BFVT - HÉrpł - prsrrrRV - Pro Régió - Városkutatás

Budapest V||l. kerü|et Józsefoáros

Józsefváros |T5 - He|yzetfe|táró, helyzetelemző munkarész

5. sz. szegregócióvąl veszélyeztetett terüIet
(Az adatok felülvizsgólato alapjón a veszélyeztetettség megszűnt)
A Práter utca * Leonardo da Vinci utca * Tömő utca - Nagy Temp|om utca határvona|ú háztomb nem
kapcsolódik szegregátumhoz. A Corvin negyed terü|etén he|yezkedik e|, területét aktívan érĺnti a Corvin

Sétány Progra m Ia kóépület-fejIesztése.
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115. ábra: Nagy Temp|om utcai veszé|yeztetett terü|et kartogramja
(Forrás: KSH, sajót szerkesztés)

A tömb 277 fős |akossága va|ame|yest e|térő kore|osz|ású, mint a kerü|et á|taIában: mĘ a 60 felettiek aránya

köze| azonos azza|, a 14 a|attiaké 4,6 száza|ékpontta| magasabb, míg a 15-59 éveseké 5,1-e| alacsonyabb. A
|egfe|jebb á|ta|ános iskolaivégzettségge| rende|kező aktív korúak aránya meg|ehetősen magas (23,7%,v|||.

kerü|et: 73,7%), ugyanakkor a rendszeres munkajövede|emme| nem rende|kező aktív korúak aránya csupán

öt száza|ékka| magasabb a te|jes Józsefvárosra vonatkozó értékné| (42,Ą i|letve 37,5%). A fe|sőfokú

végzettségűek aránya va|amivel több, mint fe|e a kerÜ|eti át|agnak. A terü|et 116 |akásánakL2,9%-a alacsony

komfortfokozatú, ami harmadávaItöbb a V||l. kerület át|agáná|, ugyanakkor az egyszobás ]akások 62,7%o-os

aránya már je|entősen megha|adja az összkerÜ|eti36,0%-os arányt.

A tömbön mindossze öt |akóház á||, a terü|et nagy része a corvin Sétány Programhoz kapcso|ódóan bontásra

került. A Tömő utca felő| he|yezkedik e| a Grund komp|exuma, benne hostel|e|, kocsmával, i|letve me||ette

egy tematikus gyermekjátszótérre|.

JelenlegÍ állapot

Zo.J.L-re befejeződĺitt a bontásra szánt lakóházak nagy részének szaná|ása, ezt kcivetően 2015-ig a

tu|ajdonképpeni Corvin sétány e tombre eső közterületifejlesztései, va|amint a sétány északi fe|ében fekvő,

284 |akásos Cordia Sun Resort társasháza va|ósu|t meg (egyaránt 2013-ban átadva). 2015-ben várható a
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sétány dé|i o|da|án he|yet fog|a|ó Cordia Park Residence társasház |. üteme 227 lakásának átadása, majd

2017-ben a ||' ütemé, további 247 lakássa|. Mive| az eddig megvalósu|t, illetve kivitelezés a|att ál|ó

|akásépítések sokszorosára eme|ik a tömb népességét, biztosra vehető, hogy annak szegregációva| va|ó

Veszélyeztetettsége már a Sun Resort átadásáVaĺ aktualitását vesztette.

6. sz. sze g re g ő ci óv a l v e szé ly eztetett te r ü l et

A Kis Fuvaros utca - Homok utca - Bauer Sándor utca - Mátyás tér - Nagy Fuvaros utca tcimb közvet|enül

határos azonosított szegregátumma|, azonban igen köze| fekszik a Mátyás tér két másik olda|ával is határos

1. számú szegregátumhoz. A Magdo|na negyed részét a|kotja, így érintett a |egtöbb olyan fejlesztésben,

ame|yek az !. számll- MagdoIna utcai - szegregációvaI veszé|yeztetett területné| em|ítésre kerü|tek.
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(Forrás: KSH, sajót szerkesztés)

A terü|et 461 |akójának relatív magas hányada, Iĺ,o%o-a 14 év alatti, mĘ a 15-59 évesek aránya 3,2, a 60

felettieké két száza|ékkal a|acsonyabb a kerü|et átlagáná|. A |eďe|jebb á|ta|ános isko|át végzett aktív korúak

aránya több, mint kétszerese a kerületinek (29,9, i||etve Ĺ3,7%|, ugyanakkor a rendszeres

munkajövede|emmeI nem rendelkező aktívak aránya csupán mérséke|ten, hét száza|ékponttaI ha|adja meg

azt (44,7, illetve 37,5%). A fe|sőfokú végzettségge| rendetkezők aránya a|ig több, mint fe|e a Józsefváros

egészére mért értéknek (16,9, i||etve 30,1%). A tömb 277 |akásának 1L,9%-a a|acsony komfortfokozatú és

46,7%-a egyszobás - mindkét érték kedvezőtlenebb a kerü|eti átlagná|, az e|őbbi kis mértékben, utóbbi

harmadávaI magasabb annál.

A tömb atapvetően többszintes - és néhány a|acsonyabb * bérházbó| á|l, va|amint az intézményi funkció is

je|entős: itt nyí|t meg a Kesztyűgyár Közĺisségi Ház, itt ál| a Lakatos Menyhért Józsefoárosi Általános

Műve|ődési Központ isko|ája, továbbá a Homok utcai sportudvar. A 2005 óta tartó Magdolna Negyed

Program részeként a terü|et számos bér- és társasháza úju|t meg, több közterÜ|et rehabi|itációjára sor kerü|t,

illetve igen sok társada|mi és gazdaságife|zárkóztató program zajlott le.

116. ábra: Homok utcai veszé|yeztetett terü|et kartogramja
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Jelenlegi dllapot
2o1't-tő| kezdődően kerü|t sor a Magdo|na Negyed Program l||. titemére, ame|y ugyan várhatóan nem

eredményezett fundamentális vá|tozásokat a népszám|á|ásban r<igzített társada|mi he|yzethez képest,

mindazoná|taI számos eleméve|járu|t hozzá ahhoz, hogy javu|jon a terü|et megíté|ése, o|dódjanak a népesség

szegregációs tendenciái. A továbbfo|ytatódó képzési, oktatási, szociális programokon felü| számos épü|et

megújítására, a Mátyás tér és a Bauer Sándor utca részleges közterületi rehabi|itációjára és
forgaĺomcsi||apítására is sor kerü|t időközben. TovábbifejIesztése, szegregációvaIveszé|yeztetett terü|etként
va |ó szá mon ta rtása ugya nakkor vá |tozat|anuI szükségesnek mutatkozik'

7, sz. sz e g re g á c i óv a I v e szé ly e zt etett te r tj l et
A Népszínház utca - Fecske utca - Bérkocsis utca - To|nai Lajos utca tömb a Csarnok negyedben fekszik, nem

kapcso|ódik azonosított szegregátumhoz. Területén érdemifej|esztésre, beavatkozásra a 2000-es és 2010-es

években nem került sor.
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I77. ábra: Fecske utcai veszé|yeztetett terü|et kartogramja
(Forrós: KSH, sajót szerkesztés)

A terület népessége 224 fő, kor szerinti megosz|ásuk köze|ítően megegyezik a kerü|eti át|agga|, noha -
szemben a kerü|et többi szegregá|t, i||ewe veszé|yeztetett területével - itt az át|agná| a|acsonyabb a 14 év

a|attiak aránya (7 ,!o/o a kerü|et 9,7o/o-áva| szemben). A |egfeljebb áĺta|ános isko|ai végzettségge| rende|kező

aktív korúak aránya valame|yest magasabb, mint Józsefuárosban összesen (21,1, i||etve 73,7%), akárcsak a

rendszeres munkajövede|emme| nem rende|kező 15-59 éveseké (45,3, i||etve 37,5%)' A dip|omások aránya

ugyanakkor csupán 4,6száza|ékponttaI a|acsonyabb a kerü|etĺ át|agnáĺ (25,5, i||etve 30,7%)' A 118 e|emű

lakásá|lomány 7l,8%o-a alacsony komfortfokozatú (ez a V||l. kerü|eti át|agos érték közeI duplája), ugyanakkor

az egyszobás |akások aránya 4,2%-ka| a|acsonyabb a kerületi át|agnál.
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A tömböt a|apvetően vá|tozó magasságú társasházak alkotják, ugyanakkor terÜletének jelentős hányadát

fog|a|ja el a Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola To|nai Lajos utcai te|ephe|ye. A Fecske utcában ipari-

kereskedelmi tevékenység, i||etve foghíjte|kek is je|en vannak. A kiskereskedelem a Népszínház utca felő|i

oldaIra kor|átozódik.

Jelenlegi állapot

A terü|eten 2011 óta érdemi beavatkozás nem tcirtént, társada|mi he|yzete vélhetően megegyezik a

népszámlá|ási adatok által kirajzo|tta|.

Lokhatósi, segéIyezési, iskolai és óvodai odotok

Az a|ábbi tábla az egyes szegregátumokban az önkormányzati |akások számát, azokban az üres lakások és a

jogcímné|kü|i bér|ők számát, itletve a megjelö|t szegregátum területén 2008 óta történt és fo|yamatban |évő

bontásokat és építéseket mutatja be. Az önkormányzati |akások száma és aránya, mindegyik terü|eten re|atív

magas, ugyanakkor tapaszta|hatóak kü|önbségek az egyes szegregátumok között: a nagyobb összefüggő

leromIott területeken következetesen magasabb az önkormányzati Iakástu|ajdon súlya is. Hasonló

tendenciákat mutat a jogcím nélküli bérlők száma és aránya: miné| nagyobb egy szegregátum, anná|

erősebben koncentrá|ja a szociá|is prob|émákat, ezzel összhangban a jogcím nélküli |akáshasználat aránya is

annál magasabb. A lakásáltományban 2008 és 2015 között nem kłivetkezett be változás, az 1' és 2. számú

szegregátumokban regisztrá|t újabb |akásépítések mind néhány éweI a vizsgált időszak e|őtt va|ósu|tak meg.
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Sz 1Mátyás
tér

372 56,36% 23,s3%

Sz 2 Kőris

utca

436 t87 42,89yo 33 22,30%

Sz 3 Tolnai
Lajos utca

16,67%

36. táblázat: Szegregátumok Iakásainak adatai.
( Fonós: KSH ľokásszóm], iinkormónyzati adatszolgúItatás)

A segélyezési adatokat bemutató táblából !átható, e téren már nem figyelhető meg az imént bemutatottak

mintáján kapcso|at a szegregátumok mérete, i||etve a szociális e||átások intenzitása kĺizött, a nagyobb

szegregátumokban nem magasabb az egyes segé|yfajták penetrációja. Noha nem mindegyik juttatásná|

ál|nak rende|kezésre az összkerületi adatok, a rendszeres szociá|is segé|y és a rendszeres gyermekvéde|mi

kedvezmény esetében egyaránt látható, hogy mindhárom szegregátum lakossága a kerü|eti át|agot

meghaIadó mértékben részesül azokbó|. A rendszeres gyermekvédeImi kedvezmény nyújtásának gyakorisága

ugyanakkor a o-L4 éves lakosság arányával sem korre|ál: míg e korcsoport aránya a Kőris utcai

szegregátumban a tegnagyobb a három közü|, addig az igénybe véte| aránya már a To|nai Lajos utcaiban a

legmagasabb, aho| máskü|önben a gyermekek aránya nagyságrendi|eg megegyezik a Mátyás téri

szegregátuméval. Utóbbiban mégis kevesebb, mint feleakkora az egy háztartásra eső rendszeres

gyermekvéde|mi kedvezmények aránya. Hason|ó módon nem korre|á| a - csak cinkormányzati bér|akások

777
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esetében érte|mezhető - szociális lakbérben részesü|ők aránya sem az onkormányzati bérlakások arányáva|:

míg előbbia Tolnai Lajos utcaiszegregátumban a |egmagasabb, utóbbi, mint az e|őzőtáb|ázatban látható,

épp ott a |ega|acsonyabb a három szegregátum közü|.

Szociális Szociális
LFT* Rszs lakbérben RGYK LFT* Rszs lakbérben RGYK
száma száma részesü!ők száma aránya aránya részesÜlők aránya

száma aránya

Az azonosított_ -_-..^- ---. LakásokszetregatumoK .
szama

neve

Sz 1 Mátyás tér 660 4t38 43 5,76% 16,97% 6,2IYo 6,52%

Sz 2 Kőris utca 436 58 31 18 43 13,30% 7,1.L% 4,r3% 9,86%

Sz 3 Tolnai Lajos

utca
777 13 L4 13 16 tt,Lr% 11,,97% 1,1,,71% 13,68%

Kerület 444L7 n.d. L985 n.a. 2L67 n.a. 4,47% n,a, 4,88%

37. táb|ázat: Segé|yezettek száma és aránya a Iakott lakásokra vetítve, 2014 (|akásszámadat: 2011).
(Forrós: KSH lokósok száma], önkormányzati adatszolgóltotás)

LFT* : csak a normatív lakósfenntartósi támogatőst tortalmozza.

Rövidítések: LFT - lakásJenntartósi támogotós, RSZS _ rendszeres szociólis segély, RGYK _ rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

A kerü|et óvodái közül a ha|mozottan hátrányos he|yzetű (HHH) gyermekek aránya je|entősen magasabb

azokban az intézményekben, ame|yek a három szegregátum terÜ|etének körzetét is e||átják: mígaz összes

intézményre számított át|aE 4,62%, addig az öt, szegregátumok á|ta| érintett óvodáé 8,25o/o. Kieme|kedően

magas a Magdo|na negyedbe|i körzette| is rende|kező Koszorú utcai óvoda érintettsége, itt a gyermekek

1'4,93%o-a HHH-s. A további négy szegregátumóvoda közü| kettőben, a szintén Magdolna negyedbeli, Dankó

utcai Napsugárban, valamint az orczy negyedbe|i, Csobánc utcai Várunk Rádban kiemelkedő a HHH-s

gyermekek aránya. A kerü|et többi óvodája közü| a Szigony utcai, Losonci negyedbe|i Szivárvány óvoda

érintett jelentősen e téren. Az önkormányzati fenntartású óvodák közül kettő, a tisztvise|őte|epi Kincskereső,

i||etve a palotanegyedbeli TÁ-T|-KA gyermekei között 0% a HHH-penetráció - összhangban azza|, hogy ez a

kerü|et két legkedvezőbb társada|mi mutatókka| rende|kező negyede. A nem-önkormányzati fenntartású

óvodákban sem HHH-s, sem speciális nevelési igényű (SN|) gyermekek nincsenek, noha két ĺntézmény - a

Bárczi Gusztáv ovoda, Álta|ános |sko|a és Készségfej|esztő Speciá|is Szakisko|a, va|amint a Wes|ey János

lvoda, Á|ta|ános |sko|a, Szakiskola és Gimnázium - esetében a pontos értékek nagy része ismeretlen, miveI

azok csak az intézmények egészére á||nak csupán rende|kezésre.

A speciá|is nevelési igényű gyermekek aránya, noha a szegregátumokban érintett óvodák esetében át|agos

arányuk magasabb, nem látszik érdemben korre|álni az adott óvoda á|tal kiszo|gált terü|et társadalmi

státuszáva|. Arányuk a tisztviselőte|epi Katica óvodában a |egmagasabb (5,56%), a szegregátumokat

kiszo|gáló öt intézmény a középmezőnyben he|yezkedik el. Az óvodai SN|-arány a kerü|et egészében 7,68%.

Szegregátumok
kłiĺzetes óvodái

Beírt létszám HHH (fő) HHH (%) sNl (fő) sN| (%)

1086 Budapest, Koszorú u, L4-I6. 10 14,93% 7,49%

Napraforgó L084 Budapest, Tolnai L. u. 7-9. 98 6,72% 2,04%

Napsugár 1086 Budapest, Dankó u. 31. 9,76% 7,22%

Százszorszép 1086 Budapest, Szűz u. 2. 3,68% 2,fl%;o

Várunk Rád 1086 Budapest, Csobánc u. 5. 10 1r,7t% 2,22%

Osszesen: 8,25% 7,90%

38. táblázat: Halmozottan hátrányos he|yzetű és speciá|is neve|ési igényű gyermekek száma, aránya a V||l' kerü|et
szegregátu mainak óvodáiba n, 2oL4.

(Forrós: oktatas.hu)
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Egyéb óvodák Beírt létszám HHH {fôl HHH (%) sNl (fő) sN| (%)

Gyeľek-Virág 1082 Budapest, Baross u. L11/8. 5,75% 0,74%

Hétszínvirág 1081 Budapest, Kun u. 3. 5,62% r,72%

1089 Budapest, Vajda P. u. 35-39. 744 3,47% 8 5,56%

Kincskereső 1089 Budapest, B|áthy o. u. 35. o,ooo/o 3,4L%

Mesepalota 1085 Budapest, Somogyi B. u. 9-

L5.
119 7,68% 0,00%

Pitypang 1087 Budapest, Százados u. 14. L l,5 0,88% 0,00%

Szivárvány 1083 Budapest, Szigony u. 18. 749 15 LO,O7% 3,36%

TÁ.T|-KA 1088 Budapest, Rákóczi út 15. 722 o,o0% 0,00%

Bárczi Gusztáv* 1082 Budapest, Ü|lői út 76. 22 n.a. o,oo%

Semmelweis Egyetem* 1089 Budapest, E|nök u. 4. 0,00% 0,00%

Wes|ey János* 1086 Budapest, Dankó u. 11. 40 n.a.n.a.

English Garden+ 1089 Budapest, ViIIám u. 25. o,oo% 0,00%

ć)sszesen: 7730 3,70% 78 7,59%

Rer iilet mi ndässzesen : 4,62% 27 7,68%

39. táb|ázat: Ha|mozottan hátrányos he|yzetű és speciá|is neve|ési igényű gyermekek száma, aránya a V|||. kerĺilet
egyéb óvodáiban, i||etve összes óvodáj ában, 2ot4.

(Forrós: oktotos.hu)

(*: nem önkormónyzoti fenntartású intézmény)

Józsefváros kü|önteges helyzetben van abbó| a szempontbó|, hogy a terü|etén üzeme|ő hat, körzette|

rende|kező álta|ános iskola közül négy is érintett az egyes szegregátumok e||átásában. Va|ószínű|eg ebbő|

következik, hogy - egy kivétel|e| - nem mutatkoznak je|entős eltérések a kerületi át|agtó| az egyes körzetes

isko|ákban oktatott halmozottan hátrányos he|yzetű, i|letve integráltan oktatott speciá|is neve|ési igényű

gyermekek arányát i|tetően. A fő kivétel a Német utcai Németh Lász|ó Á|talános tsko|a, ame|y 34,76%-os HHH-

és 72,57%-os SN|-arányáva| egyérte|mííen az oktatási szegregáció á|ta| leginkább veszélyetetett isko|ának

tűnhet a kerületben. A köztudatban gettóiskolaként számon tartott, kedvezőtlen megítélésű, Mátyás tér

mel|etti Lakatos Menyhért Józsefvárosi Á|talános Műve|ődési Központ mutatói ugyanakkor köze|ítően egy

szinten mozognak a jóva| kedvezőbb he|yzetű Tisztviselőte|epet (ĺ||etve azorczy negyed néhány szegregá|t,

i||etve veszélyeztetett tömbjét is) kiszolgá|ó Vajda Péter Ének-zenei Á|talános és Sportisko|áéivaI.

A nem körzetes általános isko|ák közü| speciális funkciót |át el a tankerü|et két gyógypedagógiai profilú

intézménye, a Bárczi Gusztáv ovoda, Általános |sko|a és Készségfej|esztő Speciális Szakisko|a, va|amint a

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Á|taĺános |sko|a. Fe|tűnő |ehet ugyanakkor,

hogy a két intézmény közü| az e|őbbiben L,25, míg az utóbbiban 3L,25o/o a HHH-s diákok aránya (míg az

integrá|t oktatás ezen intézmények esetében nem érte|mezhető). Szintén nem kcirzetes iskola a Fazekas

Mihá|y Fővárosi Gyakor|ó Á|ta|ános |skola és Gimnázium, ame|ynek kvázi kerületen kívü|i szerepkörét

illusztrá|ja, hogy Józsefuáros többi á|talános isko|ájávaI szemben itt sem ha|mozottan hátrányos he|yzetű,

sem speciá|is neve|ési igényű gyermekek nem tanu|tak az adatszo|gáltatás idején, noha 457 fős tanu|ói

létszámávaI a tankerÜlet nagy isko|ái közé tartozik.
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Szegregátumok kiirzetes áItalános tanulók HHH (fő) HHH (%) sNl (fő) sN| (%)

iskolái száma (fő)

Lakatos Menyhért Józsefvárosi 229 36 Ĺ5,72% 5 2,78%
Á|ta|ános Művelődési Kozpont

Németh Lász|ő A|ta|ános|sko|a 374 73o 34,76% 47 72,57%

Losonci Téri Á|ta|ános |sko|a 582 149 25,60% 15 2,58%

Vajda Péter Ének-zenei Á|ta|ános és 493 65 73,78% t7 3,45%
s

i)sszesen: 7678 380 22,65% 84 5,07%

40. táb|ázat: HaImozottan hátrányos he|yzetű és speciá|is neve|ési igényű gyermekek száma, aránya a V|||. kerü|et
szegregátumainak á|ta|ános isko|áiban, 2012.

(Forrós: FeIodotellótósi, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv, Budapest 2013-2078, oktotósi Hivotal)

Egyéb általános iskolák tanu!ók HHH (fő) HHH (%} sNl (fő) sNl (%)

száma (fő)

Bárczi Gusztáv óvoda, Á|ta|ános 80 7 I,25% o o,oo%

IskoIa és KészségfejIesztő Speciális
Szakiskola

Deák Diák Á|talános ĺskola 387 62 L6,02% 30 7,75%

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakor|ó 457 0 o,oo% o o,oo%

Álta|ános |sko|a és Gimnázium

Józsefvárosi Egységes 80 25 37,25% o o,o0%

Gyógypedagógiai Módszertani
Központ és Á|ta|ános |sko|a

Molnár Ferenc Magyar-Ango| Két 479 729 26,93% 2t 4,38%
Tanítási Nyelvű Á|ta|ános |sko|a

ć)sszesen: 1483 217 74,63% 57 3,44%

KerüIet míndösszesenj 3767 597 78,89% 735 4,27%

41. táb|ázat: Ha|mozottan hátrányos helyzetű és speciá|is neve|ési igényű gyermekek száma, aránya a V|||. kerü|et
egyéb á|ta|ános ĺskoláiban, i||etve összes á|ta|ános isko|ájában, 2012.

(Forrás: Felodatellótósi, intézményhólózat-mĹjködtetési és köznevelés-fejlesztési teru, Budapest 2073-2018, oktatási Hivatal.)
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3.3.3. Egyéb szempontbó| beavatkozást igény|ő terÜletek
Józsefuáros önkormányzata öt he|yen tervez komplex terÜleti beavatkozásokat fo|ytatni 2015-tő|. Ezek közÜl

két he|yszín korábbi, már a 2007.ben íródott Integrá|t VárosfejlesztésiStratégiában is nevesítésre kerÜ|t, egy

he|yszín már folyamatban |évő, évtizedes múltra visszatekintő fejlesztésnek ad keretet, kettő pedig új,

korábban koordiná|t fej|esztésekkel érdemben nem érintett terü|eteket cé|oz meg.

Magdolna negyed

i1.

W
- 1.....r'

.]:: A Magdo|na negyed 2005 óta he|yszíne komplex szociá|is városrehabi|itációs

'' . programoknat ame|yek sorozata - Budapesten e méretben egyedü|á||ó
l.' i módon _ a helyben |évő |akosság megtartására, fej|esztésére a|apozva,

. 
.'.i 

infrastrukturális beruházásokkaI kiegészítve szolgálta a környék

i '. te|zárkőztatását. A program 2005 és 2015 között megva|ósu|t három üteme

,. 'i során számos lakóépü|et és közterü|et megúju|t, új funkciókat kínáló

intézmények létesü|tek (pl. Kesztyűgyár Közĺisségi Ház, FiDo sportcentrum,

Koz(össégi) Hety és Mosoda), il|etve igen sok képzési, képessé tevő és a|acsony küszöbű e||átás vaIósult meg.

A 2o15-ot követő időszak során a fő cé| az eddig elért eredmények fenntartása és továbbvite|e. A program

tertilete továbbra is a te|jes MagdoIna negyed, me|ynek lehatárolása és helyzete|emzése a 2.3.1. a|fejezetben

olvasható.

Európa Belvórosą

@

A Pa|otanegyedben 2010-ben e|indu|t Európa Be|városa Program, akárcsak a
. . \. ' ! Magdo|na Negyed Program, a kerü|et egy komp|ett negyedére fókuszá|. A

.. .-..' ' i 2ot2-ig megvalósu|t |. ütemben városképi, örökségvédelmi,

,--, 
t-t

]] . .' l. . ,. promóciós beavatkozásokra került sor. Az e|ért eredmények megtartása és

erősítése érdekében az önkormányzat 2011-ben elfogadta a 2010-2014-es
... négyéves gazdasági programját, melyben nevesÍti a program |l. ütemként való

folytatását. Ennek gyakorlati megkezdésére 2014.ben kerü|t sor, a tervezett

etemek között közterü|et-megújítás, társasházak hom|okzati és be|sőudvaros felújítása, tájépítészeti

beavatkozások és ku|turá|is programok egyaránt szerepe|nek. A program terü|ete változat|anul a te|jes

Palotanegyed, me|ynek lehatáro|ása és he|yzeteIemzése a2.3.t, alfejezetben olvasható.

Orczy negyed

'. ] beavatkozáscsomagként je|enne meg az orczy negyed megújítása, ame|y

.' . 
bizonyos mutatók szerint a kerület |egrosszabb, más mutatók szerint a második

..: |egrosszabb szociá|is he|yzetű része, a legtöbb esetben a Magdolna negyedde|

á||va versenyben. Minthogy a MagdoIna negyed szociá|is városrehabi|itációs

'. programja 2015-ben már tíz éve tart, összegyű|t annyi tapaszta|at, he|yitudás,
. 

amelyek átültetése cé|szerűnek |átszik a szomszédos, hason|ó prob|émákkal

szembesü|ő orczy negyedre. A negyedet kü|önösen aIkaImassá teszi komp|ex szociá|is városrehabi|itációs

beavatkozásokra, hogy terti|etén fekszik egy - 2011-es adatok alapján _ 728 tőt és 436 lakást szám|á|ó

szegregátum, itletve egy tömböt |eszámítva a terü|etére esik egy nagyobb, öt tömbre kiterjedő, 4317 főt és

2367 lakást érintő szegregációva| veszé|yeztetett terü|et is, me|y utóbbinak az előbbi részét képezi. A

program tervezett terü|ete a te|jes orczy negyed, me|ynek lehatáro|ása és helyzete|emzése a 2.3.Ĺ.

a|fejezetben oIvasható.

W
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Corvin sétóny
ideje tartó, ugyanakkor konkrét

fedésben nem á||ókerü|etnegyeddeI te|jes

programot jelent a Corvin sétánnyal kapcsolatos

nagy ivű fejlesztéscsomag fo|ytatása, i||etve

befejezése. A 2003.ban e|kezdett, majd nagyobb

|endü|etet a 2000-es évek második felén vett
program részeként e|őször számos lakóház

bontására kerü|t sor a József körút _ Ütlői ĺt -
Szigony utca - Apáthy |stván utca - Ba|assa utca

- Tömő utca - Szigony utca - Práter utca á|tal

határolt terü|eten' Ezt a későbbiekben fokozatos
fej|esztések követték,2008-ban készti|t e| az e|ső

irodaház, 2009-ben az e|ső lakóépü|et, majd

2010-ben a Corvin Bevásárlóközpont. A Kisfa|udy utca és a Futó utca között a bevásárlóközpont részét képezi

a Corvin köz fo|ytatását je|entő új gya|ogos tenge|y, me|y onnantó| a Szigony utcáig hagyományos

közterü|etként folytatódik. Ennek kivite|ezése 2013-ban érte e| a Leonardo da Vinci utcát, 2015-ben

aktuá|isnak tekinthető végpontját. A fejlesztés 2015 után további iroda- és lakóházépítésekben
manifesztálódik a tervek szerint, melyhez aktívan kapcso|ódik a Pázmány Péter Kato|ikus Egyetem, i||etve a

Semme|weis Egyetem közös projektjeként megvalósu|ó Bionikai Innovációs Kozpont a Szigony utca - Apáthy
|stván utca - Ba|assa utca - Tömő utca tömbben.

A program akcióterü|ete az e|ćjző bekezdésben leírt 14 (a majdani te|jes Corvin sétányt öná||ó tömbhatáro|ó
egységként figye|embe véve 18) tömböt fedi le. E tömbökre ugyan csak köze|ítő értékek á||nak rendelkezésre,

de a Szigony utcától keletre fekvő egy tömböt nem számo|va népességük 2011-ben 4009 fő vo|t, míg a
|akásál|omány24/2 darabottett ki. E népesség, i||etve |akásál|omány a legtöbb rende|kezésre á||ó mutató
a|apján némiképp kedvezőbb helyzetű vo|t a kerület egészéné|: a szegregációs mutató értéke 5,8% vo|t,

szemben a kerü|eti 8,3-ma|, a munkané|küliek aránya 72,7Yo (V|||, kerÜ|et: 74,9yo|, a gazdaságilag nem aktív
népesség aránya 42,8% (V||l. kerü|et:46,3o/o|, Az a|acsony komfortfokozatú |akások aránya 7,o%o, mígaz
egyszobásaké 33,!%ovo|t, szemben a kerü|eti szintű 9,1, illetve 36,0%-os értékekke|. A terület két tömbje vo|t

a 2011-es adatok szerĺnt szegregációval veszélyeztetett: az egyik a Nagy Temp|om utca - Tömő utca -
Leonardo da Vinci utca - Práter utca, a másik a Bókay János utca - Tömő utca - Szigony utca - Práter utca.

E|őbbiben már 2015-re számos új |akás készü|t e|, bizonyosan megszüntewe a kedvezőt|en statisztikai

á||apotot, míg utóbbiban ugyanezen évben kezdődött e| egy nagyobb ívű irodafejlesztés, melyhez

kapcso|ódóan szintén várható a szegregációval veszélyeztetett he|yzet megszűnése.

A negyedet 2015-ben az épp fo|yó átalakulás jel|emzi: míg a Nagykörút fe|ő|a Corvin moziés a két szomszédos

háztömb még a belvárosias, intenzív, eklektikus beépítést képviseli (modernebb toldásokka|), a Kisfaludy

utcától a Szigony utcáig, |eszámítva az Ü||ői út menti, a nagykĺirútival nagyrészt egyező beépítést, igen

hiányos a |akófunkció. A terület korábbi társasházi á||ományának nagy része - néhány nagyobb, értékesebb

épü|etet leszámítva - bontásra kerü|t, he|yükön a fent már em|ített bevásárlóközpont, il|etve a már elkészü|t

irodák és |akóházak he|yezkednek el. A terü|et áta|aku|ásának befejezése a 2010-es évek végére várható.

Kü|ön megem|ítendő még a Tömő utca és az Üllői út között elhelyezkedő öt, a program területére eső tömb,
me|yekben a |akófunkció je||emzően az Ü||ői útra kor|átozódik, a maradék területen e|sősorban egészségügyi

intézmények helyezkednek e|, szoros kapcso|atban a Szigony utca ke|eti oldalán e|terü|ő kü|ső k|inikai

tömbbel.
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Népszínhóz utca
A Népszínház utca, i|letve tágabban érte|mezve

egész Józsefváros kisiparosi hagyományainak

fe|élesztésére, komplex hasznosítására épü| a
Népszínház utca Tematikus Program terve. A
program a Népszínház utca teIjes terjede|mét, a

vele szorosan és köze|ítően határos tömbök
területét érintik, melyek összesen három

negyedhez tartoznat meg|ehetősen heterogén

sokaságot aIkotva. Ebbő| fakadóan nem á|lnak

rendelkezésre akcióterü|eti bontású statisztikai

mutatók, csupán annyi ismert, hogy a kijelölt,

József körút - Rákóczi rit - Csokonai utca -
Bezerédi utca - Kiss Józsefutca _Szi|ágyi utca - |l.

János Pá| pápa tér nyugati és dé|i olda|a - Kun utca - Alfö|di utca - Fiumei út - MagdoIna utca - Lujza utca -
Te|eki László tér dé|i olda|a - Szerdahelyi utca - Mátyás tér ke|eti o|da|a - Bauer Sándor utca - Homok utca -
Kis Fuvaros utca - Nagy Fuvaros utca - DériMiksa utca -Auróra utca - Bérkocsis utca vonala álta|határo|t

19 tömb olyan negyedek közt osz|ik meg (Népszínház, Csarnok, Magdo|na), me|yek a |egtöbb e|érhető

társadalmi és |akhatási mutatószám szerint e|térnek egymástó|. A Népszínház és a Csarnok negyed inkább

hason|ó karakterű - leszámítva, hogy utóbbi |akónépessége nem csĺikkent 2001 és 2011 kĺizött -, míg a

Magdolna negyedben összességében magasabb a munkané|kü|iség, a szegregációs együttható és a
kedvezőtlen adottságú lakások aránya egyaránt. Az érintett területen ugyan nem talá|ható szegregátum,

szegregációva| veszélyeztetett terü|et azonban kettő is: egy a Dobozi utca és Lujza utca, egy pedig a To|nai

Lajos utca és a Fecske utca kĺizött.

Beépítését, karakterét tekintve a kije|ti|t terület hasonlóan heterogén: míg a Nagyktirút és a Rákóczi út

mentén sokszintes ek|ektikus |akóházak határolják, bennük számos kereskede|mi és szolgáltató funkcióva|,

addig a mel|ékutcák je||emzően mentesek ez utóbbiaktó|, és a beépítést is inkább aIacsonyabb,

korszerűtlenebb épületek határozzák meg, gyakran ipari funkciókka|, i|letve azok nyomaival vegyesen. A

be|ső, alacsonyabb rendű főútvonalak - Népszínház utca, Karácsony Sándor utca - je||emzően átmenetet

képeznek a fenti két típus között. Különösen kiemelendő a terü|et szervező erejét jelentő Népszínház utca,

me|yben máig hangsú|yosan je|en vannak azok a hagyományos kisipari szo|gáltatók, melyek korábban a

tágabb környezetet is jelentős mértékben meghatározták, és ame|yek erősítése a terület kijelö|ésének fő

cé|ja. A területre esik a Teteki Lász|ó tér, ame|y a Magdolna Negyed Program részeként 2ot4-re te|jesen

megújult, északi o|da|án park tétesü|t, dé|i o|da|án pedig a piac újult meg, egy szupermarkette| kiegészü|ve'

Szintén a határokon be|ü|talá|ható a hason|ó keretek között, szintén 2oĹ4.re megújult FiDo tér szabadidős

létesítménye is.
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Asztalos Sóndor út _ Kőbónyąi (tt menti barnamezős területek
A kerü|et északke|eti részében elhe|yezkedő,

három negyed terü|etét is érintő Aszta|os Sándor

úti - Kőbányai úti akcióterü|et az egyedü|i,

ame|yik nem érint lakóterÜ|eteket, nem fog|a|

magában közvetlen |akossági relevanciájú

programpontokat. Célja ezze| együtt éppúgy a
kerület lakossága he|yzetének javítása,

elsősorban a jelentős kiterjedésű barnamezős,

alu|hasznosított terü|etek .ntegrá|t keze|éséve|,

ezzeI munkahe|yek teremtése, vá||aIkozások

támogatása, sőt, a Ganz-MÁVAG területének
rendezése révén közbiztonsági prob|émák

keze|ése is.

Az akcióterü|et vo|t és je|en|egi ipariterü|etekbő|
(Ganz-MÁVAG és utódai, MicheIin gumigyár,

AsztaIos Sándor út. iparteIep), kcizIekedési

terÜ|etekbő| (vo|t Józsefuárosi pá|yaudvar, Baross

kocsiszín, Hungária kocsiszín), valamint kisebb

részt sportpá|yákbó| á|l össze (a Sa|gótarjáni

utcában, az izraelita temető mellett)' Egy részén

je|en|eg is aktív ipari terme|és folyik, azonban je|entős terü|etek funkció né|kü|iek (e|sősorban a volt

Józsefvárosi pályaudvar terü|etén), míg más részeit nehezen el|enőrizhető, bonyo|u|t tulajdoni struhúrájú
kiskereskede|mi tevékenység fog|a|ja e| (a Ganz-MÁVAG terĺl|etének északi és kĺizépső részei). A Kerepesi

úton üzeme|ő Miche|in gumigyár je|enleg aktív, azonban bezárása a közelijövőben várható.

Az akcióterü|et prob|émái közé tartozik - a fent vázolt a|uIhasznosítottsági problémák mel|ett - a rossz

köz|ekedési e||átottság, ami e|sősorban az Asztalos Sándor út vona|ában érvényesül; aho| kívánatos |enne a

Kőbányai út irányábó|való megköze|íthetőség megteremtése. További probléma a városon belüli pozíciónak

nem megfe|e|ő funkciók je|en|éte, amely elsősorban a be|városhoz közeli, jó megközelíthetőségű,

|akóterü|ettel szomszédos Baross kocsiszín, iIletve az ahhoz köze|i volt Józsefvárosi pá|yaudvar esetén merü|

fe|. E két terü|et esetében a funkcióvá|tás, funkcióbővítés kívánatos, ami a vo|t pá|yaudvar esetében meg is

kezdődiitt: a Négy Tigris piac fe|számolásáva| párhuzamosan 2014-ben megkezdődött a Sorsok Háza

ho|okauszt-em|ékközpont építése, a pályaudvar be|ső terÜ|etein sport- és konferenciaközpont létesítése

tervezett.

A negyed indikatív területe a volt Ganz-MÁvnc-lol és Józsefvárosi pá|yaudvarból, a Baross kocsiszínbő|, a

Miche|in gumigyárbó| és az attól dé|re ta|á|ható sportte|epekbő|, va|amint az Asztaĺos Sándor út te|jes

hosszának ke|eti o|da|ából á||.
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Budapest Főváros TeIepĹi|ésszerkezeti Terve (2015), Budapest Főváros Rendezési Szabályzata (2015)

Kerü|etfejIesztési Koncepció. 9/2oo7. (||. 19.) önkormányzati rendeIet Józsefuáros fejIesztésérő|

Józsefváros lntegrá|t VárosfejIesztési Stratégia (2008; 2012)

Józsefváros Zö|dfe|ület Fenntartási és KörnyezetvédeImi Koncepciója

PaIotanegyed TurizmusfejIesztési Koncepció

66/2oo7 . (X||.12.) önkormányzati rendeIetteI e|fogadott Józsefváros Kerü|eti Építési Szabá|yzata (JiKÉsz)

52/2o7]-. (|X.19.) önkormányzati rendelet az építészeti circikség védelméről

Budapesti Egészségterv 2012

KSH Statinfo

FeIadate||átási, intézményhá|ózat-működtetési és kcizneve|és.fejIesztési terv, Budapest,2013-2018

Budapest statisztikai évkönyve 2012

Budapest statisztikai évkönyve 2013

TEIR

oktatási Hivata| - oktatas.hU

KSH He|ységnévtár

MenheIy A|apÍtvány: A fővárosi haj|éKaIane||átó intézmények - A|ap információs kiadvány; menheIy.hu

Józsefvárosi Egészségü8Yi SzoIgálat adatköz|ése

He|yi Esé|yegyen|őségi Program, Budapest Főváros V|||. kerü|et Józsefvárosi onkormányza! 2013. jú|ius

3l2o75, (|. 28.) Főv. Kgy. rende|et a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osftottan megil|ető bevéte|ek
2015. évi megosztásáró|

Józsefoáros turisztikai és városmarketing-koncepciója, 2010

ingatlannet. hu

otthonterkeo.hu

Á||ami Számvevőszék - JeIentés az önkormányzatok vagyongazdá|kodása szabá|yszerűségének e||enőrzésérő|. Budapest Főváros
V|l|. kerü|et JózseÍváros, 2015. március

1612070. (|l|.o8.) Önk. rendeIet

revS.hu
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kö|tségvetésrő|, i||etve az egyes gazdasági társaságok 2013-as eredménykimutatása

2011. CĹXXXIX. törvény

BCE, Tájtervezési és TerületfejIesztési Tanszék, Landsat TM5 műhoIdfe|véteI

Arcanum adatbázis

Forster Központ nyi|vántartása

2001. évi Lx|V. törvény

37/2ot3, (V.10.) Főv. Kgy. rende|et

52/2ot7' (|X.19.) önkormányzati rendeIet
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Vórosszövet

Je||egzetes épü |ettípusok

tetőforma

épĺtési technológia

funkció

udvar

föIdszinti kiaIakítós

Te|epüléskarakter

beépítési mód

intenzitós

magassóg

ziild

építészeti megjelenés

fekvés

He|yi sajátosságok

Vórosszovet

JelIegzetes épülettípusok
tetőforma

épĺtési technológio

funkcĺó

udvor

zártsorú, zártudvaros

magas beépítési intenzitás

je||emzően 3-5 szint

he|yen ként zö|d tombbelsők, fasorok

homogén nívós építészeti minőség

sík terü|et

kiaIaku|t városszövet

fö|dszinti üzlethelyiségek

paIotaépítészet

magastetős

hagyományos

|a kódominá ns vegyes városias

nagyobb be|ső udvarok

nagy fö|dszinti beImagasság

zártsorú, zártudvaros

magas beépítési intenzitás
je||emzően 4-6 szint

körút mentifasorok

homogén nívós építészeti minőség

sík terület

kialaku|t városszövet

földszinti üzIethe|yiségek nagy számban

magastetős

hagyományos

Vegyes városias

szűk és nagyobb be|ső udvarok vegyesen

forró s: www' g o o g l e. h u / m o p s

Kijrút _ Rókóczi út menti terület

forrós: www'g o o g l e. h u /m a p s
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Népszínház utca menti terület

földszinti kialakĺtós esetenként mezzanin szint

TeIepüléskarakter

beépítési mid
intenzitós

mogassog

ziild

épĺtészeti megjelenés

fekvés

He|yi sajátosságok

Vdrosszövet

Je||egzetes épülettípusok

tetőforma

épĺtési technológĺo

funkció
udvor

földszinti kĺalakĺtós

Telepü|éskarakter

beépĺtési mid
intenzitós

magassóg

zöld

építészeti megjelenés

fekvés

He|yi sajátosságok

Vórosszövet

JeIlegzetes épülettípusok

tetőformo

épĺtési technológia

funkció

udvar

zártsorú, zártudvaros

magas beépítési intenzitás

jel|emzően 4-5 szint

zti|dfelü|et hiányos terü|et

homogén

sík tertilet

kiaIaku|t városszövet

földszinti üzIethe|yiségek nagy számban

hagyományos kereskedőutca

magastetős

hagyományos

|akódominá ns, vegyes vá rosias

nagyobb belső udvarok

utcához kapcsolódó üzletek

zártsorú

magas beépítési intenzitás

je||emzően 2-5 szint

teresedéseken zö|dfe|ü|etek, részben fasor

vegyes

sík terÜlet

kĺalakuIt városszövet

fö|dszinti üzIethelyiségek kis számban

magastetős és lapostetős vegyesen

hagyományos

Iakódomináns, Vegyes városias

kisebb nagyobb belső udvarok vegyesen

Jorrás: www. g o og l e' h u /m a ps

Baross utca menti terület

for rós: www.g oog l e. h u /m o ps
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CoruÍn Sétány Program

fij ldszÍ nti kio lakĺtá s sok esetben fcildszĺnti la kófunkció

TeIepüléskarakter

beépítési mód

intenzitős

magassóg

zöId

építészeti megjelenés

fekvés

He|yi sajátosságok

Vórosszövet

Je||egzetes épü|ettípusok
tetőforma

építési technológio

funkció

udvar

földszinti kialakĺtas

Településkarakter

beépítési mód

intenzitás

magassóg

zöld

építészeti megjeIenés

fekvés

He|yi sajátosságok

Virosszövet

Je||egzetes épü |ettípusok

tetőforma

épĺtési technológia

funkcio

foldszinti kialakĺtós

zártsorú- Vegyes

magas beépítési intenzitás
je||emzően 6-7 szint

teresedéseken zö|dfelületek, részben fasor

heterogén

sík terü|et

átstrukturá|ódó városszövet

átépü |ő aIuIhasznosított területek

magastetős és lapostetős vegyesen

hagyományos

kereskedelem, vegyes vá rosias

nagyobb belső udvarok

főuta k mentén üz|ethelyiségek

teIepszerű

közepes

je||emzően 11-16 szint

közterületi zö|dfe|Ü|etek nagyobb arányban

homogén

sík terület

tervezett városszövet

lapostetős

előregyártott

Iakófunckió

lakó vagy tároló funkció, üz|etek hiánya

forrós : www.g o o g l e' h u /m a p s

LakőteIep

Jorrós: www.g oog le, h u/ma ps
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Vegyes belső városrész

forrós: www.google. h u /ma ps

TeIepü|éskarakter

beépĺtési mód

intenzitós

mogossag

zöld

épĺtészeti megjelenés

fekvés

Helyi sajátosságok

Vórosszövet

JelIegzetes épülettípusok

tetőforma

építési technoIógia

funkció

udvar

földszinti kioIakítós

TeIepüléskarakter

beépĺtési mód

intenzitós

magassóg

zöId

építészeti megjelenés

fekvés

Helyi sajátosságok

Virosszovet

Je||egzetes épü|ettípusok

tetőforma

épĺtési technoligia

funkció

zártsorú

magas beépítési intenzitás

vegyese n 1,-2, 4-5 szint

főként aluIhasznosított terü|eteken gyomfák

heterogén

sík terület

átstru ktu rá lódó vá rosszĺivet

átépÜ |ő a lulhasznosított terü|etek

magastetős

hagyományos

|akó

szűk, sokszor hosszanti belső udvarok

üzIethe|yiségek kis számban

szabadoná||ó jel|eg

aIacsony beépítési intenzitás

je||emzően 3-4 szint

intézménykertek

homogén egységek

sík terü|et

tiná lló intézménytömbök

magastetős és |apostetős vegyesen

hagyományos

oktatás, egészségügy, igazgatás

Intézmények

forrós: www'g oogl e, h u /m ops
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Gazdasági terijletek

Jorrás: www'g oogle.h u /m a ps

Telepü|éskarakter

beépítési mód

intenzitás

magassóg

ziild

építészeti megjelenés

fekvés

He|yi sajátosságok

Varosszövet

Je||egzetes épü|ettípusok
tetőforma

épĺtési technológio

funkció

TeIepüléskarakter
beépĺtési mód

intenzitós

magassdg

zitld

építészeti megjeIenés

fekvés

Helyi sajátosságok

Vórosszövet

kevert

magas beépítési intenzitás

csarnok és vegyesen 2 -3 szint

zö|dfelü let hiá nyos terÜ|et

heterogén

sík terület

átjá rhatatlan városrésznyi terü |etek

Ia postetős, aIacsony haj|ásszögű

hagyományos, szere|t

kereskedelem, szo|gá|tatás, ra ktározás,

gyártás

szabadoná||ó, ikres

a Iacsony beépítési intenzitás

1-2 szint

magán kertek gazdag zö|dfelü|ettel

homogén, kara kteres építészeti megjelenés

sík terü|et

öná||ó ko|óniate|ep e|vágva a városszövettő|

Je||egzetes épü |ettípusok

tetőforma

építési technológio

funkció

magastetős

hagyományos

lakó

MÁV munkóstelep

forrás: www'g oogle.h u /m a ps
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Tisztviselőtelep

f orrós: www,goog I e. h u /m a p s

TeIepü |éskara kter

beépítésimód

intenzitas

mogossóg

zold

építészeti megjelenés

fekvés

zártsorú - speciális

kcizepesen aIacsony beépítési ĺntenzitás

je||emzően 1-2 szint

utak menti zö|dsáv, fasor, magánkertek

homogén

sík terü|et

He|yi sajátosságok

Vórosszövet kia|akult

Je||egzetes éptiIettípusok

tetőforma

építési technológio

funkcíó

földszintĺ kialakĺtós

TeIepü|éskarakter

beépítési mód

intenzitós

magassag

zöld

épĺtészeti megjelenés

fekvés

He|yi sajátosságok

Vórosszövet

Je||egzetes épülettípusok

tetőforma

építési technológia

funkció

magastetős

hagyományos

Iakó

magasfdldszint, jellemzően Iakófunkció

zártsorú

magas beépítési intenzitás

6-8 szint

fasor, zö|dsáv, tetőkerti zö|dfe]ület

homogén

sík terü|et

átstru ktu rá lódó vá rosszövet

átépĹilő a lulhasznosított terü|etek

Iapostetős

hagyományos

iroda

Nagyvárosiba ford u ló te rij l et

forrós: www.g o og l e. h u / m o p s
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Tömbći nké nt e lté rő ka ra kte r

forrós: www,g oogle, h u /m a ps

tervezett városszövet

f; Jel|egzetesépülettípusok

ľ tetőforma magastetős

épĺtésitechnoligio hagyományoséspaneI

teIepszerű - speciá|is

közepes beépítési intenzitás

tömbonként eltérően L-2,4.5 szint

utcai fasorok, t<imbbelsőkben zö|dfe|ü|etek

tömbtinként homogén

sík terü|et

lakó

ttimbokön be|üli be|ső zö|dudvarok

jel|emzően tároló, garázs, lakó

kevert: zártsorú, szabadoná||ó

vegyes beépítési intenzitás

vegyesen 2-4,6-8 szint

utcai fasorok, tömbbelsőkben zö|dfelületek

heterogén

sík terület

TeIepüléskarakter

beépĺtési mód

intenzitds

mogassag

zöld

épĺtészeti megjelenés

fekvés

He|yi sajátosságok

Vúrosszilvet

funkció
udvor

földszinti kÍaIokĺtds

TeIepü|éskarakter

beépĺtési mód

intenzĺtás

mogassag

zöld

épĺtészeti megjelenés

fekvés

He|yi sajátosságok

Vórosszövet áta|aku|ó

áta|aku|ó, intézményi funkció irányába

fordu|ó terti|et

Je||egzetes épü |ettípusok

tetőforma vegyesen magastetős és |apostetős

építési technológia hagyományos, szerelt

funkció Vegyes

Vegyes teriilet

forrós: www'g oogl e, h u /ma ps
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