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Bevezeto

A jogalkoto 2013. janudr 1-jei hatdllyal 
megteremtette a telepuleskepi eljdrdsok 
(bejelentes, velemenyezes, kbtelezes) 
rendszeret az bnkormdnyzatok szdmdra. 
Azok az bnkormdnyzatok, amelyek eltek 
ezzel a lehetbseggel, olyan eszkbzt kaptak 
a kezukbe, amely reven telepulesuk 
arculata megbrizheto, illetve alakfthato. Ez 
az elsb felhatalmazds meg a hatdlyos 
epitesi jogszabdlyokon alapulva engedte 
az egyes epitesi tevekenysegeket.

2016 juniusdban az Orszdggyules 
megalkotta a telepuleskep vedelmerbl 
szdld LXXIV. tdrvenyt, ami uj alapokra 
helyezte az ezzel kapcsolatos elvrendszert. 
E szerint egy rendeletben kell bsszefoglalni 
az bsszes szabdlyt, ami a telepules 
ertekvedelmerol, az epuletek, kbzteruletek 
arculatdnak formdldsdrol, a nem epitesi 
engedelyhez kbtbtt epitesi tevekenysegek egyeztetesenek meneterbl, a tervtandcs 
lehetbsegerbl, az epitmenyek rendeltetesenek megvdltoztatdsdnak es a cegerek, 
rekldmok elhelyezesenek felteteleirbl szol.

A jogszabdlyi kbrnyezet a tbrveny megalkotdsa 6ta tbbbszbr mbdosult. Jelenleg a 
419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet uj rendelkezesei az irdnyadok, melynek megfelelve 
alkottuk meg Jdzsefvdros uj Telepuleskepi Arculati Kezikbnyvet. A kezikbnyv a 
jelenleg hatdlyos, komplex elbirds-rendszer a lakossdg es a beruhdzbk szdmdra 
kbzerthetb formdban tbrtenb bemutatdsdra szolgdl, mely dbrdkkal, fotbkkal 
illusztrdlja a lehetbsegeket.

A helyi epitesi szabdlyzat, a telepuleskepi 
rendelet es a kezikbnyv egy keretrendszer 
resze, mely a kerulet fbepitesze es a helyi 
epiteszeti es muszaki tervtandcs 
segitsegevel tdmpontot jelenthet az 
epiteszek szdmdra is, hogy jo minbsegu, 
karakteres, de a kbrnyezetebe illeszkedb 
epuletek szulethessenek, illetve a meglevb 
epuletdllomdny is ezen elvek menten 
ujuljon meg.

„A varas karakteret meg kell orizni. A tervezes 
egyik fontos funkcldja megtaldlni azokat az 
eszkozoket, amivel biztositani lehef a varas 
tbrteneti fejlodesenek folyamatossdgdt, 
egyben egyediseget, karakteret drzo 
adottsdgok fennmaraddsdt es megujuldsdt."

(Meggyesi Tamas: Telepulesfejlesztes 
Egyetemi jegyzet, 2006)
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1. A TELEPULES BEMUTATASA, ALTALANOS TELEPULESKEP, TELEPULESKARAKTER

Torteneti attekintes

A Belvdros utdn Jozsefvdros Pest legregebbi vdrosresze. Magyar es szerb telepesek 
mar 1690-ben engedelyt nyertek a telepulestbl, hogy a vdrosfalakon tuli mezokbn 
epitkezhessenek. Abban az idbben a kbrut vonaldn tul szdntbfbldek, homokos 
pusztasdgok, erdok, tavak es mocsarak terultek el e videken. Jozsefvdros teruleten az 
1720-as evekben indult meg a nepesseg betelepulese, amely sordn a szomszedos 
teruletekkel szemben elbnyt jelentett, hogy Jozsefvdros teruletet hdrom oldalrol is 
orszdgos jelentbsegu ut hatdrolta. Az Orszdgut (mai Muzeum kbrut) a Kecskemeti es 
Hatvani Kapukat kbtbtte bssze a vdrosfalon kivul, A Kerepesi (Rdkoczi ut) es az Ulloi ut 
pedig Pestet kbtbttek bssze Magyarorszdg eszakkeleti es delkeleti reszevel. A 
parcelldzdsok kapcsdn a letelepedesnek ket kiinduldsi pontja volt a teruleten: a pesti 
vdrosfal menten, illetve a mai Horvath Mihdly ter kbrnyeken, ahol Lerchenfeld, azaz 
Pacsirtamezo egy szbrvdnytelepules jbtt letre. Itt alakult ki Pest elsb kulvdrosa, mely az 
ipari forradalom elbtt jbtt letre, tehdt lakbi fokent mezbgazdasdgi termelessel 
foglalkoztak. Pacsirtamezo a Kerepesi ut es a Belvdros fele terjeszkedett es az 1770-es 
evekben bsszeert a belvdrosbbl kifele terjeszkedb hdzak sordval. 1766-ban bontottdk 
kette az addig kialakult kulvdros (Pacsirtamezo) teruletet Felsb es Also Kulvdrosra, 
melynek hatdrvonala a Kerepesi ut volt. 1777-ben I. Jbzsef nemet-romai csdszdrrbl, 
magyar es cseh kirdlyrbl illetve Szent Jbzsefrol neveztek el az „Als6 Kulvdrost”, mely 
vdrosresz 1792-ben szetvdlt az Ulloi ut menten. Deli reszet I. Ferenc kirdlyrbl 
Ferencvdrosnak neveztek el. A fentebb emlitett a beosztds, hosszu ideig 
meghatdrozta keruletunk fejlbdeset, hiszen a XVIII szdzad vegetbl 1950-ig nem 
vdltozott Jozsefvdros hatdra.



Jozsefvdrosi Arculati Kezikonyv 2022.

Az 1838-as drviz a keruletben taldlhatd epuletek nagy reszet elpusztitotta. Jdzsefvdros 
1255 hdzdbdl 891 dolt bssze, 115 erosen megrongdlddott es csak 249 db maradt 
epsegben. Az drviz lezuduldsdt kbvetoen megkezdodbtt a kdrnyek ujjdepftese, ekkor 
alakultak ki a vdrosias jellegu utcdk es kbzepuletek. A Baross utcdtol delre kialakult 
utcahdldzatot Hild Janos 1805-bs terve alapjdn alakftottdk ki, a Nepszinhdz utcdtol 
eszakra levo utcahdldzat a vdrosi mernokok 1865 kbrul keszitett tervet tukrozi. A 
Kobdnydtdl 1950-ben a kerulethez csatolt utcdk vonala a szdzadforduldn vegzett 
parcelldzdsok nyomdn alakult ki.

Arviz a Jozsefvarosban 1838-ban Arviztabla a Magyar Nemzeti Muzeum keritesen
forras: www.jozsefvaros.hu forras: www.magyarmuzeumok.hu

A kerulet kereskedelmenek fejlodeseben lenyeges fordulatot jelentett a 
pdlyaudvarok megnyitdsa, hiszen ezzel a Rdkdczi ut a fovdros legfontosabb 
„bejdrata” lett. A pdlyaudvarok letrejotte fellenditette a vdrosresz fuvarozd es 
berkocsis ipardt. A vasuti druszdllitds megjelenesevel Jdzsefvdrosba kerult a 
budapesti szen- es tuzifa-kereskedelem jelentos resze, egymds utdn nyiltak meg a 
keruletben a tuzeloanyag-kereskedok telepei.

Keleti palyaudvar Jdzsefvarosi palyudvar
forras: www.fortepan.hu /Klosz Gyorgy foto forras: www.fortepan.hu /BP Leveltara foto
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Az 1872. evi XXXVI. torveny Pestet, Buddt 
es Obuddt egyesitette es 10 keruletre 
osztotta fel. A VIII. keruleti elbljdrosdg 
alakulb uleset 1873. december 15-en 
tartotta meg.

A VIII Keruleti Eldljarosag epulete 
forras: www.hungaricana.hu

Jozsefvdros akkori hatdrait a Muzeum kbrut - Rdkoczi ut - Fiumei ut - Orczy ut - Ulloi ut 
jelentette. Az Orczy ut - Fiumei ut - Kerepesi ut - Hungdria kbrut - Kbnyves Kdlmdn 
kbrut - Ulloi ut dltal hatdroit terulet meg kulvdros, a X. kerulet resze 1950-ig.

A vdrosfejlodes szempontjdbbl 
kiemelkedo erteku volt a 
Nagykbrut kiepftese 1878-1890 
kbzbtt, amely az elso 
mestersegesen kialakitott es 
egysegesen beepitett fbutvonal 
volt a fovdrosban.

Pest attekinto szabalyozasi terkepe 1873
forras: www.mapire.eu

A XIX. szdzadban az iparosodds alakitotta tovdbb a fejlbdest. Jozsefvdros 
nepessegenek etnikai bsszetetele is sokszinu es vdltozatos kepet mutatott, hiszen a 
Teleki ter kbrnyeken elt a pesti zsiddsdg jelentds resze, valamint a Mdtyds ter 
kbrnyeken laktak a leghiresebb pesti muzsikus cigdny csalddok. frok es muveszek is 
nagy szdmban eltek Jdzsefvdrosban. A kbrnyek kdvehdzai, kertvendegloi es kocsmdi 
hiresek voltak, Budapest mas reszeibbl is szivesen kerestek fel oket a vendegek.

Danko utca 11. forras: www.facebook.com Jozsef kbrut - Kis Saletrom utca sarok forras: www.facebook.com

http://www.hungaricana.hu
http://www.mapire.eu
http://www.facebook.com
http://www.facebook.com
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Megmaradt Jozsefvaros regi nagysdgdban akkor is, mikor az 1920-as evek vegen 
Budapest©! 14 keruletre osztottdk fel.

A ket vildghdboru kozotti idoszakban Jozsefvaros teruleten az epitoipar teljesitmenye 
es a lakdsepitesek szdma visszaesett.

A II. vildghdboru jelentos pusztftdst okozott a keruletben. Jozsefvaros 2130 epuletebol 
mindbssze csak 347 maradt epsegben; 1294 hdz megserult, 450 sulyosan serult, 39 
pedig elpusztult. A megsemmisult lakdsok szdma 983 volt. A kbzlekedes megbenult, 
akadozott a gdz- es vizelldtds. Az ujjdepfteskor elsosorban a romos hdzakat tettek 
lakhatovd. Uj hdzak epitesere nem kerult sor, 1950-ig meg a legnagyobb foghijakat 
sem sikerult beepiteni, s lassan Jozsefvaros Budapest egyik legelhanyagoltabb 
keruletekent kerult a kbztudatba.

1950-ben - Nagy-Budapest megalakitdsdval egy idoben - Jozsefvaros hatdrait a 
Hungdria es a Kdnyves Kalman kdrutig toltdk ki s ezzel a VIII. kerulet terulete 334 
hektdrrdl 679 hektdrra gyarapodott, emellett Jdzsefvdroshoz csatoltdk Belso- 
Kobdnya uzemeinek egy reszet. A nagyobb es kisebb gydrak, uzemek szaporoddsa 
ellenere Jozsefvaros meg az 1950-es evekben is kisiparos kerulet maradt, ennek 
megfeleloen elesen elkulbnult a nyugati mbdosabb, es a keleti ipari, kisipari 
munkdsnegyedre.

1956-ban, az oktober 23-dn kitbrt forradalom 
esemenyeinek jelentos resze Jozsefvdrosban tortent, eleg, 
ha a Radio szekhdzdnak elfoglaldsdra vagy a Corvin 
kbzben tortent esemenyekre gondolunk. A forradalom 
harcai sordn 1300 hdz es 6000 lakds serult meg. A harcok 
sordn Jozsefvaros epuletdllomdnydban keletkezett a 
legtbbb kdr Budapesten.

II. Janos Pal papa ter, 1956 
forras: www.fortepan.hu

Az 1960-as evekben meruit fel eloszbr 
Jozsefvaros fejlesztesenek gondolata. 
Berhdzak epultek a Baross es Rigd utcdk 
sarkdn, a volt Dohdnyraktdr helyen es 
az Ulloi uton a Kisfaludy utcdtdl kifele a 
lebontott regi hdzak helyen, dm ezeket 
a pelddkat leszdmitva a szandldsi es 
rekonstrukcios tervek keszitese mellett, 
az 1970-es evekig tulajdonkeppen csak 
a foghijak beepitesere kerult sor.
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A Jdzsefvdros eszaki es deli hatdra menten futb 
metrbvonalak a kerulet kbzlekedeseben is 
jelentos szerepet toltenek be. 1970-ben indult 
meg a forgalom a 2-es metro vonaldn a Dedk 
ter - Ors vezer tere kozotti szakaszon. 
Ugyanebben az evben megkezdodbtt az M3- 
as metro epitese is. A Dedk ter es a Nagyvdrad 
ter kbzbtt 1977-ben indult meg a forgalom. A 4- 
es metrot pedig 2014-ben adtdk at a 
kbzbnsegnek.

Budapest metrovonalai
forras: www.hu.wikipedia.org

A 90-es evek vegen a keruletben megelenkultek a fejlesztesi beruhdzdsok, kulbnbsen 
a lakdsepitesek teruleten, de nott az irodahdzak es a kereskedelmi letesitmenyek 
szdma is. Fontos adat, hogy a hagyomdnyosan er6s kiskereskedelem jelentosege 
megmaradt. A Csarnok negyedben es az Orczy negyedben a foghijtelkeken sorra 
epultek tdrsashdzak, amelyek fokozatosan javitottdk a keruleti ingatlanok minoseget. 
A kisebb fejlesztesek mellett a kerulet jbvojet leginkdbb meghatdrozd ket projekt a 
Corvin Setdny Program es a Magdolna Negyed Program voltak. A folyamatok 
bsszesseget tekintve a vdltozdsok pozitiv irdnyu tendencidt mutatnak. Komoly cegek, 
uj tdrsadalmi retegek, uj szolgdltatdsok megjelenese mellett, az epitett kbrnyezet 
elemei is komoly fejlodesen mentek keresztul az elmult 10 evben.
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Termeszeti es taji adottsagok bemutatasa

Jozsefvdros tdjtbrtenete a topogrdfiai viszonyokkal es a Duna vizrajzdval szoros 
bsszefuggesben tdrgyalhato.

Jozsefvdros tdjtipusdt tekintve, vdrosias (urbdnus) tdj, igy az emberi beavatkozds es 
az epitett muvi kdrnyezet elemei vannak tulsulyban. A zbldfeluleti rendszer a 
telepules sajdtos felepitesu, biologiai folyamatokkal es bkologiai 
tbrvenyszerusegekkel jellemezheto alrendszere. Az Orczy-park, a II. Janos Pal papa 
ter, a Fuveszkert, a Muzeumkert, a Kdlvdria ter es a Golgota ter jelentos szereppel bir 
a surun beepitett vdrosi szbvetben, hiszen biztositja a lakossdg szdmdra a termeszetes 
kdrnyezet elerhetoseget. Az emlitett zbldfeluletekbbl a Fuveszkert orszdgos 
jelentosegu vedett termeszeti teruletnek minosul. A 10 hektdr alatti kbzparkok kbze 
sorolhatok a lakossdgi rekredcibt szolgdld kbzcelu zbldfeluletek. Keruleti jelentosegu, 
nagyobb kiterjedesu parkok az Orczy-park es a II. Janos Pal papa ter, emellett 
jelentos zoldfelulettel rendelkezb intezmenyterulet is taldlhato Jdzsefvdrosban, hiszen 
a Fiumei uti Nemzeti sirkert a Kerepesdulb vdrosresz jelentos reszet elfoglalja. 
Jozsefvdros nem tartozik a legalacsonyabb zbldfeluleti intenzitdsu keruletek kbze, 
azonban a 25% alatti intenzitds miatt a legmagasabb erteku keruletektol is tdvol dll.

Jozsefvdros tdjkepi karakteret alapvetben a termeszetes adottsdgokhoz ardnyosan 
illeszkedo vdrosepiteszet hatdrozza meg. Budapest terepmorfologiai jellegzetessege 
a hdrom oldalrdl dombkoszoruval bvezett medence, amely Jozsefvdros tele a Pesti- 
siksdg reszekent delkeleti irdnyba kinyilik.

Tdjkepvedelmi szempontbbl kiemelten kezelendok azok a teruletek, amelyek 
Idtvdnyvedelem szempontjdbol erzekenyek, pelddul a Palotanegyed karakteres es 
vedett epuletei, a Jbzsef kbrut, a Baross utca, a Rdkbczi ut, a Nepszinhdz utca es az 
Ullbi ut egysege.

Jdzsefvdrosban a nagy kiterjedesu eklektikus vdrosszovet Idtvdnya domindl, amelyet 
finom lepteku, epitett hangsulyok (kupoldk, tornyok) tagolnak, tovdbbd nehdny 
tdvolabb elhelyezkedo magashdz Idtvdnya tesz vdltozatossd (Szigony utcai 
lakotelep, SOTE elmeleti tomb).
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A kerulet 6,85 km2, ebbol a kbzteruleti, intezmenyi es egyeb zbldfeluletek terulete 
1 041 650 m2 (1,04 km2), ez 15%-a a kerulet teljes teruletenek. Ebbol fdsitott kbzter, 
kbzkert, kbzpark 202 164 m2. Tovabbi zbldfeluletet jelentenek az utcai fdsitdsok, 
zbldsdvok, lakotelepi, illetve a telkeken beluli telepulesi zbldek (belsoudvarok 
zbldfeluletei, kertkapcsolatos telkek nbvenyzete, kbzbssegi kertek, zbldtetok) is.

Budapesten dtlagosan 5 m2 kbzpark, kbzkert jut egy lakosra. Az alacsony szintu 
kbzpark, kbzkert elldtottsdggal szemben az Egeszsegugyi Vildgszervezet (WHO) 
ajdnldsa 9 m2 /fb. A keruletben 2,6 m2 kbzpark, kbzkert jut egy lakosra, azonban, ha 
az bsszes intezmenyi zbldfelulettel is bsszevetjuk a kerulet lakossdgi adatait, akkor 13,5 
m2-re no az egy fore jutb zbldfelulet.
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Telepulesreszek bemutatasa

Jozsefvdros Budapest hetedik legnepesebb kerulete. Terulete 6,85 km2, ez alapjdn a 
18. helyen szerepel a budapesti keruletek kbzbtt, tehdt nepsurusege a fovdrosi 
keruletek kbzbtt magas.

A VIII. Kerulet terstrukturdjdt tekintve talon a legvdltozatosabb budapesti kerulet. 
Hatdrai kbzbtt megfigyelhetunk belvdrosi, fbleg kbrfolyosds berhdzakkal beepitett 
vdrosreszt a Palotanegyedben, lakotelepi beepitesu teruleteket a Baross es Prater 
utca menten, ugyanakkor kertes hdzas bvezetet is taldlhatunk a Tisztviselotelepen. 
Ipari zdndkkal is rendelkezik, itt taldlhato a volt Michelin gumigydr terulete, illetve az 
egykori Ganz-Mdvag jelentbs alapteruletu telephelyen is folyik az ipari termeles 
bizonyos csarnokokban.

A lentebb taldlhato dbrdn Idthatb, hogy Jozsefvdros 3 nagyobb egysegre (belso, 
kbzepso es kulsd Jbzsefvdrosra), illetve 11 negyedre tagolbdik. A negyedek 
lehatdroldsdt a kbzlekedesi infrastruktura fb elemei vasutak, utak stb. hatdroljdk. Ez a 
beosztds 2007-ben jelent meg eloszbr a Keruletfejlesztesi Koncepcibban, azbta 
beepult a kbztudatba es 2012-ben a Fovdrosi Kbzgyules is, nemi nev-vdltoztatdssal 
rendeletben is elfogadta.

XIV. kerulet

Paloianegyed Csamok negyed
Magdolna negyed

1. terkep: Jozsefvdros teruletenek felosztdsa
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1. Palotanegyed

A Palotanegyedet a Muzeum korut - Rdkdczi ut - Jozsef korut - Ulldi ut hatdrolja.

A Jozsef korut kiepulesevel pdrhuzamosan 
1855-1900 kozott felepult a moi Belso- 
Jdzsefvdros palotdinak zome. Epitkezett itt 
tobbek kozott a Pdlffy-, a Degenfeld- 
Schonburg-, a Kdrolyi-, a Bdnffy-, a 
Wenckheim-, a Pejacsevich-, a Dessewffy-, 
a Keglevich-, a Tdrley-, a Zichy-, az Almdsy-, 
az Esterhdzy- es a Pulszky-csaldd. Olyan 
epiteszeket, epitomestereket alkalmaztak, 
mint pl. Ybl Miklos, Schmahl Henrik, Pollack 
Mihdly, Gottgeb Antal, Weber Antal,
Skalnitzky Antal, Fellner Ferdinand es Helmer Hermann, valamint olyan neves 
muveszek alkotdsai kerultek beepitesre, mint Lotz Kdroly freskoi, Fadrusz Janos 
mdrvdnyszobrai es a Zsolnay-csempes kandallok. A Baross utca pelddul tipikusan 
pesti berpalotdkkal epult be abban az idoben - az utcafronton a modosabb 
csalddok, nagyobb lakdsok, hdtul a kbrfolyosdk menten a szegenyebb retegeknek 
epult szoba-konyhds lakdsok helyezkedtek el. A palotdk eles kontrasztot mutattak a 
kulsobb vdrosresz fbldszintes hdzaival.

Ez a kerulet legfejlettebb es legegysegesebb terulete, mely er6s identitdsu 
belvarosias tdrsadalmi kbrnyezettel rendelkezik. A Palotanegyed hdztbmbjeinek 
nagy resze XIX. XX. szdzad forduldjdn epult ki. Fejlodeset az is elosegitette, hogy tbbb 
orszdgos intezmeny is ezen teruleten kapott otthont. Itt epult tel a Nemzeti Muzeum, 
itt taldlhatb az egykori Kepviselohdz es itt volt a Nemzeti Szinhdz is. A XIX. szdzadban 
kialakult kozpont kbrul tbbb arisztokrata csaldd epitetett a korra jellemzd stilusban 
palotdt, amelyek a mai napig dllnak es a Palotanegyed buszkesegei. A negyedet 
kiemelt fontossdgu utak hatdroljdk, melyek a belvdrosi fekvesuknek kbszbnhetoen 
uzleti, vendegldto es szolgdltatd funkciok kialakuldsdt tettek lehetove.

A Palotanegyed helyzetet elsosorban a belvdros kbzelsegenek, gazdag tdrsadalmi 
es tbrtenelmi tradfcidinak, a kulturdlis es oktatdsi intezmenyek magas 
koncentrdciojdnak, ertekes muemlekepuleteinek, hangulatos utcdinak kdszbnheti. A 
vdrosreszben fellelhetok a barokk, a klasszicizmus, a neoreneszdnsz, az eklektika es a 
szecesszio epiteszetenek elemei is. A negyed epuletdllomdnya a keruletben a 
legjobbak koze tartozik mind az epuletek muszaki dllapotdt, mind a lakdsok 
minoseget tekintve.



Jozsefvdrosi Arculati Kezikbnyv 2022.

Az Europa Belvdrosa Programok kereteben 1 600 m2 
setdlo es 10 900 m2 csillapitott forgalmu utca letesult 
a Gyulai Pdl, a Kofaragd, a Maria es a Hordnszky 
utcdkban, illetve a Gutenberg teren. A rekonstrukcio 
kereteben fdsftds is zajlott es kerekpdrtdrolok is letesultek. 
A Gyulai Pdl utca egy szakasza az autos forgalom elol 
elzdrt kbzterulette alakult, igy a Palotanegyed a meglevo 
Krudy Gyula utca mellett ujabb setdlo utcdval

)6zsefvAro s

PALOTANEGYED
BUDAPEST EGYETEMI ES KULTURALIS NEGYEDE

EUROPA BELVAROSA 11 
PROGRAM

gazdagodott. Majd megujitdsra kerult a Brody Sandor utca Vas utca es Gutenberg 
ter kbzbtti szakasza, illetve a Gutenberg ter Somogyi Bela utca es Rbkk Szilard utca 
kbzbtti szakasza. A Pollack Mihdly teren formabontd utcabutorok epultek, a Gyulai 
Pdl utcdban kutyafuttatd, mig a Brody Sandor utca Hordnszky utcai 
„kiteresedeseben” pihenb funkcid telepult.

2. NepszFnhdz negyed

A Nepszinhdz negyedet a Rdkdczi ut - Fiumei ut - Nepszinhdz utca - Jdzsef kbrut 
hatdrolja.

A Nepszinhdz negyed a kerulet szinte 
teljesen beepitett, dtlagos fejlettsegu es 
adottsdgu terulete. Epuletdllomdnya 
jellemzoen 4-6 emeletes, kbzepes es jo 
dllapotu, surun beepitett, jb minosegu 
berhdzakbbl dll. A lakossdg bsszetetelere is 
a vdltozatossdg, a sokszinuseg a jellemzo. 
A negyed jellegzetes szinfoltja a 
Nepszinhdz utca, a helyi kereskedok 
utcdja, mely megorizte hagyomdnyos 
uzleteit es vdsdrlo kbzdnseget. A negyed 
mdsik jellemzo terulete a II. Janos Pdl Papa ter, mely az Orczy park utdn a 
legnagyobb bsszefuggo zbld terulet a keruletben. Itt taldlhatd az Erkel szinhdz, mely 
meghatdrozo intezmeny a negyed kulturdlis elete szempontjdbdl. A II. Janos Pdl 
Papa teren megepult uj metro dllomds felertekelte a kbrnyek ingatlanjait. A 
Nepszinhdz-negyed bdrmely pontjdrdl 5 perc alatt valamelyik metro megdllbhoz el 
lehet jutni, tehdt tbmegkbzlekedesi helyzete kivdlb. Kiemelt fontossdgu utak 
hatdroljdk, melyek a belvdrosi fekvesuknek kbszbnhetoen uzleti, vendegldtb es 
szolgdltatd funkcidk kialakuldsdt teszik lehetove.

3. Csarnok negyed

A Csarnok negyedet a Jdzsef kbrut - Nepszinhdz utca - Nagyfuvaros utca - Koszoru 
utca - Baross utca hatdrolja.

A nyilt piacokat felvdltottdk a vdsdrcsarnokok, a keruletben 1897-ben epult a 
Rdkdczi teri csarnok. A Csarnok negyed vdltozd, dtalakuld es arculatdt keresb 
tdrsadalmi kbrnyezet jellemzi. A negyed kapcsolatai minden irdnyban erosek es 
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jellegzetesek, fontos terekkel (Blaha Lujza ter, 
Rdkoczi ter, II. Janos Pal papa ter, Mdtyds ter, 
Horvath Mihdly ter) es utcdkkal (Jozsef korut, 
Baross utca, Nepszinhdz utca), mely utvonalak 
menten eros kiskereskedelmi, szolgdltato es egyeb 
vdllalkozd tevekenyseg alakult ki. A negyed 
legkarakteresebb kereskedelmi funkcioval 
rendelkezo epulete a Rdkoczi teri vdsdrcsarnok a 
budapesti vdsdrcsarnokok sordban mdsodikkent 
epult fel 1894-ben. (1988. mdjus 6-dn ejjel a 
csarnokban tuz utott ki es az epulet leegett. A 
tuzveszt kdvetoen Tokar Gyorgy es Hidasi Gydrgy 
epiteszek tervei alapjdn felujftottdk es 1991. Julius 
25-en ujra megnyitottdk.) Az elmult evekben a 
terulet jelentos fejlodesnek indult, a negyed
kbzbiztonsdgi problemditdl megszabadult. A 4-es metro Rdkoczi teri dllomdsa is 
megnyflt, mely kivdld kbzlekedesi kapcsolatot biztosit a belvdros es a Keleti 
pdlyaudvar irdnydba. A Csarnok negyedet kiemelt fontossdgu utak hatdroljdk, 
melyek a belvdrosi fekvesnek koszonhetoen uzleti, vendegldtd es szolgdltato 
funkcidk kialakuldsdt tettek lehetove.

4. Magdolna negyed

A Magdolna negyedet a Baross utca - Kdlvdria ter - Fiumei ut - Teleki Ldszld ter - 
Nepszinhdz utca - Nagy Fuvaros utca - Mdtyds ter - Koszoru utca hatdrolja.

Jdzsefvdros 11 negyede kbzul a tdrsadalmi es 
kbrnyezeti problemdkkal egyik legjobban terhelt 
a Magdolna-negyed. A leromlott fizikai kbrnyezet, 
tdrsadalmi-gazdasdgi elmaradottsdg, hdtrdnyos 
helyzetu csalddok magas koncentrdcidja egzakt 
mddon is kimutathatd, a teruleten magas a 
hdtrdnyos helyzetu csalddok koncentrdcidja es a 
roma nepesseg ardnya is. A tdrsadalmi 
problemdkat jelzi, hogy a keruletben itt a 
legmagasabb a munkanelkuliseg, es az 
iskoldzottsdgot tekintve is itt a legnagyobb a 
lemaradds.

1898-ban a Teleki terre telepult a fovdros 
haszndltcikk piaca. A kdzismert „tangd” rendkivul 
kuldnbs kereskedelmi eletet teremtett Jdzsefvdros 
ezen negyedeben egeszen 1950-ig. A kbrnyek utcdiban, kulbnbsen a Nepszinhdz 
utcdban sok zsibdrus uzlet nyilt.
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A Magdolna negyed programok kereteben, 2005 es 2014 kbzbtt jelentos 
vdrosrehabilitdcid zajlott a teruleten. Megujult a Mdtyds ter ahonnan kiindulva 
setdlbutcdkat alakitottak ki. A teren taldlhatb egykori kesztyugydr epulete is megujult 
es kbzdssegi hdz funkcibt kapott. Koztermegujitds tekinteteben nagy volumenu 
elorelepes tbrtent. A Teleki Ldszld ter, illetve a Kdlvdria ter teljes egeszeben 
megujulhatott. A Teleki ter felreesb reszen az ugynevezett „FiDo” ter (Fiumei ut es a 
Dobozi utca kozotti zbldfelulet) rehabilitdcidja is megtbrtent, ahol ujabb szabadteri 
sportpdlydkat adtak at a helyi fiataloknak, illetve egy ujabb kbzdssegi hdz is epult.

5. Corvin negyed

A Corvin negyedet a Jozsef kbrut - Baross utca - Leonardo da Vinci utca - Prater 
utca - Szigony utca - Ulloi ut hatdrolja.

Az 56-os forradalomban komoly tuzharcok 
folytak ezen a teruleten, mert a 
forradalmdrok egyik fb tartdzkoddsi helye 
Jdzsefvdros e resze volt. Az epitett 
kbrnyezeten a harcok nyoma, meg ma is 
megldtszik. Tbbb hdz homlokzatdn 
Idthatdak meg ma is a golybnyomok. Az 
emlitett tersegben azonban az uj evezred 
kezdeteig nem tbrtent komoly fejlesztes. A 
nem megfelelb higieniai kbrulmenyek es a 
leromlott epuletdllomdny kbvetkezteben a 
lakhelyeve vdlt. A Corvin negyed a kerulet tradiciondlis kbzpontja, az utbbbi 
evtizedekben egeszen a rehabilitdcibs tevekenysegek meginduldsdig sokat veszitett 
tdrsadalmi presztizsebbl, melyet kezd visszaszerezni. Az utbbbi evekben 
dzsentrifikdcibs folyamat vette kezdetet a vdrosreszben. A 2000-ben elinditott Corvin- 
setdny rehabilitdcibs programnak kbszbnhetben, sikerult megdllitani kedvezbtlen 
folyamatokat es mdra jelentos javulds tbrtent a terulet lakdsdllomdnyban. A 
megindult fejlesztesek mellett a vdrosresz kedvezo adottsdgokkal rendelkezik ahhoz, 
hogy ismet Jbzsefvdros gazdasdgi kbzpontjdvd vdljon. Kedvezo fekvesenek 
kbszbnhetben a teruletet 3 tbbb fbvdrosi ut is hatdrolja (Jozsef kbrut, Ulloi ut, Baross 
utca) Az emlitett utak menten a kiskereskedelmi, vendegldtd es szolgdltatd funkcibk 
megbriztek jelentbseguket. A terulet tbbb meghatdrozb jelentbsegb intezmennyel is

15 O I d a I



Jozsefvdrosi Arculati Kezikdnyv 2022. 

rendelkezik. Ilyen pelddul a Corvin mozi, a Corvin Plaza, a Dumaszinhdz, a Grund, 
vagy a Nokia szekhdz. A teruleten tobb fontosabb oktatdsi intezmeny is taldlhato 
(Prater utcai Altalanos Iskola es Gimndzium, a Fazekas Mihdly Altalanos Iskola es 
Gimndzium, es a Jozsefvdrosi Zeneiskola). Orszdgos jelentoseguek a Semmelweis 
Egyetem Corvin negyedben taldlhato Klinikai tbmbjei. A Kerulet hagyomdnyos 
kbzpontjdban (a megujult Horvath Mihdly ter es kbrnyeke) taldlhato Jozsefvdros 
igazgatdsi kbzpontja, a Polgdrmesteri Hivatal epulete is. A vdrosresz fejlesztesevel 
kapcsolatban eros az bnkormdnyzati szerepvdllalds, az bnkormdnyzati 
beavatkozdsok legfontosabb celjai kbzbtt szerepel a vdrosresz adottsdgainak 
kihaszndldsa mellett a hagyomdnyos kbzponti szerep felerosftese, a terulet 
keruletkbzponttd alakitdsa es a vdrosi eletminoseg javftdsa.

6. Losonci negyed

A Losonci negyedet a Szigony utca - Prater utca - Leonardo da Vinci utca - Baross 
utca - Illes utca - Kordnyi Sandor utca - Ulloi ut hatdrolja.

Az 1960-as evekben kijelolt elso utemnek 
a kereteben, a Tomo utca menten 
hdrom, egyenkent 192 lakdsos, 16 
emeletes ponthdzban bsszesen 576 lakds 
letesult, melyek reszbeni kiszolgdldsdra 
ABC es dvoda is epult.

A Baross u. - Szigony u. menten allo hdzak 
10-17 emeletesek, a Prater utca menti 3 
ponthdz 16 emeletes, bntdttpaneles 
technoldgidval keszult. Kbzepso 
Jozsefvdros Baross utca - Leonardo da 
Vinci utca - Prater utca - Illes utca 
szandldsa a 70-es evekben valdsult meg, tiz- es tbbbemeletes panelhdzas 
lakotelepek epultek a fbldszintes, illetve egy-ketemeletes berhdzak helyen.
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A IV. oteves terv idejen es az V. oteves terv elsb eveiben 1628 lakds helyen 1961 uj 
epult. Az epitkezes 1972-ben indult es 1978-ra fejeztek be. A beepites keretes jellegu, 
nagy, kbzponti zbldterulettel, melyben egy dltaldnos iskoldt es tbbb jdtszbteret 
helyeztek el. Az bvoddk, bdlcsodek az epuletek fbldszintjen helyezkednek el, a 
zbldfelulethez kapcsolodoan.
A Losonci negyed jellegzetessegeit ket eltero funkcibju, sajdtos arculattal rendelkezb 
resz hatdrozza meg, a Szigony - Tomb lakotelep, illetve a Szigony utcdndl taldlhato 
tudomdnyos intezmenyek dltal hatdroit terulet, mely magdban foglalja a negyed 
jelentos reszet kitevo Klinikai tbmbbket es a Pdzmdny Peter Katolikus Egyetem uj 
tdmbjet. Az 1970-es evekben kialakitott Szigony - Tomo lakotelep, illetve a 
befejezetlen Szigony kdrut torzbkent itt maradt resze magdn viseli a vdrosfejlesztesi 
beavatkozds minden kdros jegyet. A lakotelepre jellemzo a keruleti dtlagot is 
lenyegesen meghalado magas nepsuruseg, A negyedben jelentos eredmenyeket 
felmutato civil szervezetek dolgoznak. A terulettel kapcsolatos bnkormdnyzati 
beavatkozdsok legfontosabb feladata a kbrnyezet minosegi fejlesztese es ezen 
keresztul a lakotelep vonzo-megtarto kepessegenek erositese. A vdrosresz es az 
egesz kerulet kulturdlis szerepenek fejlesztese sordn kiemelt jelentoseggel bir a 
Szigony utcdndl taldlhato tudomdnyos intezmenyek (MTA KOKI, Semmelweis 
Egyetem intezmenyei es a Pdzmdny Peter Katolikus Egyetem) dltal hatdroit terulet.

7. Orczy negyed

Az Orczy negyedet a Kordnyi Sandor utca - Illes utca -Baross utca - Orczy ut utca - 
Ulloi ut hatdrolja.

Az Orczy negyed - a Magdolna negyedhez 
hasonldan- a kerulet tdrsadalmi problemdkkal 
leginkdbb veszelyeztetett vdrosresze. A terulet 
epuletdllomdnya korszerutlen bsszetetelu es 
meglehetosen rossz dllapotu. Az epuletek kdzel 
90%-a 1945 elott epult es tbbb mint a tele 1900 
elbtt. A lakdsok tulnyomd resze komfort nelkuli, a 
nem komfortos lakdsok ardnya igen magas 40% 
koruli, ami mintegy negyszerese a fbvdrosi 
dtlagnak. Az bnkormdnyzati tulajdonu 
berlakdsok ardnya az Orczy negyedben a 
legmagasabb a keruletben, amely fbvdrosi 
dtlag btszbrbse. A kbrnyezet muszaki dllapota 
leromlott A negyed lakossdga tbbbsegeben a 
szegenyebb tdrsadalmi retegekbbl kerul ki. A 
negyedben a keruleti dtlagot meghaladja a 
munkanelkuliseg, es a nepesseg iskoldzottsdgdt mutatd adatok is mesze a fbvdrosi 
dtlag alatt maradnak. A nehezsegek ellenere megindultak a nagyobb lepteku 
lakdsepitesi beruhdzdsok, mint pl. az Illes utcai 144-es tomb rehabilitdcibja, vagy a 
Koris utcai lakdsepitesek. A negyed teruleten 2003-2004 sordn mintegy 500 uj lakds 
kerult felepitesre. A Nemzeti Kbzszolgdlati Egyetem Campusa igen nagy 11 hektdros
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teruleten fekszik es magdban foglalja Jdzsefvdros legnagyobb zbldteruletet az Orczy 
parkot is. A Ludovika campus fejlesztese vdltozdst hozott az Orczy negyedben lezajlo 
folyamatokban, hiszen az elhanyagolt uresen allo epuletek ujra gazddra taldltak es 
megujultak a Ludoviceumban. Az egyetemistdk erkezese, valamint az Universitashoz 
kbtodo beruhdzdsok (Kollegium, sportcsarnok) felpezsditettek a kbrnyeket.

8. Kerepesdulo

A Kerepesdulot a Fiumei ut - Baross ter - Thbkbly ut - Verseny utca - D6zsa Gybrgy ut 
-Asztalos Sandor utca - Salgdtarjdni ut hatdrolja.

A kerulet nagy kiterjedesu negyederol van szd, 
melyre az intezmenyi, ipari es gazdasdgi funkcidk 
a leginkdbb jellemzoek. Lakofunkcio csak a 
Baross ter melletti tdmbbkben taldlhato, mely 
kbrulbelul 5-600 lakdst foglal magdban. Ennek 
kbszbnhetoen a keruletben itt a legalacsonyabb 
a nepsuruseg. A negyed egyik meghatdrozb 
eleme a Kerepesi uti temeto, az Arena plaza, a 
volt Gumigydr es a Keleti pdlyaudvar. 1847. 
junius 15-en nyitottdk meg a Kerepesi temetot, 
azonban csak 1849. dprilis 1-e 6ta vannak 
temetesek. A Keleti pdlyaudvar elovdrosi 
szerepenek nbvekedese miatt egyre tbbb 
munkavdllald ingdzik az agglomerdcioban 
taldlhato lakdhelye es a kivdlo vdrosi 
tbmegkbzlekedesi kapcsolatokkal (M2-es es M4-es metro) rendelkezo Nepszinhdz 
negyed kbzbtt. A terseg fejlodese ezert a leginkdbb a magdntulajdonosoktdl fugg. 
Az bnkormdnyzat szerepe a terulet fejlodeseben elsosorban a megindult folyamatok 
tdmogatdsa es a kedvezo szabdlyozdsi feltetelek megteremtese. A Gumigydr 
bezdrdsdt kbvetoen, a felszabadulb barnamezos terulet hasznositdsa komoly 
lehetosege lehet a keruletnek.
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9. Ganz negyed

A Ganz negyedet a Salgbtarjdni ut - Hungdria krt. - Kbnyves Kalman krt. - Vajda 
Peter utca - Orczy ut hatdrolja.

A Jozsefvdrosi pdlyaudvar a MAV elso 
pdlyaudvara volt, amelyet a Magyar Eszakvasut 
dllamositdsdt kovetoen, 1867-ben adtak at a 
forgalomnak. A Jozsefvdrosi pdlyaudvarra befutd 
pest-hatvani, majd hatvan-salgdtarjdni vonalakon 
keresztul Jdzsefvdrost erintve olcsd szen erkezett 
Pestre, melynek egy reszet Jbzsefvdros kbzvetlen 
kbrnyezeteben hasznositottdk. 1867-1885 kbzbtt az 
dllamvasutak budapesti fopdlyaudvarakent 
mukbdbtt, ezt kovetoen vette at szerepet a szinten 
a Jdzsefvdrosban epult, nagyobb es korszerubb 
Keleti pdlyaudvarnak, melyet 1884. augusztus 16- 
dn avattdk fel. A pdlyaudvar 2005-ig fogadott 
vonatokat, ekkor bezdrtdk. 1868-ban megalakult a 
Magyar-Belga Gep-es Hajdepito Tdrsasdg, 1872- 
ben pedig az Elso Magyar Vagongydr RT., amelyet 1880-ban vdsdrolt meg a kesobb 
hazai es nemzetkbzi hirnevre szert tev6 Ganz es Tdrsa Rt. A Ganz es a MAVAG 
egyesulese 1958-ban tbrtent meg. Orszdgos jelentbsegu vdllalatok kezdtek meg 
termelesuket Jdzsefvdrosban, amely mdra a kordbban is meglevo tbresvonalak 
menten darabjaira bomlott, gydrtdsi kulturdja a terulete nagy reszen megszunt. A 
terulet dtalakuldsa feltartdztathatatlan. A meg meglevo ipari termeles vdrhatdan 
nem tunik el teljes mertekben, de nagy valbszinuseggel meg tovdbb fog csdkkenni.

A kedvezo vdrosszerkezeti pozicid es kapcsolatok 
miatt a mar megjelent kereskedelmi szektor tovdbb 
fog erosbdni. A terulet kisebb-nagyobb elemekbol 
dllo, sokszereplbs vdllalkozdsi zbndvd alakult at, 
ahol az egyseges fejlesztesi tbrekvesek csak nagy 
erofeszftesek drdn valosithatdk meg. A napjainkban 
zajld folyamatot meghatdrozd mertekben a tdvol 
keleti kereskedok vezerlik. A tercier szektor 
gyakorlatilag „ujrahasznositja” az ipar dltal 
Jelakott" fizikai kbrnyezetet. A Ganz-Mdvag 
teruleten az dnkormdnyzat szabdlyozd eszkbzeivel, 
kbzvetett mddon avatkozik be a vdltozdsok 
irdnyitdsdba, melynek eredmenyekent 
kialakulhatnak az egybefuggo, megis fragmentdlt 
terulet dttbresei, feleledhet a belso uthdldzat, a 

teruleten rendezett viszonyok kbzbtt vdllalkozdsi/kereskedelmi zona erbsbdik meg. A 
nehezipar fokozatosan elhagyja a teruletet, csbkkentve a kbrnyezeti terhelest.
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10. Tisztviselotelep

A Tisztviselotelepet a Vajda Peter utca - Konyves Kalman korut - Ulloi ut - Orczy ut 
hatdrolja.

A Tisztviselotelep a Palotanegyed mellett a 
kerulet egyik legfejlettebb vdrosresze. A 
Nepliget es az Orczy kert kbzbtt 
elhelyezkedo laza kertvdrosias telep a 
kerulet magas szfnvonalu lakobvezete, mely 
jelentos zbldfeluletekkel rendelkezik, s 
amelyet a foutak menten intezmenyek, 
szdlloddk es egyeb vdllalkozdsok 
hatdrolnak. A Tisztviselotelepen eros mikro- 
tdrsadalmi kornyezet es a helyi identitds 
alakult ki. A terulet nepessegere jellemzo, 
hogy az dtlagndl magasabb az idos koruak ardnya, ugyanakkor a terulet tdrsadalmi 
presztizset jelzi, hogy a keruletben itt a legmagasabb a felsofoku vegzettseguek 
ardnya. A Tisztviselotelepen nagyon eros a civil szervezetek szerepe. A terulet 
fejlodeset a magas magdntulajdoni ardnyoknak koszonhetoen leginkdbb a 
magdnszfera hatdrozza meg. Az bnkormdnyzat ezen a teruleten inkdbb csak 
szabdlyozd, tdmogatb szerepet tbit be, melyek sordn a negyed kornyezeti 
minosegenek megdrzese, fejlesztese, es a helyi identitds erositese a cel. A 
Tisztviseloteleppel kapcsolatban az onkormdnyzati fejlesztesi lepesek, kbzvetett 
modon a szomszedos teruletek fejlesztesen keresztul jelennek meg. A vdrosresz 
fejlodese szempontjdbdl ugyanis meghatdrozd jelentosegu, hogy a Ganz es az Orczy 
negyed hatdroid teruleteinek negativ hatdsai ne szivdrogjanak at a Tisztviselotelepre.

11. Szdzados negyed

A Szdzados uti negyedet az Asztalos Sandor utca - Kerepesi ut - Hungdria korut - 
Salgdtarjdni ut hatdrolja.

A Szdzados uti negyed a kerulet egyik 
legvegyesebb funkcibju vdrosresze (ipari, 
uzleti, lakd [vdrosias, kertvdrosias], 
intezmenyi, sport, rekredcibs). Helyi 
identitdssal jelenleg csak a negyed egyes 
reszei rendelkeznek, pelddul a szdzados uti 
Muvesz telep, vagy a MAV telep. A 
vdrosresz kepet alapvetoen javitotta, hogy 
a rossz felszereltsegu lakdsok es az elavult 
gydrepuletek tdbbseget mar lebontottdk, 
es szdmos uj epitesu lakds es kereskedelmi 
funkcidval rendelkezo csarnok epult a teruleten. Ennek koszonhetoen a terulet 
lakdsdllomdnya a keruleti dtlagot meghaladd minosegu. A negyed szempontjdbdl 
kulcsfontossdgu kerdes az egykori Jozsefvdrosi Kenyergydr teruletenek jdvobeni
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hasznositdsa. A negyed terbeli fejlodeset meghatdrozza, hogy nyugat felol 
vasutvonalak hatdroljdk, ezert keves kozuti kozlekedesi kapcsolattal rendelkezik 
kdzepso es belso Jozsefvdros teruletevel. A szomszedos keruletekkel, vdrosreszekkel 
azonban a nagy kapacitdsu Hungdria krt. es a Kerepesi ut biztositja kozlekedesi 
kapcsolatot. A pdlyaudvarok kbzelsege es a Hungdria kbrut logisztikai szerepenek 
nbvekedese kedvezo felteteleket jelent a kereskedelmi es iroda funkcidk 
erosbdesenek. Ezt jelzi az is, hogy az utdbbi evekben megindult az Asztalos Sandor 
utca menti ipari teruletek dtalakuldsa. A sportpdlydk es a Hidegkuti Ndndor Stadion 
megujuldsa, fontos kapcsolbddsi pontja a negyed fejlodesenek. Az 
bnkormdnyzatnak a teruleten elsosorban tdmogatdsi, szabdlyozdsi feladatai vannak.

2. OROKSEGUNK, A TELEPULESKEPI SZEMPONTBOL MEGHATAROZO EPITESZETI, 
MUEMLEKI, TAJI ES TERMESZETI ERTEKEK, TELEPULESKEPI JELLEMZOK

Muemlekek bemutatasa

Jozsefvdros teruleten taldlhato muemlekek mind 
korukat, mind epiteszeti stflusukat, mind funkcidjukat 
tekintve rendkivul vdltozatosak. Szinte minden 
epulettipusbol taldlni olyat a keruletben, mely 
orszdgos vedelem alatt dll. A keruletben dsszesen 106 
epulet dll muemleki vedelem alatt. Tovdbbd orszdgos 
vedettseget elvez a Fuveszkert teljes terulete, mint 
tbrteneti kert, a Salgdtarjdn uti izraelita temeto 
terulete, valamint a Fiumei uti Sirkert egesze.
A muemleki vedettseg alatt dlld epuletek 

legnagyobb szdmban 
a Palotanegyedben 
taldlhatdak.
A vedett epuletek kordt tekintve megdllapithatd, 
hogy a 18. szdzadbol csak ket jelentosebb kbzepulet 
maradt tent, ezek: a szdzad kdzepe tdjdn epult Rdkus 
Kdrhdz es kdpolna, valamint a kerulet legnagyobb es 
legregebbi temploma - a szdzad vegen epult - Szent 
Jdzsef plebdniatemplom. (A hetven meter magas, 
kettornyos templomepulet a magyarorszdgi keso 
barokk-copf epiteszet szep pelddja). A 19. szdzad 
elsd felebol fennmaradt nehdny klasszicista stilusu 
lakdepulet es tbbb jelentosebb kbzintezmenyi epulet, 
melyek kbzul kiemelendo a Pollack Mihdly tervezte

Magyar Nemzeti Muzeum, valamint a Ludovika Akademia foepulete, melyek koruk 
kiemelkedo epiteszeti alkotdsai. A Kiegyezest megelozo idoszakbdl olyan orszdgosan 
is egyeduldlld epuletek erdemeltek vedelmet, mint a II. Janos Pal papa teri Gdzgydr 
romantikus stilusu ipari tbrzsepulete (1855), a Fuveszkert Pdlmahdza (1865), vagy a 
Jozsefvdrosi pdlyaudvar inddhdza (1867). A Brody Sandor utca 8. szdm alatti, egykori
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Kepviselbhdz (ma: Olasz Intezet) megepulese (1865) uj lenduletet adott Jdzsefvdros 
fejodesenek. Az 1860-as evektol a Nemzeti Muzeum korul a magyar arisztokrdcia 
fenyuzo vdrosi palotdkat epittetett magdnak, melyek kozul szdmos ma mar 
vedettkent nyilvdntartott. Akkoriban alakult ki a mai Palotanegyed, illetve, ahogy 
akkoriban mondtdk, a Mdgndsfertdly. A tizennegy vedett four! palota dbnto 
tbbbsegeben eklektikus stilusban epult, de tdbb neobarokk epulet is taldlhato 
kdzbttuk. Az epuletek kozul negy, kordnak egyik legjelentosebb epitesze, Ybl Miklos 
tervei szerint keszult. A palotdkba mdra tbbbnyire intezmenyi funkciok kdltbztek. Igy 
pelddul a Pollack Mihdly ter 3. szdm alatti Festetics palotdban az Andrdssy Egyetem, 
a Szabo Ervin teri Wenchkheim- palotdban a Szabo Ervin Kbzponti Kbnyvtdr, az 
Otpacsirta utca 2. szdm alatti Almdssy-palotdban a Magyar Epitesz Kamara 
mukddik. A palotdk mellett tdbb lakdepulet is vedelem aid kerult a dualizmus korai 
idoszakdbbl. Ilyen pelddul a Jdzsef korut 48. szdm alatti Hauszmann Alajos tervei 
szerint epult korai eklektikus lakohdz, mely a Nagykorut hdzai kozul elsokent epult tel 
1872-ben. A lakdepuletek mellett jelentbs mennyisegu eklektikus stilusu vedett 

kdzepulet taldlhato a keruletben. Ide tartoznak a 
Steindl Imre es Weber Antal tervezte Muzeum koruti 
egyetemepuletek, a Rdkdczi teri Vdsdrcsarnok, a 
Nepszinhdz utca elejen dllb egykori Technoldgiai 
Iparmuzeum epulete, a Keleti pdlyaudvar 
monumentdlis csarnokepulete, vagy a Nagy 
Templom utca 3. szdm alatti, szinten Ybl Miklos 
tervezte epulet, mely 1877-es dtaddsa bta 
bdlcsddekent mukddik.
A kerulet akkori hatdrdn, az Orczy uton tuli 
felparcelldzatlan, mezogazdasdgi teruleten jeloltek ki 
a kerulet legujabb, kertvdrosias jellegu lakdteruletet, 
melyet a Budapest! Tisztviselok Hdzepito Egyesulete 
epittetett. Az 1886-tbl kezdodoen, tervszeruen

vegrehajtott epitkezes eredmenyekent hdrom utemben bsszesen 217 kertes hdz 
epult fel a Tisztviselotelepen. A telep markdns arculata, jellegzetes karaktere miatt, 
telepuleskepi es egyedi epiteszeti ertekeinek megorzese celjdbdl, 2009 bta Muemleki 
Jelentbsegu Terulet (MJT). A negyed egykori lakbinak 
szbrakoztatdsa celjdbdl, 1891-ben epult, Bldthy Otto utcai 
Kaszinb egyedi muemleki vedelem alatt dll.
A mult szdzadforduldn epultek fel - a Hordnszky utca - Ldrinc 
pap ter - Maria utca dltal hatdroit telkekre a magyarorszdgi 
jezsuita szerzetesrend kbzponti epuletei. A egykori jezsuita 
kongregdcids kbzpont es rendhdz, valamint a Jezus Szive- 
templom vedette nyilvdnitdsdnak celja az egyhdzi epuletek 
epiteszeti, kepzd- es iparmuveszeti ertekeinek megorzese volt. A 
katolikus egyhdz tdbb vedett templomepulete mellett a 
tbrtenelmi egyhdzak egy-egy templomepulete is vedelem aid 
kerult. A Rdkdczi uton dllb egykori szlovdk evangelikus egyhdz 
romantikus stilusu templomepulete, a valamint a Saletrom utcai 
reformdtus gyulekezet temploma - mely egy kordbbi kocsi gydr 
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falainak felhaszndldsdval epult - kulbnleges epiteszeti ertekeket kepviselnek. 
Az Cllloi ut 78. szdm alatti telken - a 
Fuveszkert egy reszenek levdlasztdsdval - 
1909-ben, un. pavilonos elrendezessel 
epitettek fel a kulso Klinikdk tombjet. A Korb 
Floris es Giergl Kaman epfteszek tervezte, 
neoreneszdnsz fzlesu, de mar szecesszios 
formavildgot is mutato, negy nagyobb 
kbrhdzepulet es szdmos kisebb kiszolgdlo 
epuletbol allo epuletegyuttes - modern 
berendezeseivel - Europa egyik 
legkorszerubb gyogyintezete volt.
Bar nem nagy szdmban, de Jdzsefvdrosban, is taldlhatdak szecesszios stilusu 
muemleki vedelem alatt allo lakohdzak, kbzintezmenyek. Ilyen pelddul az 1912-ben

epult Gutenberg Otthon; a Kbnyves Kalman kbruti, 
az egykori tisztviselotelepi redlgimndzium epulete, 
melyet a kdznyelv csak Tunderpalotdnak nevez 
vagy a Rdkbczi uti gazdagon diszitett Palace 
Szallo. A szinten ekkor epult, Lajta Bela tervezte Vas 
utcai, egykori Felso Kereskedelmi Iskola
monumentdlis tdmegformdldsu, 
diszitettsegu vedett epulete mar
epiteszet 
kbzpontjd 

ban dllb, 1917-re elkeszult Horvath Mihdly 
teri, erodszeru Jdzsef Telefonkbzpont, 
Magyarorszdg elso jelentos dllami 
megrendelesre keszult vasbeton szerkezetu 
epulete, mely nemcsak epiteszeti, hanem 
ipartbrteneti emlek is.
Az elso vildghdboru utdn, a Blaha Lujza 
teren epult fel az orszdg elso druhdza, a 
Corvin Aruhdz klasszicizdld stilusu, 
palotaszeru epulete, mely ter feloli 
homlokzatdnak egyszeru
aluminiumboritdsdt az 1960-as evekben 
kapta. A mdsodik vildghdborut koveto 
idoszakbdl muemleki vedettsegu epuletet 
nem taldlunk a keruletben.

egyeduldllb 
a modern 
A kerulettekintheto.elofutdrdnak
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Fovarosi vedett epfteszeti ertekek bemutatdsa

A Jozsefvdrosban taldlhato fovarosi vedett epiteszeti ertekeket, Budapest Fbvdros 
Onkormdnyzata Kozgyulesenek a telepuleskep vedelmerbl szolo 30/2017. (IX. 29.) 
dnkormdnyzati rendelete 4. melleklete hatdrozza meg. A rendelet bsszesen 134 
ondllo epuletet jeldl meg fovdrosilag vedett epuletkent, emellett a Jozsef kbrut ket 
oldaldn taldlhato 72 epulet es a Corvin kbz 5 epulete alkot osszefuggo vedett 
epuletegyuttest. Osszesen tehdt a VIII. keruletben, e vedelmi kategoridba 211 vedett 
epulet sorolhato.

A nagykbruti epuletek helyi vedelmenek 
celja elsbsorban az egyseges eklektikus koruti 
arculat megbrzese volt. Mivel a kbrut e 
szakasza a 19. szdzad utolso evtizedeben 
epult ki, ezert az itteni hdzak tbbbsege az 
1880-as evek mdsodik es 1890-es evek elsb 
feleben epult. A tbbbsegeben lakhatdsi celt 
szolgdlo eklektikus stilusu berpalotdk alkotta 
terfalak kbze egy-egy szdlloddt is epitettek. 
Az egyseges, szinte homogen 

epuletdllomdnybol nehdny elterb stilusu epulet emelkedik ki. Ilyen pelddul az 1920-as 
evekben epult Corvin kbz meg allo, koruti epulete. A koz mdsik sarkdn allo hdzat, 
valamint nehdny nagykbruti epuletet az 1956-os harcokat kbvetben - a lebombdzott 
epuletek helyere - modern stilusban epitettek ujjd.
A fovarosi helyi vedett epuletek elhelyezkedesuket tekintve elszortan, de kulonbs 
modon tbbbnyire egy-egy csoportban helyezkednek el a keruletben. A vedett 
epuletek tbbbsege a Palotanegyed eszaki reszen, a II. Janos Pal papa ter kbrnyeken, 
valamint a Horvath Mihdly ter kbrnyeken taldlhatoak.
Erdekes, hogy a 48 ondllo epulet kbzbtt tbbb, kisebb-nagyobb, epuletegyuttes 
taldlhato. Ilyen a Szdzados uti Muvesztelep, ahol a budapesti muveszeknek a 
Szekesfovdros 15 fbldszintes hdzban bsszesen 28 muterem lakdst epittetett. 
Szomszedsdgdban, a Hungdria kbruton taldlhato a szinten fovarosi megrendelesre 
epitett, hat epuletbol allo, hdrom- es negyemeletes Szekesfovdrosi Kislakdsos 
Berhdzak epuletegyuttese. A kerulet hatdrdban mukbdbtt a Mdv- gepgydr, mely 

munkdsainak es tisztviseloinek a gydr 
szomszedsdgdban, egy tbbb mint 600 lakdsos 
lakotelepet, mas neven a Kolonidt epittetett 
fel. A hdrom lakdtelep nagyjdbol egy idbben, 
1910 kbrul epult. A Baross utca 87/a-87/b. 
szdm alatt allo, Ray Rezsb tervezte, 1910-ben 
epult teglaburkolatos iker-berhdzak 
kulbnlegesseget az adja, hogy egymds 
tukbrkepei. 1935-re keszult el a II. Janos Pal 
Papa teri OTI berhdzak csoportja, mely 
tbmegformdldsdval, sdvos beepitesi 
modjdval uttbrbnek szdmitott a hazai 
vdrosepiteszetben.
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A keruletben taldlhato bndllo, fovdrosi vedelem aid 
helyezett epuletek 60%-a 1900-1914 kbzbtt epult. 
Elmondhato, hogy szinte valamennyi - orszdgosan 
nem vedett - keruletben taldlhato, jelentbsebb 
szecesszios epulet fovdrosi helyi vedelmet kapott. 
Ilyen pelddul a Lajta Bela tervezte Nepszfnhdz utca 
19. szdm alatti - kulbnleges kapuval buszkelkedb - 
lakoepulet, vagy a Vidor Emil tervei szerint epult 
Polgdri Serfbzde berhdza a Nepszinhdz utca 22- 
ben, melynek homlokzatdn hatalmas szecesszios 
mozaikkep Idthato. Itt kell megemliteni Korbssy 
Albert a Prater utca elejen, 1905-ben elkeszult 
lakohdzdt, vagy ifj. Nagy Istvan muepftesz, 
mozgalmas homlokzatkepzesu, Szuz utcai
szecesszios lakohdzdt, melynek diszitbmotivumait az 
epitesz a magyar nepi motivumvildgbol
kblcsbnbzte. Fodor Gyula tervezte az un. Arany Sas 
Udvart, az Ullbi ut-Baross utca elejen allo, ket 
fbhomlokzatos - minden reszleteben kidolgozott - 
szecesszios berpalotdt, mely nemcsak a kerulet, hanem a fbvdros egyik 
legjelentbsebb ilyen jellegu epulete.
Bar a vedett epuletek jelleguk szerint fokent lakoepuletek (32), de jelentbs csoportot 
alkotnak az oktatdsi-nevelesi intezmenyek (7), melyek mindegyike a szdzadfordulon, 
vagy az azt kbvetb evtizedben epult. Az iskolaepuletek kbzul kiemelkedik a 

Tavaszmezb utca 15. szdm alatti - Pdrtos 
Gyula tervezte - egykori Magyar Kirdlyi Allami 
Mechanikai es Ordsipari Szakiskola szecesszios 
stilusu epulete, valamint a vele kbzvetlen 
szemben allo egykori Znnyi Miklos Gimndzium 
eklektikus epulete. Ma mindkettbben az 
Obudai Egyetem egy-egy kara mukbdik. A 
Horvath Mihdly teri, a Szdzados uti, a Mosonyi 
uti, valamint a Dugonics utcai vedett 
iskolaepuleteket egy idoben, a Szekesfbvdros 
nagy iskolaepitesi programjdnak reszekent, 
1910-ben epitettek.
A vedelem alatt allo Bokay Janos utcai I. sz. 
Gyermekklinika 1883-ban dtadott epulete, 
valamint az 1930-as evek vegen dtadott 8 
emeletes Fiumei uti Korhdz es rendelbintezet, 
a maguk kordnak egyik legkorszerubb 
egeszsegugyi intezmenyei voltak.

\\
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A Fiumei uti OTI szekhdz baloldali szdrnya 
1912-13-ban epult a Budapest! Keruleti 
Munkdsbiztosftd Penztdr szekhdzakent. Az 
1920-as evekben bevezetett kbtelezo 
biztositds intezmenyekent letrehozott OTI- 
nak nagyobb szekhdzra volt szuksege, 
ezert a jobb telekkihaszndlds erdekeben 
a mar allo epulet mellett, 1930-ban 
megepult az orszdg elso toronyhdza, 
valamit egy uj, eszaki epuletszdrny.

A fovdrosi vedett epuletek tekinteteben 
megdllapithato, hogy tbbbnyire olyan 
epuletek kerultek vedelem aid, melyeket 
maga az egykori Szekesfovdros epittetett, 
vdrosszerkezetileg kiemelkedo helyet 
foglalnak el, vagy vdrosepiteszetileg kiemelkedo jelentoseggel birnak. Az epuletek 
tbbbsegeben a mult szdzadfordulon epultek, koruk 100-120 ev kbzbtti.
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Helyi vedett ertekek bemutatasa

A helyi ertekvedelem celja alapvetben Jozsefvdros 
epitett kornyezetenek vedelme, az epitett brokseg 
megbvdsa. Ebben segit az epuletek vedelme, hiszen 
igy az arra erdemes epuletek eseteben van mire 
hivatkozva megvedeni epitett kbrnyezetunk ertekeit. 
Az Onkormdnyzat pdlydzati lehetosegei kbzbtt szerepel 
a tdrsashdzak homlokzatainak felujitdsdra 
felhaszndlhatb Onkormdnyzati tdmogatds. Egy-egy 
tdrsashdz homlokzatdnak felujitdsa eseten lehetoseg 
van arra, hogy a szukseges kbzterulet haszndlati dijat 
az Onkormdnyzat a vedett epuletek eseteben alanyi 
jogon elengedje, illetve pdlydzat eseten ezen epuletek 
elonyt elveznek az elbirdldsndl.

A Helyi vedett epiteszeti ertekek joqi vedelme

A Jdzsefvdrosban taldlhato helyi vedett epiteszeti ertekeinek vedelmet a Budapest 
Favaras VIII. kerulet Jozsefvdros Onkormdnyzat Kepviselo-testuletenek 52/2011. 
(IX. 19.) onkormdnyzati rendelete dllapitotta meg. A helyi epiteszeti brokseg aid 
tartozb ertekek jegyzeket a rendelet 1. melleklete tartalmazta. A rendelet 
megalkotdsdnak celja a helyi teruleti, es a helyi egyedi vedelmet igenylb epiteszeti, 
epiteszettbrteneti, keruleti tbrteneti szempontbbl vedelemre erdemes epulet, 
epuletegyuttes, epitett kbrnyezet megorzese volt. Ezt a feladatot 2017. oktdber 1-tol 
a telepuleskepi rendelet veszi at, ugyanazon elvek menten.
A helyi vedelem feladata a helyi vedett ertekek kbrenek szdmbavetele es 
meghatdrozdsa, nyilvdntartdsa, megorzese es a lakossdggal void megismertetese, 
valamint a vedett ertekek kdrosoddsdnak megelbzese, fenntartdsuk es megujuldsuk 
elbsegitese. A helyi epiteszeti brokseg elemeit a jogszabdly helyi teruleti, vagy egyedi 
vedelem szerint kulbnbbzteti meg. A helyi teruleti vedelem aid helyezes celja a 
tbrtenetileg kialakult jellegzetes utcahdlbzat, a telekszerkezet, a beepitesi mod 
valamint az epitesi vonal megorzese. A vedelem egy kategbridja a vedett 
telepuleskep, mely az utcakep, az epitett es tdji kbrnyezet egyuttese. A vedett 
telepuleskep az epitett es termeszetes kbrnyezet elemeit egyardnt magdba foglalja,

27 O I d a I



Jbzsefvdrosi Arculati Kezikbnyv 2022.

igy kulonosen az epulethomlokzatokat, sziluetteket, mutdrgyakat, kbzteruleti 
butorzatot es burkolatokat. A helyi egyedi vedelem tdrgya szerint 
megkulbnbbztethetd vedett epulet es epitmeny, vedett epuletresz, vedett mutdrgy 
valamint vedett ndvenyzet. A vedett epulet, epitmeny olyan epulet, epitmeny, 
amely a hagyomdnyos telepuleskep megorzese celjdbbl, tovdbbd epiteszeti, 
telepulestbrteneti, helytbrteneti, regeszeti, muveszeti, vagy muszaki-ipari szempontbbl 
jelentos alkotds. A vedett epulet, epitmeny fogalmdba beletartozik annak minden 
alkotbresze. A vedett epuletresz olyan epuletreszt jelol, amely egeszeben nem 
vedett epitmenyen, epitmenyben helyezkedik el. Vedett epuletresz lehet kulonosen 
az epulet tbmege, homlokzata, tetoszerkezete, portdlja, lepcsohdza, diszitmenyei, 
kulbnleges tartoszerkezete. Vedett mutdrgy lehet a vedett epulet, epitmeny, 
epuletresz cimek alatt fel nem sorolt epitmeny, mutdrgy, kulonosen emlekmu, szobor, 
siremlek, utcabutorzat, diszkut vagy kentes. A vedett ndvenyzet olyan - a keruletben 
taldlhatd - noveny, amely fajtdjdndl, kordndl, helyzetenel, Idtvdnydndl vagy 
valamilyen esemenyhez-kotodesenel fogva vedelemre erdemes.

o ------------------------------------------------ o

jOzsefvAros
VEDETT ERTEKE

TEK\ EZTE: FODOR GYULA 
EPt LT: 190D-BEX 

o ------------------------------------------------ o

A vedette nyilvdnitds szakmai elokeszitese az 
bnkormdnyzati foepitesz feladata, a vedelem 
aid helyezesrol, vagy annak 
megszunteteserol a Jdzsefvdros 
Onkormdnyzat Kepviselo-testulete dbnt a 
Vdrosgazddlkoddsi es Penzugyi Bizottsdg 
javaslatdra.
A helyi vedelem alatt dllb epuletet, 
epitmenyt - azok erteket nem serto mbdon - 
az aldbbi tdbldval kell megjelblni, melynek

elhelyezese, fenntartdsa, potldsa az Onkormdnyzat feladata. A tdbldk a „tervezte"
es az „epult” szbvegresz utdn epuletenkent vdltozd felirattal kerulnek ki.

A 2011 oktbbereben hatdlyba lepett rendeletben a 
vedettseget egyes palotanegyedi hdzak kaptdk, 
ugyanakkor egy hdz a Csarnok negyedbdl is vedette 
vdlt. A vedett ertekek jegyzekebe bsszesen 29 
egyedileg vedett epulet kerult felvetelre, melyek kbzul 
nehdny 2013-ban fovdrosi helyi vedelem aid kerult, igy 
azok kordbbi helyi vedelmuket elvesztettek. E hdzak a 
Jozsef krt. 19., a Jdzsef krt. 37-39., a Jdzsef krt. 63., 
valamint a Puskin utca 19. szdm alatti hdzak. Jelenleg 
helyi egyedi vedelem alatt tehdt 25 epulet dll. Vedett 
telepuleskep kategdridjdba bsszesen negy ter - 
Gutenberg ter, Lbrinc pap ter, Mikszdth ter, Szabo Ervin 
ter - ket utca - Krudy Gyula utca, Reviczky utca -, 
valamint egy kiemelt utvonal, a Rdkbczi ut kerult. A 
vedett telepuleskep reszet kepezo hdzak szdma a 
Gutenberg teren es a Lorinc pap teren kettd-ketto, a
Mikszdth teren negy, a Reviczky utcdban bt, a Szabo Ervin teren hat, a Rdkbczi uton 
kilenc (ket Vas utcai epuletet is ide sorolva), a Krudy Gyula utcdban pedig tizenegy.
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Osszesen tehdt a keruletben taldlhato 7 vedett telepuleskep reszet kepezo hdzak 
szdma 39. Vedett epuletresze osszesen bt epuletnek van, a vedelem tdrgya minden 
esetben az utcai homlokzat. Egy vedett homlokzat a Baross utcdban, egy a Maria 
utcdban es hdrom a Szentkirdlyi utcdban taldlhato.
Az egyedileg vedett epuletek, a vedett telepuleskep reszet kepezo epuletek, 
valamint a vedett homlokzattal rendelkezb hdzak szdma osszesen 69 a keruletben, 
melyek tdbbsegeben eklektikus stilusban epultek (49). A vedett hdzak tbbb mint 
harmada az 1890-es evekben epult (25). Az eklektikus epuletek kbzul kiemelkedo 
epiteszeti jelentbseggel bir pelddul a Scheiber Sandor utca 2. szdm alatti 1877-ben 
epult neoreneszdnsz teglaburkolatos epulet, amely jelenleg az Orszdgos Rabbikepzo 
Intezet otthona. A klinkerteglds, egyszeru tagozatokkal diszitett eklektikus stilusu 
Somogy Bela utca 13-15. szdm alatti iskolaepulet eredetileg lednyiskoldnak epult 
1891-ben. A Lorinc pap teren 1898 bta allo, a kbzelmultban megujult Krudy Gyula 
utca 11. szdm alatti neoreneszdnsz berpalota sarkdn, az elso emelet magassdgdban 
egy szdrnyas oroszldn lathatd; Mark evangelista jelkepe, mely a velencei 
palotaepiteszetre utal. Az eredetileg berhdznak epult epuletben 1917-tol a 
Collegium Marianum, katolikus lednykollegium, majd az 1950-es evekben a Pdzmdny 
Peter egyetem fiukollegiuma lett, vegul - a kollegium elkbltbzesevel - ujra lakdsokat 
alakitottak ki benne. A szinten vedett Maria utca 8. alatt 1871-ben epult, egyszeru 
kialakitdsu korai eklektikus lakohdz a kerulet egyik utolso ilyen jellegu epulete.

A vedett epuletek kbzbtt szep szdmmal taldlhatoak 
szecesszios stilusuak, 14 epulet tartozik ide. A Vas 
utcdban, 1907-ben a Pajor Vizgyogyintezet es 
Szanatorium Rt. reszere epult korhdzepulet 
diszuvegeit Roth Miksa, a diszburkolatokat a Zsolnay 
kerdmiagydr keszitette. A 17. szdm alatt jelenleg a 
SOTE Egeszsegtudomdnyi Kara mukbdik. A 
kbzelmultban felujitott Krudy Gyula utca 2. valamint 
16-18. szdm alatti, szecesszios lakohdzak 
erdekessege, hogy egy idbben epultek (1906-1907), 
valamint a telkek adottsdgaibdl kifolyolag mindket 
epuletnek ket belso udvara van. A szinten ekkor 
epult a Maria utca 11. kulbnleges kialakitdsu szinten 
szecesszios homlokzatdnak vedelmet a 
csempeberakdsos ablakkeretezes, a szecessziora 

jellemzb virdgmotivumok, valamint a harmadik emeleti muteremlakdsok utcafronti 
ablakainak alakja tette indokolttd. A hdz erdekessege, hogy mig az utcai 
homlokzatot a szdzadforduldn, a hdtso epuletszdrnyat 1880 kbrul epitettek. A 
Szentkirdlyi utca 23. alatti, epuletszobrokkal gazdagon diszitett berhdz Revesz Samuel 
es Kollar Jozsef alkotdsa, akiknek munkdjdt szdmos mas szecesszios epulet is dicseri a 
vdrosban.
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A legregebben epult helyi vedelem ala vont haz a Rdkoczi ut 15. szdm alatt allo, Hild 
Jozsef tervezte klasszicista lakbhdz 1839-bol. A legfiatalabb vedett epuletek a 
Rdkoczi ut 23, a Rdkoczi ut 27/a es 27/b, valamint a Vas utca 2/b es 2/c alatt allo 
hdzak, melyek az 1940-es evek elejen epultek. A Vas utca 2/c epuletben mukbdik 
jelenleg a Szinhdz-es Filmmuveszeti Egyetem rektori hivatala, valamint a gazdasdgi es 
tanulmdnyi vezetes. A felsobb emeleteket az egyetem kollegiuma foglalja el. Az 
epulet elocsarnokdbol nyflik az egyetem legnagyobb szinhdzterme, az Odry-szfnpad.
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Nemzeti es tortenelmi emlekhelyek bemutatasa

Magyarsdgunk tbrtenelme valbsdgos, letezo helyszineken 
jdtszbdott. E helyek nemzetunk multertelmezeseben szimbolikus 
jelentoseguek, az egyen es a kbzbsseg nemzeti identitasanak 

p. megalkotdsdban - az emlekezes dltal - kulcsfontossdgu 
szerepuk van. Jbzsefvdrosban ket nemzeti, es haram tortenelmi 
emlekhely taldlhato.

Nemzeti emlekhelyek

FlUMEI UTI TEMETO

(mas neven: Kerepesi uti temeto vagy Kerepesi temeto)

A Fiumei uti temeto az orszdg legfontosabb sirkertje, itt nyugszanak legnagyobb
szdmban a magyar 
tbrtenelem es kultura 
nagyjai. A temeto 
azonban nem csupdn 
nemzeti panteon, hanem 
olyan muemleki
vedettsegu park is, ahol 
szdmos muveszettbrteneti 
jelentosegu siremlek es 
szobor taldlhato. A 
pdratlan sirkert
Magyarorszdg egyetlen 
temetoje, amely teljes 
egeszeben nemzeti 
emlekhely.
Pest vdrosdnak vezetosege 1847-ben dbntbtt arrbl, hogy Jbzsefvdros szelen - 
akkoriban meg vdroshatdron kivuli teruleten - elsbsorban az akkor mar meglevo 
temetbk tehermentesitese erdekeben uj kbztemetot alakit ki. Az 1849-ben megnyitott 
sirkertbe temetett elso hiressegek Egressy Beni zeneszerzb, Garay Janos kbltb es 
Vdrbsmarty Mihdly kolto-iro voltak az 1850-es evek elejen. A temeto terulete 
akkoriban jbval meghaladta mai meretet: hozzdvetolegesen 100 hektdrt tett ki, keleti 
hatdrdt a mai Asztalos Sandor ut kepezte. A sirkert panteonnd vdldsa - megnyitdsa 
utdn evtizedekkel - csak a kiegyezest kbvetoen kezdodbtt el. A temeto elso nagy 
mauzdleuma az 1848-as forradalom- es szabadsdgharc kivegzett miniszterelndkenek, 
grot Batthydny Lajosnak a sirepitmenye volt, melyet Schickedanz Albert tervezett 
1874-ben. A mdsodik nagy mauzdleum Dedk Ferencnek, a kor legjelentosebb 
politikusdnak dllit emleket. A Gerster Kalman tervezte impozdns sirepitmeny 1886- 
ban, a ”haza bblcsenek" haldla utdn egy evtizeddel keszult el. A Kerepesi temetbt a 
Szekesfbvdros Tandcsa 1885-ben disztemetonek nyilvdnitotta, majd - hogy a vdros 
ne maradjon kbztemeto nelkul - egy evvel kesobb megnyitotta a hatalmas teruletu
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Rdkoskereszturi temetot. Minden idok egyik legnagyobb magyarorszdgi temetese a 
Kerepesi uti temetoben zajlott Ie 1894-ben. A kbzel fel evszdzados emigrdcid utdn 
Torindban elhunyt Kossuth Lajos Ferenc Jozsef dbntese ertelmeben nem kaphatott 
dllami temetest, ezert a nagyszabdsu gydszszertartdst a fovdros szervezte. A nagy 
mauzoleumok miatt sokdig hdtterbe szorult a temeto igazi foutja, azonban az 1908- 
ra elkeszult drkddsorok, visszaadtdk a sirkert kbzpontjdnak rangjdt. A ket vildghdboru 
kbzbtt sok korabeli hiresseg sirjdnak dttelepitesevel kialakitottdk a temeto egyik 
legldtvdnyosabb reszet, a „muveszparcelldt", ahol a magyar kulturdlis elet 
kivdldsdgai nyugszanak. A Fovdrosi Tandcs 1956-ban a sirkertet Nemzeti Panteonnd 
nyilvdnitotta. Az 1956-os forradalom es szabadsdgharc idejen elhunytak kozul otven 
ember kerult a temetobe, a Kossuth-mauzdleumhoz kbzeli 21. parcelldba. A 
monumentdlis meretu Munkdsmozgalmi Panteont a Tandcskbztdrsasdg negyvenedik 
evfordulbjdn, 1959-ben adtdk at.

A Salgotarjani uti izraelita temeto

Az 1874-ben kialakitott Salgotarjani utcai 
zsidd temeto az orszdg egyik legjelentosebb 
sirkertje, mind az itt nyugvo neves szemelyek 
tekinteteben, mind muveszeti, muemleki 
ertelemben. A kiegyezes utdni magyar 
zsiddsdg kulturdjdnak, reprezentativ 
emlekeve vdlt, de viszonylag kis merete 
miatt a szdzadforduldra a temeto, 
gyakorlatilag betelt. Az utolsd, nagyobb 
fejleszteseket az elso vildghdboru elotti 
evekben hajtottdk vegre: ekkor epult Lajta 
Bela tervei alapjdn a bejdrati kaputorony es 
az uj szertartdsi epulet, valamint sirhelyeket 
alakitottak ki a kordbbi temetoudvaron is.
2006-ban 24 sirja a Nemzet Sirkert reszekent is oltalom aid kerult. Olyan - sokak dltal 
ismert szemelyek sirja vdlt vedette - mint Bacher Vilmos, Vdzsonyi Vilmos, Weiss 
Manfred, Kiss Jozsef vagy Fenyes Adolf, de pelddul Dux Adolf, Petofi verseinek elso 
nemetre forditoja, Vaddsz Lipbt igazsdgugyi dllamtitkdr, Hirschler Igndc szemesz es 
Purjesz Zsigmond belgyogydsz siremlekei is kdztuk vannak.
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A Magyar Nemzeti Muzeum epulete es a Muzeumkert

A Magyar Nemzeti Muzeum, Magyarorszdg elso kdzgyujtemenye es legnagyobb 
muzeuma, a magyarsdg es a Kdrpdt-medence tbrtenelmi multjdnak egyik 
leggazdagabb 
mukincsgyujtemenye. Alapitdsa 
a nagy muveltsegu gr6f 
Szechenyi Ferenc nevehez 
fuzbdik, aki gazdag kbnyv-, 
terkep-, grafikai es 
eremgyujtemenyet 1802-ben 
felajdnlotta egy feldllitando 
nemzeti gyujtemeny szdmdra. A 
muzeum alapitdsdt azonban 
csak a kbvetkezo orszdggyules 
hagyta jovd (1807). A mai 
Nemzeti Muzeum telket 1813-ban 
vdsdrolta meg az dllam a 
Batthydny-csalddtol, majd az 
azon allo palotdba kbltdztette a 
gyujtemenyt. A muzeum uj 
epuletenek megtervezesevel - 
melyre az 1836. evi XXXVII. 
tbrvenycikk biztositott anyagi 
fedezetet - kordnak egyik 
legkivdlobb epiteszet, Pollack 
Mihdlyt biztdk meg. Elkepzelese 
nyomdn 1847-re keszult el a 
magyar klasszicista epiteszet legjelentosebb alkotdsa, mely Europa harmadik ilyen 
jellegu epulete lett. Az uj epulet berendezeset Ybl Miklos tervei alapjdn keszitettek el. 
Az epulet az 1848-as forradalom es szabadsdgharc fontos helyszine volt, mdrcius 15- 
en tbmeggyulest tartottak az epulet elott, valamint disztermeben ulesezett az elso 
magyar nepkepviseleti orszdggyules felsohdza. A szabadsdgharc levereset kbvetoen 
kerult sor a Muzeumkert parkositdsdra, melynek anyagi fedezetet jotekonysdgi 
koncertek biztositottak, melyeken Liszt Ferenc es Erkel Ferenc vezenyelt. Az epulet 
disziteset 1870-es evekben fejeztek be Lotz Kdroly es Than Mor freskdival. A kiegyezes 
utdn a gyujtemenyek dinamikusan fejlbdtek, a kepzo- es iparmuveszeti gyujtemeny 
kivdldsa utdn a muzeum fb profilja a muvelodestbrtenet, a regeszet es a 
numizmatika maradt. A Nemzeti Muzeum a magyar es egyetemes kultura 
kiemelkedb kbzvetito intezmenye. Az epulet 170 eve alatt meltdn vdlt nemzeti 
szimbdlummd, es tbrtenelmi emlekhellye, mivel sorsa bsszekapcsolddott a magyar 
tbrtenelem tbbb jelentos esemenyevel.
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Tortenelmi emlekhelyek

A Corvin mozi epulete es a Corvin Koz

Az Ulloi ut es a pesti Nagykbrut keresztezodesenek szomszedsdgdban talalhato 
Corvin koz az 1956-os forradalom es szabadsdgharc napjaiban Budapest egyik 
legnagyobb ellendlldsi gocpontja volt. A fokent munkdsokbdl allo felkelo csoportok 
a forradalom elso napjaiban a Corvin moziba, a koz hdzaiba es a kbrnyekbeli 
epuletekbe rendezkedtek be. Az ellendlld csapatok azert vdlasztottdk a strategiailag 
is fontos Corvin kbzt, mert az viszonylag kbnnyen vedheto volt, es a kbzbe, valamint a 
kbrnyezo szuk utcdkba a szovjet tuzerseg nehezen tudott bejutni. A felkelok vezetoi 
Ivan Kovacs Ldszlb es Pongrdcz Gergely voltak. Az ellendlldk oktober utolsd 
napjaiban sikeresen dllitottdk meg az Ulloi uton erkezb szovjet csapatokat. A 
november 4-en meginditott szovjet ellentdmadds elsodleges celpontja a forradalmi 
tuzfeszkek - igy a Corvin kbzi ellenallas - felszdmoldsa volt. Elkeseredett, remenytelen 
hare kezdbdbtt, a szabadsdgharcosok a Corvin mozi epuletebol mar november 5-en 
kiszorultak, a kbrnyekbeli utedkban azonban meg napokig tartottdk dlldsaikat a 
sokszoros tulerbvel szemben.

A Corvin koz meltdn vdlt tortenelmi emlekhellye, hiszen kbrnyeken a forradalom 
napjaiban tbbb szdz jozsefvdrosi felkelo vesztette eletet. A Corvin mozi elott talalhato 
szobor a "pesti srdcoknak", az 1956-os forradalom- es szabadsdgharc nemzeti 
hoseinek, az elesetteknek es kivegzetteknek dllit meltb emleket.

A Ludovika Akademia foepulete

A Ludovika Akademia, a honved tisztkepzes legjelentosebb intezmenye volt az 1945 
elotti Magyarorszdgon. A tisztkepzo feldllitdsdt egy 1808. evi tbrveny rendelte el. Egy 
nemzeti katonai felsboktatdsi intezmeny megalapitdsdnak gondolata azonban mar 
a 18. szdzad vegen felmerult. Nevet Maria Ludovika csdszdrnerdl kapta, aki
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letesitesehez dtvenezer forintot ajdnlott fel. Az akademidnak 1827-ben 
megvdsdroltdk a Jozsefvdros szelen fekvo Orczy-kertet, aminek nyugati elotereben 
1831-1836 kbzbtt - Pollack Mihdly tervei szerint - epitettek meg a monumentdlis, 
klasszicista stilusu foepuletet. Az intezmeny mukddeset azonban politikai okok miatt - 
az 1848-49-es szabadsdgharc alatti rdvid idoszaktol eltekintve - csak 1872-ben kezdte 
meg, Magyar Kirdlyi Honved Ludovika Akademia neven. Az Akademia kezdetben a 
honvedseg fegyvernemei szerint tanfolyamszeruen kepezte a tiszteket, majd hdrom, 
illetve negy evfolyamos hadaprodiskolakent. 1897-ben a Ludovikdt felsofoku katonai 
akademiai rangra emeltek, a felvetelt szigorubb feltetelekhez kotottek. A 
Tandcskdztdrsasdg idejen a tulnyomoreszt ellenforradalmi erzelmu oktatdk es 
hallgatok egy resze 1919 juniusdban puccsot kiserelt meg, azonban a Idzaddst szinte 
azonnal levertek. Az intezmenyt 1922-ben negy evfolyamos, foiskolai szintu 
akademidvd tettek, a kepzest 1939-ben hdrom focsoportra osztottdk. Az akademia 
utolso tisztavatdsdra 1944 novembereben kerult sor. A foepuletben a hdborut koveto 
evtizedekben az ELTE Termeszettudomdnyi Kardnak tanszekei mukddtek. A 
rendszervdltds utdn itt helyeztek el a Magyar Termeszettudomdnyi Muzeum 
gyujtemenyeit is. A foepuletet 2012-ben az akkor alapitott Nemzeti Kdzszolgdlati 
Egyetem kapta meg, felujitdsa 2014-ben kezdoddtt. Az epuletek szomszedsdgdban 
taldlhato Orczy-kert rekonstrukcioja 2018-ban fejezodbtt be.

ATrefort-kert

A Trefort kerf az ujkori magyar fesooktatds egyik legjelentosebb helyszine. A nevet 
ado muvelodespolitikus, Trefort Agoston a tizenkilencedik szdzadban szinte teljesen 
megreformdlta a kbz- es felsooktatdst, sokat tett a hazai muvelodesugy erdekeben, 
emleket a Campuson 1904 bta szobor is orzi. Az 1635-ben Nagyszombat vdrosdban 
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megnyilt, Pdzmdny Peter esztergomi ersek dltal 
alapitott Egyetem hosszu vdndorldst kovetoen, az 
1860-as evektol fokozatosan foglalta el helyet a 
teruleten. Az Egyetem a Muzeum kbruti telket 1809- 
ben vette meg a Grassalkovich csalddtol, ahol az 
orvos- es gyogyszereszkepzes segitese, valamint a 
hazai flora megismertetese erdekeben fuveszkertet 
alakitottak ki. A botanikus kert aranykordnak az 
1838-as pesti drviz vetett veget, azonban a 
fuveszkert 1847-ig meg e helyen mukbdbtt. 1848- 
ban az Egyetemet, mint nemzeti intezmenyt a 
Valias es Kdzoktatdsugyi Miniszterium fennhatbsdga 
aid vontdk, neve ekkoriban vdltozott Kirdlyi Magyar 
Tudomdnyegyetemre. Az Egyetem az 1860-as 
evekben, az egyre bovulo oktatdsi kindlat, a 
nbvekvb hallgatoi letszdm miatt kinotte az Egyetem- 
teri epuletet, a szendtus ekkor hatdrozta el, hogy az 
Egyetem tulajdondban allo, alulhasznositott telken 
uj epuleteket emelnek. Az else epulet a Vegytani
Intezet, az Elettani Intezet valamint az Orvosi Kar szdmdra - Wagner Kdroly tervei
alapjdn - 1874-ben keszult el. A Weber Antal tervezte, Allot- es Asvdnytani Intezetnek
valamint a Fizikai Intezetnek otthont add egyetemepuleteket 1884-ben es 1886-ban 
adtdk at. Nehdny evvel kordbban ugyanitt epult fel a Magyar Kirdlyi Jdzsef
Muegyetem fbepulete es Kemiai Intezetenek epulete is, melyeket a kor neves 
epitesze Steindl Imre tervezett. A campus epitkezesi korszaka egy Hauszmann Alajos 
tervezte muegyetemi epuletnek, valamint a kert leghiresebb, legkulbnlegesebb 
epuletenek, a Petz Samu tervezte Gdlyavdrnak az dtaddsdval zdrult. A Trefort-kert a 
19. szdzad utolsb harmaddtdl a mai napig a magyar felsboktatds egyik legfontosabb 
szintere, jelenleg az 1950-ben Eotvos Lordndra dtnevezett egyetem Bblcseszkara 
taldlhato itt.
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3. TELEPULESKEPI SZEMPONTBOL ELTERO KARAKTERU TERULETEK, VALAMINT A 

TELEPULESKEPI SZEMPONTBOL MEGHATAROZO TERULETEK LEHATAROLASA, A 

TELEPULESKEP, ARCULATI JELLEMZOK ES TELEPULESKARAKTER 

BEMUTATASAVAL

Eltero karakteru teruletek lehatarolasa

Ket fo karakterre oszthato fel Jozsefvaros, a vedett es a meghatdrozo karakteru 
teruletekre.
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A kulonbozo karakteru teriiletek arculati jellemzoi

Vedett karakteru teriiletek

A tortenelmi jelentosegu es a jelentos zdldfelulettel rendelkezo intezmenyi karakteru 
teruletek vedettek, a telepuleskepet leginkdbb meghatdrozd voltuk miatt.

TORTENELMI JELENTOSEGU KARAKTER

Palotanegyed, Maty as ter-, Nepszinhaz utca-, Baross utca-, Ulloi ut-, Rakoczi ut menti 
EPULETEK, KELETI PALYAUDVAR

A kerulet legregebben kialakult epiteszeti 
karaktere, a belvdroshoz kbzeli 
Palotanegyed teruleten, valamint a fobb 
utvonalak menten maradt tent 
legegysegesebben.

A Palotanegyed zdrtsoru beepitesi 
modban epult kisebb-nagyobb tbmbjei 
egy-egy kisebb teret (Mikszdth ter, Lorinc 
pap ter, Gutenberg ter) blelnek kbrul. A 
szuk utcdiban olio ket-, es hdromemeletes 
eklektikus berpalotdk mellett a negyed 
kisebb terein a szdzadforduldn 

38 O I d a I



Jdzsefvdrosi Arculati Kezikbnyv 2022.

megjelentek a negy-z vagy btszintes terhatdrolo epuletek. A kisebb utcdkban 
(Hordnszky u.z Maria u.) a nagy berhdzepitesi kor elotti egy-z es ketemeletes korai 
eklektikus lakbhdzak utolsd pelddi Idthatbak. Az utdbbi evek vdrosfejlesztesenek 
kbszbnhetben sok negyedbeli utca diszburkolatot kapott, uj terelemek (padok, 
kandeldberek) kerultek kihelyezesre es egy-egy utcdt csillapftott forgalmuvd 
(Kofarago u.z Maria u.)z vagy setdlb utcdvd minbsitettek (Krudy Gyula u. es Gyulai Pal 
u. egy-egy resze), valamint sok utcdt fdsitottak (pl.: Brody Sandor u.z Rbkk Szilard u.)

Szabo Ervin ter

A Baross utca es a Reviczky utca taldlkozdsdndl taldlhato tblcser alaku ter. Mivel a 
ket utca a Kdlvin terre mar egy utcakent tut be ezert a ter nyugat tele bsszeszukul. A 
ter keleti oldaldn dllb egyetlen terhatdrolo epulet a Meinig Artur tervezte

Wenckheim- palota, mely a hazai neobarokk palotaepiteszet egyik fb alkotdsa. A 
palota diszes kupoldjdval, valamint a fbldszinti kocsifelhajtdjdval es a kocsifelhajtdt 
eltakard gondosan kidolgozott kovdcsoltvas kapuval diszitett ovdlis rizalitja uralja a 
teret. A ter 1948-ig nem viselt nevet, akkor Szabo Ervinrbl, az epuletben 1931-dta itt 
szekelb Fbvdrosi Kbnyvtdr igazgatdjdrdl neveztek el. A palota elbtt dll Szentgybrgyi 
Istvan alkotdsa, a Magyar Igazsdg kutja, melynek felsb talpazatdn ket noalak, 
Justicia az igazsdgszolgdltatds, az erkblcsi erb istennbje valamint egy 
Magyarorszdgot dbrdzold fiatal noalak dll. A kut a trianoni bekediktdtum 
kbvetkezmenyekent a magyar nemzetet ert erkblcsi es teruleti vesztesegeknek dllit 
emleket. A teret hatdrolb epuletek 1870-1890 kbzbtt egysegesen eklektikus epiteszeti 
stilusban epultek. A ter eszaki oldaldn dllb fasor - lombfakadds utdn - a ter kepet 
jelentbsen megvdltoztatja. A teret mar evekkel ezelbtt dtadtdk a 
gyalogosforgalomnak, kedvezbbb irdnyba megvdltoztatva ezzel a ter kordbbi 
milibjet.
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Reviczky utca

A Szabo Ervin teret a Mikszdth Kalman terrel 
bsszekbto rbvid, macskakbves utca egyedi 
hangulatdt a ketoldalt futo fasor es a mult 
szdzadforduld hangulatdt idezo bntbttvas 
Idmpaoszlopok adjdk. A keskeny, csillapftott 
forgalmu utcdban allo eklektikus epuletekben 
szdmos kbzintezmeny taldlhato. Az utca egyseges 
magassdgu terfala a Szentkirdlyi utcai sarkon 
megtbrik, az itt allo Krisztus Kirdly Plebdnia 
egyemeletes kdpolndja, es a mellette allo 
fbldszintes epulet a kbrnyek szinte egyetlen es 
utolso megmaradt alacsony epuletei.

Mikszdth Kalman ter
A Szentkirdlyi utca - Reviczky utca - Krudy 
Gyula utcdk dltal hatdroit ter mar Jbzsefvdros 
korai telepulesszerkezetenek is szerves resze 
volt. Ondllo terkent a Fovdrosi Kdzmunkdk 
Tandcsa 1900-ban ismerte el Reviczky ter 
neven. Mivel Mikszdth Kalman elete utolso 
eveiben az 1. szdmu hdzban elt, ezert a ter 
1911-dta aziro nevet viseli. Emleket Kallos Ede 
emlektdbldja es Kocsis Andras 1960-ban 
emelt meszko szobra is orzi. A ter Ny-K-i 
bsszekbttetest biztosit a Reviczky utca- Krudy 
Gyula utca kozott, sokdig a teret a ket utca 
kbzbtti dtmeno autdforgalom kettevdgta. A 
gyalogosforgalomnak dtadott ter kbzepen 
egy szbkokut taldlhato, a terfalak fdldszintjen 

hangulatos kdvezok, ettermek sorakoznak. A ter mediterrdn hangulatdt a hatdroid 
terfalak kuldnleges kialakitdsu eklektikus homlokzatai, azok harmonikus pasztellszinei 
adjdk. Az itt allo epuletek a lakdfunkcid mellett szdmos intezmenynek adnak otthont; 
az 1. szdmu epuletben mukbdik Pdzmdny Peter Katolikus Egyetem Bblcseszet- es 
Tdrsadalomtudomdnyi Kara, az 5. szdm alatt a SOTE kbzponti kbnyvdrdnak epulete 
dll, mellette az egyetem Fogdszati es Szdjsebeszeti Oktatd Intezete fogadja a 
hallgatokat es a betegeket.
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Krudy Gyula utca

A Mikszdth Kalman ter es a Jozsef kdrut kozott, a 
XVIII. sz. vegen kialakult utca egeszen a XX. 
szdzad kozepeig a Jozsef utca resze volt, mai 
nevet 1947-ben kapta. A hangulatos 
macskakoves utca Mikszdth Kalman ter es a 
Hordnszky utca kozotti szakaszdn a nydri 
idoszakban vendegldtdhelyek teraszai dllnak. A 
kbzelmultban a Palotanegyed setdloutcdjdvd 
alakult utcaszakaszon szdmos kdvezo, etterem 
nyilt, a helyek nehdny ev alatt a keruletbe 
Idtogatd turistdk kedvelt celpontjai lettek. Mar az 
elso utcaszakasz valamennyi utcai homlokzata 
megujult, igy a szepen felujitott, vildgos, 
gazdagon diszitett epuletek vildgosabbd, 
bardtsdgosabbd teszik az utcdt.

Lorinc pap ter

A ter dndllo teruletkent eloszdr 1900-ban 
kapott nevet Scitovszky ter neven. Egy 
sarokepulet megszuntetesevel letrejbtt 
teresedes eszaki oldaldn 1909-ben 
avattdk fel a vdroskepet mdig 
meghatdrozd, francia-neoromdn 
tbrteneti stilusu Jezus Szive Templomot, 
mely a mdgbtte allo rendhdzzal a 
magyarorszdgi jezsuitdk tartomdnyi 
kdzpontja. Felkbrives ablakai, boltivei es 
diszitesei neoromdn jelleguek, de a 
fohajot tdmaszto tdmpilleres szerkezet a 
gotikdt idezi. A teren dll annak a Zichy 
Ndndor grdfnak a szobra, akinek 
kezdemenyezesere kdzadakozds indult 
a templom megepitesere. A fdkkal, 
virdgdgydssal bvezett diszburkolatos 

teren dll az adventi idoszakban Jdzsefvdros betleheme.
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Gutenberg ter

A Palotanegyed eszaki 
reszen futb utcdk 
csomopontja a 
Gutenberg ter,
bsszesen 8 utca torkollik 
ide. A ter kbzepen dll 
dr. Fodor Jozsef az 
Orszdgos 
Kbzegeszsegugyi 
Intezet egyik
alapitbjdnak szobra, 
melyet jdtszdter es 
keritessel kbrbevett kis 
fas park vesz kbrul. A ter 
ket meghatdrozo epulete 4. szdm alatt allo szecesszids stilusu, muemlek Gutenberg 
Otthon, valamint a vele szemben allo, 2. szdm alatti hatemeletes impozdns 
berpalota, melynek drkddos fbldszint homlokzata kulbnleges tererzetet teremt. Az 
epulet elotti terreszt a kbzelmultban adtdk at a gyalogosforgalomnak.

Astoria

A Kossuth Lajos utca, a Kiskbrut es 
a Rdkdczi ut taldlkozdsdndl dllb 
keresztezbdes a terulet nem hivatalos 
neve. A hely az itt dllb Astoria Szdllb 
utdn kapta kbznyelvi nevet. A hdrom 
kerulet hatdrdn dllb csombpont 
jozsefvdrosi oldaldn dllb irodahdz 
terbeli elrendezese tulajdonkeppen az 
eszaki oldalon dllb epulet tukbrkepe. 
Az epuletek, a sarkukon dllb ives - 
szbgletes, megemelt tbmegeikkel - a 
belvdros felbl erkezve a - a Rdkdczi ut 
elsb es meghatdrozo epuletei.

Blaha Lujza ter

Nevet a mult szdzadfordulb hires szfnmuvesznbjerbl, enekesnbjerbl a „nemzet 
csaloganydrol” kapta. A fbvdros es az orszdg egyik legforgalmasabb tere, tbbb 
vdrosszerkezetileg jelentbs utvonal csomopontja, a Rdkdczi ut a Nagykbrut es a 
Nepszinhdz utca keresztezbdeseben dll. Kelet fele kiszelesedb tblcseralakjdnak deli 
terfala tulajdonkeppen a Nepszinhdz utca folytatdsa. A terulet hdromnegyed reszet 
a gepjdrmuforgalom es a tbmegkbzlekedes haszndlja (szeles, tbbbsdvos utak, 
gepjdrmuparkolbk). A gyalogosforgalom az aluljdrbn valamint a szigetszeruen elzdrt 
kbzponti terreszen keresztul megoldott. Itt taldlhatb az az emlekoszlop mely az 1875- 
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1965 kbzbtt itt allo Nemzeti Szfnhdznak dllft emleket. Az eklektikus epuletet a 2-es 
metro epitese miatt bontottdk Ie. A ter deli reszen dll az 1926-ban megnyitott Corvin 
Aruhdz, mely az orszdg elso nagydruhdza volt. Ter feloli homlokzatdt eltakaro 
alumfniumbontdsdt 1966-ban kapta, mely mar eltdvolitdsra kerult, az eredeti 
homlokzat helyredllitdsa folyamatban van. A ter kbzepen allo mozaikos csobogbt es 
kbrnyezetet delrol ket fasor hatdrolja, melyek a terulet egyetlen zbldfeluleti elemei. A 
ter felujitdsa a Fovdrosi Onkormdnyzat tdmogatdsdval tortenik.

Baross utca

A Szabo Ervin tertol az Orczy terig tarto foutvonal a kerulet egykori foutcdja a XVIII. 
(Stdcio utca) szdzadtbl szerves fejlodes eredmenyekent jott letre. Errol tanuskodik 
utvonaldnak vezetese is, bar folyamatosan K-Ny-i irdnyu, tbbbszdr vdlt irdnyt. Az utca 
mindig fontos kbzlekedesi folyoso volt, a ma is forgalmas utvonal a belvdros felol 
fokozatosan kiszelesedik. Mig a belso szakaszon az utcaszelesseg dtlagosan 16-17 m, 
addig a kifele szelesedo utca a kulso szakaszon mar 35-37 m szeles, ami alapvetoen 
hatdrozza meg az utcdn kdzlekedok tererzetet. A Baross utcdban egykor kereskeddk 
kisiparosok uzletei muhelyei voltak, egy-egy diszes fa uzletportdl mdig orzi az egykori 
nyuzsgo foutca emleket.

Az utcakep az Orczy ter fele fokozatosan veszit vdrosi jellegebol; a Horvath Mihdly 
terig tarto szakaszon a belvdrosra jellemzo zdrtsoru, 3- 5emeletes tbbbnyire eklektikus 
berhdzak dllnak, de itt taldlhatdak a Belso- Klinikdk epuletei, melynek szabadon dllb 
epuletei oldjdk a belso-Baross utca zdrtsdgdt. Az utvonalon tovdbbi szdmos
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telepuleskepileg meghatdrozb kozintezmeny taldlhatb; ilyen a Szabo Ervin kbnyvtdr, 
a Jozsefvdrosi Polgdrmesteri Hivatal epulete, a Jozsefvdrosi plebdniatemplom, vagy 
a Budapest! Fazekas Mihdly Altalanos Iskola es Gimndzium epulete. A kulso- Baross 
utcdn meg nehol megtaldlhatdak a regi Jbzsefvdros utolsb tanuepuletei; a 
fdldszintes, egy-ketemeletes lakbepuletek. A kbzepsb utcaszakasz vdroskepet 
gybkeresen vdltoztatta meg az 1970-es evekben epitett Szigony utcai lakotelep, 
amely az utca hagyomdnyos, alapvetoen zdrtsoru terfalait "felszakitotta”, az utca 
deli oldaldn nagymeretu, Ores tereket hozva ezzel letre (pl.: Muzsikus Cigdnyok 
Parkja).

Harminckettesek fere

Tblcser alaku ter a Baross utca es a 
Jbzsef kbrut taldlkozdsdndl. Kialakuldsa 
a XVIII. szdzad vegere teheto, az akkori 
Stdcid utca itt vdlt kette. Nevet a Maria 
Terezia dltal 1741-ben alapitott 32. 
honved gyalogezred utdn kapta, 
aminek a teren allo - 1933-ban dtadott 
- katonaszobor is emleket dllft. A ter 
elsosorban a nyugat-keleti irdnyu 
gepjdrmuforgalmat szolgdlja ki, a szeles 
sdvok miatt a gyalogosforgalom szobor 
kbruli teruletre es a jdrddkra 
koncentrdlddik.

Horvath Mihdly ter

A XVIII. szdzad kbzepen kialakult ter Jbzsefvdros fbtere, tbbb szdz eve vdltozatlan 
formdban dllb tblcser alakja szdmos kbrnyekbeli utca csombpontja. Itt dll a kerulet 
legnagyobb temploma, a Szent Jbzsef plebdniatemplom, mely alapvetoen 
hatdrozza meg a ter kepet. Az epulet a Baross utca tengelyeben, a ter eszaki 
reszeben dll. A templom elbtt Idthatb Pdzmdny Peter ersek egeszalakos mdrvdny 
szobra. A teret kettevdlasztja a Baross utca, a deli teruleten ket, jellegeben elterb 
terresz Idthatb. A nyugati -terkbvezett oldal - szdmos keruleti rendezvenynek ad 
otthont, de itt Idthatb a ter nevadbjdnak, Horvath Mihdly puspbknek emlekoszlopa is. 
A keleti, fds-ligetes reszen jdtszbter es kutyafuttatb dll. A zdrt terfalat alkotb - 
tbbbnyire lakb - epuletek kbzul kiemelkedik a ter sarkdn dllb egykori Jozsefvdrosi 
Telefonkbzpont reprezentativ, monumentdlis epulettbmbje.
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Kdlvdria ter

A XVIII. szdzad elejen letrehozott teren allt a ter 
nevadoja, a jozsefvdrosi kdlvdria, mely Pest vdros 
egyik elso kdlvdridja volt. A szabdlytalan alaku 
teren halad dt a Baross utca, mely a teruletet ket 
reszre osztja. A deli - nagyobb teruleten olid park 
es rendezvenyter a kozelmultban ujult meg, a 
jdtszoter mellett kutyafuttatbkat is kialakitottak. A 
teren dlld epuletek kbzul tdbb fbldszintes, 
egyemeletes epulet oldja a terfalak zdrtsdgdt, az 
epuletek pdrkdnymagassdga igy igen vdltozd 

kepet mutat. A szeles Baross utca elvdlasztd hatdsa miatt a ter elzdrtabb, kisebb 
eszaki reszet kevesebben haszndljdk.

Rdkdczi uf

A VII. es a VIII. kerulet hatdrdt alkotb, a Kiskbruttdl a Baross terig huzddd szeles 
sugdrut, a fovdros legjelentosebb nyugat- keleti irdnyu kdzlekedesi tengelyenek egy 
szakasza. Mai nevet az utdn kapta, hogy 1906-ban II. Rdkdczi Ferenc erdelyi 
fejedelem hamvait ezen az uton kisertek a Szent Istvan Bazilikdtol a Keleti 
pdlyaudvarig. A mdsfel km hosszu utvonal elso harmaddban Idthato a 
telepuleskepileg meghatdrozo Urania Filmszinhdz epulete, vagy a tdbb mint 
ketszdzbtven eve itt dlld Rdkus kdpolna es a mbgbtte dlld kdrhdzepulet. Az egyseges, 
tbbbsegeben eklektikus stilusu mult szdzadfordulos berpalotdk zdrt terfalat alkotnak 
melyet vertikdlisan a ket oldalrol befutd utcdk sarkain dlld egy-egy magasabb 
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epulet, horizontdlisan 
pedig a terek (Blaha 
Lujza ter, Baross ter), 
teresedesek (Rokus 
kdpolna elotti ter, 
Astoria) tornek meg. Az 
1970-es evek elejen a 
villamos vonal
megszuntetesevel 
vette kezdetet az a 
folyamat, ami miatt ma 
az utat a koznyelv csak 
vdrosi autopdlyakent 
emlegeti. A nagy forgalomnak is koszonheto, hogy a kordbban virdgzd vdsdrldi 
kultura, a kisuzletek sorra bezdrtak. Az osszefuggo fasorok hidnya valamint a keves 
gyalogos dtkelohely problemdinak megolddsa a kbzeljdvo vdrosrendezesi 
feladatainak egyike lesz.

Ulloi ut

A Kdlvin tertol a fovdros hatdrdig 
huzodo sugdrut, Budapest 
leghosszabb foutvonala. Az 
utvonalon huzodik a kerulet deli 
hatdrdnak egesze, a Kdlvin tertol a 
Konyves Kalman kdrutig. A tout 
belso szakaszdn - a Leonardo da 
Vinci utcdig - a zdrtsoru beepites 
jellemzo mindket oldalon, a kulso 
szakaszon azonban - mig a 
ferencvdrosi oldalon marad a 
zdrtsoru beepites - Jdzsefvdrosban 
a szabadon allo beepites domindl.
Az Ulloi ut menten szdmos orszdgos szintu intezmeny taldlhato; itt dll a Magyarorszdgi
Evangelikus Egyhdz szekhdza, a Belso-es Kulso Klinikdk epuletei, az MTA Kiserleti 
Orvostudomdnyi Kutatdintezete, a Nemzeti Kbzszolgdlati Egyetem epuletei es az 
Orczy-kert, a SOTE Nagyvdrad teri Elmeleti Tbmbje, valamint a Heim Pal 
Gyermekkorhdz. Az epuletek vegyes epitesi kora miatt - foleg a kulso szakaszon - a 
vdros kepe igen vdltozatos kepet mutat. A Nagyvdrad teri, 84 meter magas 
egyetemi epulet az orszdg legmagasabb kdzepulete, meghatdrozo telepuleskepi 
eleme a foutvonalnak.
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Nagykorut

A Blaha Lujza ter es az 
Ulloi uti csomdpont 
kozotti utvonal a 
Nagykorut leghosszabb 

szakasza.
Kiszabdlyozdsakor a 
Jozsef kbrutat az utjdba 
esb ket ter - a 
Harminckettesek tere es 
a Rdkoczi ter - haram 
reszre tagolta. A Jozsef 
kbrut deli szakasza az 

egykori Serfozo utca vonaldt kbveti, mig a Harminckettesek teretol eszakra bsszesen 
het tomb dtvdgdsdval jott letre. Az 1880-1890-es evekben fokozatosan kiepult 
Nagykorut - e szakaszon is - az egyseges vdrosfejlodes eredmenyekent letrejott 
utcdkat szakitott meg, tbmbbket vdgott ket reszre, melynek eredmenyekeppen 
olyan kulbnleges kialakitdsu berpalotdk epultek, melyeknek ket, vagy harom utcdra 
ny06 homlokzata Idthatd. A harom- es negy emelet magas, eklektikus berpalotdk 
tbbbnyire egyseges pdrkdnymagassdgdt, a nagyobb csomdpontokban dllo 
epuletek egykor- a II. vildghdboruig, vagy 1956-ig - dllo kupoldi tettek vdltozatossd. 
A Jozsef kbrut kialakuldsakor emelt epuletek tbbbsege ma is dll, a XX. szdzad 
tbrtenelmi viharaiban azonban nehdny epulet bsszedblt, melyek helyen epult hdzak 
mar egy mdsik kor epiteszetenek lenyomatai. Ezek kbze tartozik pelddul a Corvin kbz 
deli oldaldn dllo lakdhdz kbruti epuletszdrnya, vagy a kbzelmultban lebontott - Blaha 
Lujza teren dllo - Sajtbpalota helyen dllo Europeum Bevdsdrlbkbzpont. Az 
egysegesen 38 meter szeles kbrut nagy reszet az gepjdrmu- es villamos forgalom 
haszndlja, a villamossineket irdnyonkent ket-ket forgalmi sdv es egy-egy parkolbsdv 
hatdrolja. A 7 meter szeles gyalogos feluletek belso oldaldn fasorok adnak drnyekot. 
A kbzelmultban elterjedtte vdlt, hogy - a nagy gepjdrmuforgalom ellenere - az itteni 
vendegldtbhelyek teraszokat nyitnak a Jozsef kbruton.

Rdkoczi ter

A XVIII. szdzad vegen keletkezett ter a kezdetektbl fogva vdsdrterkent is mukbdbtt, 
erre utalnak kordbbi nevei is, Borju piac (Kalber Markt), Borju ter (Kalber Plazt). Mai 
nevet 1874-tbl viseli. Keleti feleben dll a ter arculatdt meghatdrozd eklektikus Rdkoczi 
teri Vdsdrcsarnok, melyet Budapest mdsodik vdsdrcsarnokakent 1897-ben adtak at. 
A csarnok elbtti zbldterulet az M4 metrdvonal epitesevel dtalakult, a metro kijdrati 
epuletei, jdtszbter valamint egy nagyobb vizfelulet kerult kialakitdsra. A ter nyugati 
oldaldn fut keresztul a Jozsef kbrut, az eklektikus berpalotdkkal kbrbevett vdrosi ter 
zdrtsdga a kbrut szeles kbzlekedbfeluletei miatt oldbdik. A csarnok elott taldlhatd 
parkot csak a gyalogosok haszndljdk, a gepjdrmuforgalom a ter szelein bonyolddik.
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A Nepszmhaz negyed szelesebb utcdinak egyseges eklektikus vdroskepet csak a - 
19. szdzad vegeig vdsdrternek haszndlt - negy tomb nagysdgu, II. Janos Pal papa ter 
tori meg. A Keleti pdlyaudvartbl delre eso ket tbmbben a MAV tbbbszintes munkds- 
es tisztviselotelepeket epitett a szdzadforduld kbrnyeken.

Nepszinhdz utca

A XVIII. szdzad elejen letrejdtt - egykor 
kulvdrosi - utca (Kereszturi ut), mai 
nevet 1874-ben, a Blaha Lujza teren 
akkor felepult Nepszinhdz (kesobb: 
Nemzeti Szinhdz) utdn kapta. A Teleki 
terig huzddd szeles utca a kezdetektol 
kereskedok, kezmuvesek, kisiparosok 
utcdja volt. A terfalakat alkoto, 
egyseges vdroskepet ado 3-5 
emeletes eklektikus es szecesszids 
stilusu lakdepuletek nagyvdrosi 
sugdrut hangulatdt keltik. Az 1890-es 
evek dta itt kdzlekedo villamosok es felsovezetekeik meghatdrozd vdroskepi elemei 
az utcdnak. A kbzepso szakasza erinti a II. Janos Pal papa ter sarkdt, itt a kbrnyekbeli 
utcdk taldlkozdsa miatt egy kis ter jott letre, amelyet azonban a kbzuti- es 
villamosforgalom szinte teljesen elfoglal.

Mdtyds ter

A Magdolna negyedben taldlhato ter Jozsefvdros korai telepulesszerkezetenek 
kialakuldsakor jbtt letre (Tavaszmezo ter). Mai nevet 1870 kbrul kapta. A hat utca 
taldlkozdsdndl levo park megujitdsdval setdldutcdvd vdlt a ter eszaki es keleti resze is. 
A zdrt terfalat alkoto tdbbnyire eklektikus stilusu epuletek vdltozatos magassdgukkal
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kulbnleges hangulatot teremtenek. Az dthalado, a Nepszinhdz utca Teleki ter 
irdnyokba kozlekedo gepkocsiforgalom elvdlasztd hatdsu a ter nyugati es deli oldala, 
valamint a ter kdzponti zoldterulete kozott. A ter eszaki csucskeben dll a kbrnyek 
kulturdlis szfnfoltja, a Kesztyugydr kdzbssegi hdz, amelyben a fiataloknak szbld 
programok celja a kdzdssegepites es a helyi identitds erositese.

JELENTOS ZOLDFELULETTEL RENDELKEZO INTEZMENYI KARAKTER

Belso- Klinikak/ Kulso- Klinikak/Trefort-kert/ Muzeum-kert/Fuveszkert/ Nemzeti 
Kozszolgalati Egyetem Campusa es az Orczy-kert/Nemzeti Lovarda/ Fovarosi Gazmuvek 

TELEPE/ FIUMEI UTI TEMETO/ BKV ELORE SC. ES AZ MTK SPORTTELEPE/TELEKI TER/FlDO TER

Jdzsefvdrosban tdbb nagy teruletu intezmenyi- es 
sportterulet kap helyet, ahol a szabadondllo 
beepitesben elrendezett epuletek kbzbtt intenziv 
zbldfeluletek taldlhatdak. A karakter funkcidjdt 
tekintve igen vegyes kepet mutat, megtaldlhatdak 
itt orszdgos jelentosegu egeszsegugyi intezmenyek 
(SOTE - Klinikak), oktatdsi-nevelesi celu intezmenyek 
(ELTE BTK, NKE), szolgdltatd intezmenyteruletek 
(FOGAZ), temeto teruletek (Fiumei uti sirkert, 
Salgdtarjdni uti izraelita temeto) valamint rekredcids 
es sportoldsi celu intezmenyek (Nemzeti Lovarda, 
BKV es MTK egyesuleti sportteruletek, Teleki ter, FiDo 
ter). A kbzelmultban e teruleteken tdbb kiemelt 
kormdnyzati beruhdzds valdsult meg. Ilyen a Nemzeti Lovarda ujjdepftese, az Orczy- 
kert megujitdsa, az uj MTK Stadion felepftese, a Nemzeti Muzeum kertjenek 
rekonstrukcidja, vagy a Fiumei uti Sirkert megujitdsa.

49 O I d o I



Jozsefvdrosi Arculati Kezikdnyv 2022.

50 O I d a I
4^5



Jozsefvdrosi Arculati Kezikonyv 2022.

Meghatdrozo karakteru teruletek

Jelmagyarazat
f I Tort&ieti megujuld karakterO terulet 

Telepszeru karakteru terulet

H Lakdtelep karakteru terulet

| Modem karakteru terulet

Atafakuld karakteru terulet

| Jelentns zdldfelQIettel rendelkezd lnt&m£nyi karakteru terulet

TORTENETI MEGUJULO KARAKTERU TERULET
GANZ-MAVAG KOLONIA / CSARNOK NEGYED / MAGDOLNA NEGYED / ORCZY NEGYED /LOSONCI

NEGYED/NEPSZINHAZ NEGYED ES CORVIN NEGYED EGY RESZE

Jozsefvdros tbrteneti reszet kepezo, a 
Nagykbrut es Fiumei ut - Orczy ut kbze eso 
vdrosreszek utcahdlozatdnak mai formdja 
reszben spontdn, reszben szabdlyozds 
kovetkezteben alakult ki. A zdrtsoru 
beepitesu tbmbdkben allo epuletdllomdny 
igen vdltozatos. Megtaldlhato itt az 1870- 
es evekben epult korai eklektikus, 
fbldszintes-egyemeletes lakohdzaktol 
kezdve a szdzadfordulo eklektikus es 
szecesszios hdrom- es negyemeletes 
berhdzain at a rendszervdltdst kbveto evtizedekben epult lako- es kozepuletekig 
tulajdonkeppen miden epulettipus es epuletstflus. Epiteszetileg e teruletek 
Jozsefvdros legheterogenebb reszei. Kozepso-Jozsefvdrosban a szomszedos 
keruletek e teruleteihez viszonyitva joval tbbb Ores, beepitetlen telek taldlhato. A 
vdrosszerkezeti elhelyezkedesukbol adodoan ertekes epitesi telkek a jelenben, 
valamint a kbzeljdvoben fokozatosan epulnek be, lassan megvdltoztatva ezzel a 
terulet karakteret, suruseget, dtlagos epitesi magassdgdt. Ezert is kulbnbsen fontos az 
alapelvek meghatdrozdsa.
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Az 1873-ban alapitott MAV 
Gepgydr (kesobb Ganz-Mdvag) 
hatalmas ipartelepenek delnyugati 
szomszedsdgdban epitettek fel 1908-09- 
ben a gydr munkdsainak es 
tisztviseloinek lakbtelepet az un. Ganz- 
Mdvag Koldnidt. A lakoepuletekben 645 
szoba-konyhds munkdslakdsnak es tiz, 
ket-hdrom szobds tisztviseloi otthonnak 
jutott hely. A negyemeletes, bsszefuggo 
keretes beepitesben epult lakbhdzak a 
belso udvarban epult haram intezmenyi 
epuletet fognak kozre. A szinte teljesen 
zdrt, elszigetelt telep kbzepen viztorony 
epulet dll.

magasodik, tbveben hatalmas kbzossegi

MODERN KARAKTERU TERULET
CORVIN-SETANY/ HUNGARIA KRT. MENTIIRODAHAZAK/ ClPRUS UTCAI LAKOPARK/ ARENA PLAZA

A 2006-ban indult Corvin- Szigony Projekt celja Kdzepso-Jdzsefvdros deli reszenek 
teljes megujitdsa volt. Az uj vdrosreszkbzpont tengelye a Corvin setdny, amely a 
Corvin mozi mbgbtt indul, a Corvin Plaza epuleteben, zdrtan folytatddik 
(tulajdonkeppen egy uvegtetovel fedett, tbbbszintes setdloutcakent), majd a Futb 
utcdtbl a Szigony utcdig ismet szabad terkent mukddik.

A CORVIN SETANY
Corvin Garantiqua Tower Mediaworks Tower

Con in PlazaCon'in Comer Cordia Fontana Haz (240) Corvin TudaskQZROnt
Nokia Tower C5 irodahaz

Cordia Sun Resort (284) Corvin Atrium (250)
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A bevdsdrldkbzpont kozvetlen kbrnyezeteben hat irodahdz taldlhato. A Fut6 utca - 
Bokay Janos utca kbzbtti, kordbban hdrom nagy tbmbbt, a 36 m szeles setdny hat 
kisebb tbmbre tagolja. A setdny vegen ket nagyobb irodahdz kbzbtt egy vdrosi ter 
kap helyet. A vdrosresz karaktere teljesen megvdltozott. A kordbban egy- es 
ketemeletes, szdzadforduldn epult, leromlott epuletdllomdny helyet egy evtized alatt 
irodahdzak, 8-9 szintes, tbbb szdz lakdsos epuletek - fbldszintjukbn kdvezok, ettermek, 
szorakozbhelyek - vettek at. A megvdltozott lakb-es munkahelyi kbrnyezet a lakossdg 
teljes kicserelbdesehez vezetett.

Kulso-Jdzsefvdrosban a kdzelmultban tbbb helyszinen kisebb-nagyobb, lako- 
kereskedelmi - es irodafunkcidt megvalosito beruhdzdsok tbrtentek. Az elmult 
evtizedben epult az Arena Plaza bevdsdrldkbzpont, tbbb irodahdz a Hungdria kbrut 
menten (Arena Corner, Allianz- es MAV irodahdzak), valamint a Ciprus Hdz lakbpark, 
mely egy lebontott kislakdsos telep helyere epult.
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LAKOTELEP KARAKTERU TERULET
SZIGONY UTCAI LAKOTELEP/ORCZY UT MENTI PANELEK/SZAZADOS UTI LAKOTELEP

Kozepso- Jbzsefvdrosban a Prater 
utca- Szigony utca kbrnyekenek 
rekonstrukcibjdnak munkdlatai 
mar az 1960-as evek vegen 
elkezdodtek. Eloszbr a Tomo utca 
menti hdrom nagy 16 emeletes 
panelhdz epult meg, bsszesen 576 
lakdssal. A rekonstrukcio 
magterulete a Baross utca - Illes 
utca - Prater utca - Leonardo da
Vinci utca dltal hatdroit tombok voltak. A teruleten az eredeti utcahdlozatot 
dtalakitottdk, a regi, fbldszintes, egy- es ketemeletes berhdzakat szandltdk. Helyukbe 
1972-tol kezdve tiz- tizenhat emeletes panelhdzak epultek. A Szigony utcai lakotelep 
elso utemeben csaknem ketezer bsszkomfortos lakdst, a mdsodik utemeben tbbb 
mint nyolcszdz lakdst epitettek. Az ujonnan kialakitott vdrosresz szerkezeti 
rendszerenek alapjdul a kelet-nyugati tengelyt alkotd Prater utca, valamint az erre 
merblegesen tervezett, kiszelesedo, eszak-deli tengelyt kepezo Szigony utca szolgdlt. 
A lakotelep kiszolgdldsdra uj kbzintezmenyeket; dltaldnos iskoldt, dvoddt, bblcsodet, 
orvosi rendelot epitettek. A rekonstrukcio celja a beepites lazitdsa, tbbb szabad 

forras: https://www.google.hu/maps

terulet kialakitdsa, ezdltal nagyobb zbldfeluletek 
letrehozdsa volt. A lakotelep utolsd epuletei az 1980- 
as evek kdzepen, mar alacsonyabb szintszdmban, 
magas tetovel keszultek el a Prater utca - Leonardo 
da Vinci utca - Nap utca - Nagytemplom utca dltal 
keretezett tbmbben. A szinten ebben az idbben epult 
Orczy ut 11-23. szdm alatti hdrom tizemeletes 
panelhdzban bsszesen 192 hdzgydri lakdst alakitottak 
ki.

A Szdzados ut nyugati oldaldn dllb ket tbmbbn, az 
1980-as evek elejen paneles technologidval - 
akkoriban meg itthon ujdonsdgnak szdmitb 
magastetovel -16 hdzbbl dllb, 402 lakdsos lakbtelepet 
epitettek. Az utcafront tele szinte zdrt terfalat alkotd U 
es L alaku hdromemeletes epuleteket hezagos 
keretes beepitesben rendeztek el, a tbmbbelsokben 
az epuletek kbzbtti tdvolsdg es a kbzbs haszndlatu, 
intenziv zbldfeluletek zdrt belsbt, megis szabad 
tererzetet teremtenek.

TELEPSZERU KARAKTERU TERULET

A telepszeru beepitesi forma a 19.-20. szdzad forduldjdn kedvelt beepitesi forma volt 
a rohamosan fejlodo szekesfovdrosban. E beepitesi formdra tbbb pelddt is taldlunk
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Jbzsefvdros kulso keruletreszeiben. A nagyobb teruleten, viszonylag rbvid idon beluli 
egy epiteszeti - vdrosepiteszeti koncepcio - beepitesi terv - alapjdn tbrteno epuletek 
bsszehangolt elhelyezese lenduletet adott a telepek kbrnyekenek fejlbdesehez is.

Tisztviselotelep/Szazados uti kislakasos telep/Szazados uti Muvesztelep/Tbiliszi TERI MAV 
LAKOTELEP

Az Ulloi ut - Orczy ut - Vajda Peter utca es 
Kbnyves Kalman korut hatdrolta Tisztviselbtelep 
tulajdonkeppen a fovdrosi tisztviselok else 
eredmenyes, bsszehangolt epitesi akeioja, 
amely az 1883-ban alakult Tisztviselok Hdzepito 
Egyesuletenek kbszbnhetb. Az olcsbn 
megszerzett teruletert cserebe az epittetoknek 
igen szigoru felteteleket szabtak; csak csalddi 
hdz epitheto, emeletes hdzban is csak ket lakds, 
melyek egyikeben a tulajdonos lakik. A 
beepitesi terv szerint a polgdri igenyeknek megfelelo epiteszeti kialakitdsu, reszben 
fbldszintesek, reszben ketszintes hdzakat a 180-400 negyszbgbles telkek utcai 
telekhatdrdra kellett dllitani, ikerhdzas vagy zdrtsoru beepitesben. A nagyobb 
kdzbensb es a saroktelkekre diszesebb, villaszeru lakohdzak epultek. Az egysegesseg 
oka ezeken tul az is, hogy az 1886-1890 kbzbtt, elsb utemben megepult hdzak kbzel 
felet (44 %), ugyanaz az epitesz, Bobula Janos tervezte es epitette. A teruleten hdrom 
utemben bsszesen 217 kertes hdz epult fel, a tbmbbk kbzbtt 11 meter szeles utedkat 
szabdlyoztak ki. A markdns arculatu csendes, kertvdrosi milio meltdn vdlt Muemleki 
Jelentbsegu Terulette (MJT).

A szekesfbvdros 1909-1911 kbzbtt a budapesti 
muveszek szdmdra egy barakkszeruen 
elrendezett lakotelepet epittetett a Temeto 
dulbn, ez volt a 15 fbldszintes lakbhdzbbl allo 
Szdzados uti Muvesztelep epuletegyuttese. A 
telep szabadon dlld fbldszintes lakbhdzainak 
elrendezese - melyek egy fel lakdtbmb meretu 
belso teret fognak kbzre - nyitott, szabad 
tererzetet teremt. A hdzak K-Ny-i tengelyben 
sdvos beepitesi formdban dllnak. Europa 
legkordbban alapitott es azdta is folyamatosan 

mukbdb, kulbnleges 
hangulatu, fds- 
ligetes muveszeti telepe inspirativ legkbrt tudott teremteni 
az itt dolgozb muveszek szdmdra.

A muveszteleppel egy idbben epult a Szdzados uti 
kislakasos lakotelep. Az eredetileg nagyobb teruleten 
kialakitott telepen bsszesen 36 epuletet emeltek, formdjuk 
az egykori nemet munkdshdzakat kbvette. Ma a H6s
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utca- Osztdly utca- Tisztes utca- Strdzsa utca es Torokbecse utca dltal hatdroit ket 
tombben, az alacsony intenziv beepitesre jellemzb viszonyok kozotti epuletcsoportot 
12 fbldszintes, sdvos elrendezesu kislakdsos kertkapcsolatos lakbepulet alkotja.
A Hungdria kbrut - Salgdtarjdni utca - Keleti pdlyaudvarra befutb vasuti vdgdnyok 
kbzbtti hdromszdg alaku, 2,6 ha-os teruleten dll az 1894-96 kbzbtt epitett MAV 
fbmuhelyi munkds lakbtelepenek 14 lakbepulete. A lakbtelep nagyobbik resze a 
Hungdria kbrut tuloldaldn dll, igy kbzigazgatdsilag a telep 1/4-e tartozik 
Jbzsefvdroshoz. A kertvdrosias, szabadon allo beepitesben, fblszintes es egyemeletes, 
jellegzetes sdtortetos lakbhdzak a kbrut, a vasut es az eszaki sportteruletek miatt, 
vdrosszerkezetileg teljesen elszigetelbdtek

SZEKESFOVAROSI KiSLAKASOS BERHAZAK / STROBL ALAJOS UTCAI LAKOTELEP/SzAZADOS UTI LAKOTELEP

A XX. szdzad elejenek lakdsinsegenek hatdsdra 1909-1912 kbzbtt a Szekesfbvdros a 
Hungdria kbrut es a Kerepesi ut szomszedsdgdban egy kislakdsos berhdzas 
lakdtelepet, a hat epuletbbl dllb, hdrom-es negyemeletes Szekesfbvdrosi Kislakdsos 
Berhdzak epuletegyutteset epittette tel. A kis teruleten dllb epuletegyuttes 
megszakitott keretes beepitese es magasabb szintszdmu beepitesi strukturdja 
zdrtabb belsb kbrnyezettel rendelkezik.

Az elsb vildghdboru utdn, a lakdshidny enyhitese erdekeben bt nagy dllami 
lakbtelep epiteset irdnyoztdk elb. Ezek egyike volt az 1921-1923 kbzbtt, a Strobl Alajos 
utca- Hbs utca - Osztdly utca - Torokbecse utca dltal hatdroit ket tombben felepult 
Juranics utcai dllami lakotelep bsszesen 440 lakdssal (ma Strobl Alajos utcai 
lakbtelep). A hezagos keretes beepitesben epult 9, egy-es ketemeles lakbepuletek 
nagyobb meretu, kbzbs haszndlatu zbld tbmbbelsbket fognak kbzre.

ATALAKULO KARAKTERU TERULET

Kulso-Jbzsefvdrosban, az Ulloi ut, valamint a Kerepesi ut 
menten taldlhatbak azok a nagyobb surusegu 
intezmenyteruletek, ahol viszonylag kis teruleten, 
egymdshoz kbzel, tbbb emeletes epulet dll. Ide tartozik 
pelddul a SOTE Nagyvdrad teri Elmeleti Tbmbjenek 
terulete, a Heim Pal Gyermekkdrhdz terulete vagy a 
honvedseg Kerepesi uti terulete.

JozsefvArosi pu. / Keleti pu./Ganz-MAvag iparterulet/ Asztalos SAndor uti 
iparteruletek/Konyves K. krt menti iparteruletek/MAjus 1 ruhagyAr tombje/

Az Orczy ut - Fiumei ut - Kerepesi ut - Hungdria kbrut - Kbnyves Kalman kbrut - Ulloi 
ut dltal hatdroit Kulsb-Jbzsefvdros 1950-ig a X. kerulet resze volt. E barnamezok 
Budapest rozsdabvezetenek a belvdroshoz legkbzelebb eso reszei, ezert rendkivul 
ertekesek, komoly fejlesztesi potencidllal birnak, ugyanakkor sok esetben megis
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alulhasznosftottak. A tbrteneti Jozsefvdros teruleten kivul megtaldlhato karaktert 
egykori-jelenlegi vasuti teruletek (Jozsefvdrosi pu., Keleti pu.), egykori iparteruletek 
(Michelin Gumigydr, Ganz-Mdvag,) adjdk.
Az iparteruletek egy reszen az ipari tevekenyseg ma is folyik. Jelentos merteku a kis- 
es nagykereskedelem, valamint a 
szdllitmdnyozds-logisztika. A teruletek 
csarnokepuleteire jellemzo a 
viszonylag alacsony
epitmenymagassdg (10-15 m),
ugyanakkor a teruleteken allo 
epuletek egymdshoz val6 kozelsege 
suru beepitest eredmenyezett. A 
sokszor rendezetlen
tulajdonviszonyok miatt a vdros 
arculata e teruleteken igen vegyes 
kepet mutat.
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4. A TELEPULESKEP MINOSEGI FORMALASARA VONATKOZO AJANLASOK

EPITESZETI UTMUTATO A JO PELDAK BEMUTATASAVAL:

- A tbrtenelmi jelentbsegu karakteru teruletek jellemzben zdrtsoru beepftesuek, a 
zdrtudvaros (kbrulepitett udvaros) beepitesi mod azonban nem javasolt, a kbzbs 
udvarok kialakitdsa.

- Zdrtsoru beepitesu teruleteken, ahol az utca szelessege 15 m-nel keskenyebb, az 
utca legter-ardnydnak javitdsa erdekeben javasolt a homlokzat hdtraleptetese 
vagy nyitott udvar kialakitdsa megvizsgdlva a helyi epitesi szabdlyzat erre 
vonatkozd konkret eloirdsait.

- A lakotelep karakteru terOleteken az uszotelkes beepitesi mbdu lakoepuletek 
eseten a telek be nem epitett reszen a gyalogosforgalom biztositdsa kbtelezb. 
Intezmenyi funkcibju epitmenyeket pedig kentessel kell lehatdrolni.

Homlokzatkepzes

Meglevo telepuleskepbe uj epulet homlokzatdnak illeszkedesehez javasolt az aldbbi 
szempontok figyelembe vetele:

- Ajdnlott a szomszedos, illetve az utcdban kialakult, jellemzo 
fbldszinti szintmagassdgot kbvetni az uj epulet homlokzatdnak 
tagoldsdval (anyaghaszndlat, pdrkdny).

- Nem javasolt az utcakep, a kialakult epitmenymagassdg 
rendezettseget az uj epulet homlokzatdval, tbmegevel 
megtbrni azert, hogy a maximdlis epitmenymagassdg 
alkalmazdsdval a telek beepitesi adottsdgait teljes mertekben 
kihaszndlja.

- Az uj epulet anyaghaszndlatdval, tbmegevel illeszkedjen a 
kbrnyezb epuletekhez.

- A fbldszinti sdv idotdllb burkolatot kapjon, mely ellendll az 
esetleges rongdldsoknak is. Maria utca 9. es 11.

- Az uj epulet homlokzatdnak kialakftdsakor a kapuzatot ugy kell megtervezni, hogy 
az anyaghaszndlatdban es mereteben egyardnt alkalmas legyen arra, hogy 
kijelblje a bejdratot. Fontos a homlokzaton megtervezni a hdzszdm, a postaldda, a
kapucsengb es esetleg az epulet nevenek a helyet.

58 O I d a I



Jdzsefvdrosi Arculoti Kezikdnyv 2022.

- A gepkocsi behajto kapuja anyaghaszndlatban szinten minosegeben illeszkedjen 
homlokzathoz.

- Az epulet foldszinti sdvjdban kialakitdsra kerulo uzletportdlokat, valamint azok 
rekldmberendezeseinek helyet a homlokzati tervekben dbrdzolni kell.

Meglevo epulet homlokzatdnak felujitdsakor a telepuleskepbe void illeszkedes az 
aldbbi szempontok figyelembe vetelevel tdrtenjen:

- Minden esetben kutatdsokat (leveltdri, tervtdri illetve falkutatds) kell vegezni az 
eredeti homlokzatra vonatkozban (szin, anyaghaszndlat, portdlok, nyildszdrok, 
kapuzat).

- Amennyiben az eredeti dllapot reszben megmaradt, ugy azt kell visszadllitoni, ha 
az eredeti diszitesnek, nyfldszdroknak, burkolatoknak mar csak a tbredeke maradt 
meg a homlokzaton, ugy a kutatdsoknak megfeleloen kell rekonstrudlni a 
homlokzatot.

- A homlokzat festesekor nagyon fontos szempont, hogy a szomszedos epuletekkel 
ne legyen azonos a szinhaszndlat. Vegleges homlokzati szfnezes megkezdese elott 
helyszini szinegyeztetest kell tartani a Vdrosepiteszeti Iroda munkatdrsaival a hdz 
tulajdonosa, vagy kdzos kepviseloje, a tervezo, valamint a kivitelezd jelenleteben. A 
szinezest az egyeztetesen hozott dbntes szerint lehet kivitelezni (mely pontosithatja 
az engedelyezettet).
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- A homlokzatok reszleges szinezese nem megengedett.

- Utdlagos homlokzati hoszigeteles lehetseges, de az eredeti epuletdiszeket helyre 
kell dllitani. A vedett teruleteken es egyedi vedelem alatt allo epuletek eseteben 
azonban tilos, kiveve a hoszigetelo festek alkalmazdsdt.

- Homlokzat felujitds eseten a homlokzaton levo dsszes klimaberendezest, 
parabolaantenndt, valamint rekldmtdbldt el kell tdvolitani. Azokat csak ujbbli 
telepuleskepi bejelentesi eljdrds lefolytatdsdt kbvetoen lehet visszahelyezni. A 
meglevo, de haszndlaton kivuli parapet konvektorok egestermek-elvezetoit el kell 
tdvolitani.

Tetofelepitmenyek

- Eredeti tetofelepitmenyek visszadllitdsa csak az eredeti terveknek megfeleloen 
tbrtenhet. Tetoter beepites eseten a tetosikbol kiugro tetofelepitmeny csak az egesz 
tetore keszult egyseges terv alapjdn megengedett.

Tetofedes

- Egyfele anyag haszndlata kbtelezd ugy, hogy az a szomszedos epuletek 
tetofedesehez illeszkedjen. Nem lehet hulldmlemez, cserepes lemez, bitumenes 
zsindely anyagokat haszndlni. Teto hejazat felujitdsa, csereje eseten az eredeti 
anyagot es szint kell haszndlni.

- Laposteto eseten ajdnlott zbldteto kialakitdsa.

Nyildszdrdk

- Egysegesiteni kell a nyildszdrdk szinet, elsodlegesen az eredeti szin haszndlata 
megengedett.

Meglevo nyildszdrd felujitdsa:

- Amennyiben egy meglevo nyildszdrbt - legyen az ajto, ablak, vagy portdlszerkezet, 
esetleg a hdz bejdrati kapuja - csak felujitanak, annak szinet az epulet eredeti 
nyildszdrdinak szinevel megegyezore kell festeni.

- Ha a homlokzaton eltero szinben vannak jelen nyildszdrdk, ugy a homlokzatra 
szintervet kell keszittetni, majd pedig a telepuleskepi bejelentesi eljdrdsban kiadott
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hatdrozatban foglaltaknak megfeleloen lehet a kesobbiekben minden lakonak 
nyildszdrbt festeni, felujitania.

- Utolagosan kulso tokos redony telepitese egyedi vedelem alatt allo epuleten tilos, 
egyeb esetben csak egysegesen az egesz epuletre vonatkozo terv alapjdn 
lehetseges. Arnyekoldsra egyebekben a belso tokos redony, a raids vdszon 
drnyekold vagy a spaletta haszndlata ajdnlott.

Mealevo nyildszdro csereje:

- Ablak es ajto csereje eseten az eredeti nyildszdrdk szinet, osztdsdt, beepitesi sikjdt 
(egyedi vedett epulet eseten anyagdt is) meg kell tartani, attol elterni csak abban 
az esetben lehet, ha az eredeti nyildszdrbknak csak a toredeke van meg a 
homlokzaton. Ilyenkor az egesz hdzra elkeszitett homlokzat-felujitdsi tervre 
vonatkozoan telepuleskepi bejelentesi eljdrdst kell lefolytatni es az eljdrdsban 
kiadott hatdrozatban leirtaktol a kesobbiekben elterni nem lehet.

- Az erkelyek/loggidk felujitdsa eseten a korldtok csereje csak egysegesen, a 
homlokzat strukturdjdnak es a meglevo korldtokhoz void illeszkedessel ajdnlott.
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- Loggidt, erkelyt beepiteni csak abban az esetben lehet, ha az epulet egeszere 
keszul erre vonatkozoan terv, melyet a helyi tervtandcs fogad el.
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- Uzletportdl cserejekor elsodlegesen az eredeti portdlszerkezet visszadllitdsa kbtelezo.

- Amennyiben az epuleten megtaldlhato portdlszerkezetek egymdstol teljesen 
kulonbozoek, akkor az bsszes uzletportdlra vonatkozoan tervet javasolt kesziteni, 
melyre vonatkozoan telepuleskepi bejelentesi eljdrds lefolytatdsa szukseges. Az 
eljdrdsban kiadott hatdrozatban leirtaktdl a kesobbiekben elterni nem lehet.

- Portdlok felujitdsakor azokat ki kell 
vildgitani, azonban villddzd, kdprdzdst 
okozd vagy futo fenyu vildgitds nem 
alkalmazhato, illetve kerulni kell a hideg 
fenyt is.

- A portdlok megujitdsdhoz nyujt 
segitseget a
http://naqykorut.budapest.hu/ h o n I a p, 
ahol a rekldmberendezesek esetleges 
szabdlytalansdga is kiderul.

- A bejdrati kapu cserejekor elsodlegesen 
az eredeti format, osztdst es szint kell megtartani, 
az eredeti dllapot visszadllitdsa erdekeben. 
Amennyiben a cserelni kivdnt kapu nem eredeti 
es nincsen tervanyag az eredeti kapurol ugy a 
homlokzat epiteszeti stilusdhoz igazodban kell a 
bejdratot kialakitani.
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- Bejdrati kapu felujitdsakor es cserejekor egyardnt at kell gondolni a kapucsengo, 
postaldda, valamint hdzszdm helyet, ki kell alakitani a cegtdbldk elhelyezeseul 
szolgdlo helyet.

Klimaberendezesek es hoszivattyuk kulteri eqyseqe:

- Egyedi vedelem alatt allo epuleten elsodlegesen kulteri egyseg nelkuli berendezes 
helyezheto el, melynek szellozo nyildsa az epulet homlokzat diszet nem 
roncsolhatja es a takarordcs szine nem lehet eltero a homlokzat szinetol

- Nem vedett, meglevo epuleteken berendezes csak az epulet megjelenesehez 
illeszkedve, kbzteruletrol nem Idthatdan helyezheto el es a kondenzviz 
elvezeteserol megfeleloen gondoskodni kell, az kbzteruletre vagy szomszed telekre 
nem folyhat at;

- Uj epulet eseten a tervezes sordn gondoskodni kell a berendezesek helyerol. A 
homlokzaton a klimagepek elhelyezeset homlokzatburkolati elemek 
alkalmazdsdval is „ldthatatlannd” lehet tenni, ez szinten egy fontos tervezesi 
feladat, mellyel vedhetjuk a telepuleskepet az utolagos egyeni megolddsoktol.
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KOZTERULETEK TELEPULESKEPI UTMUTATOJA A JO PELDAK BEMUTATASAVAL:

- Kbzteruleten elhelyezesre kerulo 
napernybk (epulethez rogzitett, vagy 
attol fuggetlenul bnmagdban allo) 
az epulethez, kbzterulethez illeszkedo 
szinben keszulhetnek, a legalsd 
pontjuk nem halodhatja meg a 2,5 
m-es magassdgot, a ceg logbjdn es 
neven, illetve vendegldtbhely neven 
kivul rajtuk mas egyeb felirat, minta, 
vagy dbra nem jelenhet meg.

- A kitelepulesek minden esetben a terburkolatra 
tbrtennek, kulbn padozatot tilos epfteni, kiveve a 
jdrdaszinthez val6 csatlakozds erdekeben, amikor a 
terasz parkolbsdvban letesul. A terasz biztonsdgos 
haszndlatdhoz talajkiegyenlites megengedett. A 
kitelepuleseket (teraszokat) csak a telepuleskepbe, 
utcakepbe illeszkedo max. 1,0 m magas hatdrolb 
elemekkel lehet lekeriteni.

- Olyan esetekben, ahol a 
kbzteruletre tbrteno kitelepules 
kbzvetlenul az epulet mellett 
tbrtenik, az epulet homlokzatdra 
rogzitett napernyonek
illeszkednie kell a homlokzathoz, 
de a 2,5 m-es minimdlis 
magassdgot tartania kell. A 
kitelepules mellett minimdlisan 
2,0 m-es gyalogos sdvot kell 
hagyni a gyalogosok 
kbzlekedesenek biztositdsa 
erdekeben.

- Olyan esetekben, ahol a kbzteruletre 
tbrteno kitelepules az epulettbl 
fuggetlenul tbrtenik, bnhordo, kbnnyen 
bonthatd, femszerkezethez (femszerkezet 
szine a kbrnyezb homlokzatokhoz 
illeszkedo szinu) rogzitett napernyonek a 
2,5 m-es minimdlis magassdgot tartania 
kell. A kitelepules mellett minimdlisan 2,0 
m-es gyalogos sdvot kell hagyni.
- A teraszok teliesitese viztiszta, keret

nelkuli uveg haszndlatdval tbrtenhet, melyen az dtldthatbsdgot biztositani kell.
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Ezekre a feluletekre nem kerulhet semmilyen minta, vagy felirat a ceg neven 
es/vagy logojdn kivul.

- Kbztereken tbbb kitelepules is lehet egymas mellett, amennyiben a gyalogos sav 
minimdlis 2,0 m-es meretet, valamint setdldutcdk eseten a tuzolto felvonuldsi
teruletet biztositani tudjdk.

- A padok, egyeb utcai berendezesi tdrgyak, valamint a kbzvildgitds kialakitdsdt
tekintve azok egymdshoz es a kbrnyezetbe illeszkedoen kerulhetnek telepitesre.

- Padok eseteben az idotdllosdg, valamint a tisztithatosdg fontos szempontok, 
melyeket a kivdlasztdskor figyelembe kell venni. Teregysegenkent, utcdnkent 
egyseges kivitelezes szukseges.
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- Kozteruletrol indulb felszin aid vezetb lepcsbsorok induldsi pontjdndl az 
uzemeltetonek gondoskodnia kell a lepcso ideiglenes lezarhatosaganak 
kiepiteserol nyitvatartdsi idon tul a biztonsdgos jdrddn val6 kbzlekedes erdekeben.

- A felsb lepcsbfokok nyildszdrbval tbrteno kbrulhatdroldsa, felettuk homlokzathoz 
rbgzitett elotetb, mellettuk burkolathoz rbgzitett korldt alkalmazdsa tilos, kizdrblag 
ideiglenes, nyitvatartdsi idoben alkalmazott szerkezetek helyezhetok el 
telepuleskepi eljdrdsban hozott hatdrozat szerint.

- Rendezvenyek, vdsdrok alkalmdval tbrekedni kell az egyseges arculat kialakftdsdra 
a kbrnyezethez illeszkedb mddon.

- Kbzteruleti installdcib, csak meghatdrozott ideig helyezheto el ugy, hogy az a 
kbzterulet haszndlatdt ne zavarja. Az installdcidk nem serthetik Jbzsefvdros jb 
hirnevet, nemi, faji vagy etnikai szdrmazds, vallds vagy politikai meggyozodes, 
fogyatekossdg alapvetb jogait.

SAJATOS EPITMENYFAJTAK, EGYEB MUSZAKI BERENDEZESEK ELHELYEZESERE ES 
KIALAKITASARA VONATKOZO ELVEK A JO PELDAK B EM UT AT AS AVAL:

- A telepuleskepi szempontbdl erzekeny, fokozott vedelem alatt allo teruleteken 
(mint a Palotanegyed, vagy a Tisztviselotelep) a sajdtos epitmenyfajtdkat csak 
kozteruletrol nem Idthatb mddon, sullyesztve, vagy amennyiben a technologic erre 
lehetoseget ad, az uj epuleten belul kell elhelyezni.

- A kbzmuvezetekek a kbzuzemi csatlakozdsi pontjdig csak a terepszint alatt 
helyezhetok el, beleertve az elektromos elldtds es a hirkbzles vezetekeit is. A kerulet 
kbzteruletein a nem haszndlt kbzmuvezetekeket dtepitesuk eseten el kell tdvolitani.

- A kerulet kbzteruletein uj ondllo kbzmuszekreny nem helyezheto el, csak a jdrda 
szintjebe sullyesztve. Meglevo kbzmuszekreny muveszeti alkotdssal tbrteno diszitese 
megengedett, melyre telepuleskepi bejelentesi eljdrdst kell lefolytatni.

- Muanyag kbzmu szekreny (beleertve az ELMU szekrenyt is) csak az epulet 
homlokzati faldban, csak az epulet homlokzatkepzesehez igazodban, takartan 
vagy keritesben helyezheto el.

- A kerulet teljes teruleten bdrmely epitmenyt ugy kell kialakitani, hogy az a terfigyelo 
rendszer mukbdeset ne korldtozza

- Gepi technoldgidju parkolb-berendezes csak az epulet vizszintes vetuleten belul 
helyezheto el.
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Egestermek elvezetok, parapet konvektorok:

- A haszndlaton kivuli parapet konvektorok egestermek elvezeto nyildsait a 
homlokzatokon meg kell szuntetni, ujat letesiteni az epulet kbzteruletrol Idthato 
homlokzaton nem lehet, tekintettel a magasabb szintu jogszabdlyokra. Kizdrolag 
kemeny hidnydban, muszaki szuksegessegbol, a homlokzatkepzessel megfeleloen 
bsszehangolt muszaki megolddssal es homlokzatdisz roncsoldsa nelkul 
engedelyezheto.

Parabola/ antenna/ hirkbzlb berendezes:

- Parabolaantenna, muholdvevo, illetve tdvkbzlesi, adatdtviteli berendezes kulteri 
egysege, hir- es adattovdbbito berendezes es kdbelei utcai homlokzaton nem 
helyezhetok el, tovdbbd vedett epuletek eseten, a belsb homlokzaton es a 
lepcsohdzban sem.

Mequjulo enerqia elodllitdsdra szolqdlo dllomds (napkollektor, napelem, tbrpe 
szeleromu/ szelqenerdtor):

- Napelemek/napkollektorok csak a tetokbn helyezhetok el.
- Uj epuletek eseteben javasolt a sullyesztett, teto sikjdval azonos sikban kiepitett 

kialakitds, lehetoseg szerint a tetofedes szinevel harmonizdlo szinben.

- Meglevb, magastetos epuletek eseteben megengedett a teto sikjdbdl tbrteno
kiemelkedes a rdgziteshez szukseges mertekben.

- Lapos tetos epuletek eseteben a megfelelo beesesi szbg biztositdsdhoz tarto 
szerkezet kialakitdsa szukseges, ennek telepitesekor torekedni kell rd, hogy a 
telepites kbzteruletrol lehetoseg szerint ne Idtszodjon.
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Kemenymaqasitds:

- Uj epuletek epitese eseten, vagy meglevo epulet bovitese kapcsdn szukseg lehet a 
szomszedos epuletek kemenyeinek magasitdsdra, ez azonban csak a 
legszuksegesebb mertekben megengedett. Minden esetben vizsgdlni szukseges, 
hogy az erintett kemenyek haszndlatban vannak-e, illetve hogy a magasitdson kfvul 
van-e valamilyen mas megoldds a megfelelb szellbztetes biztositdsdra, esetleg az 
erintett ingatlan futesenek korszerusitesevel a kemeny megszuntetesere.

- A tuzfal mellett vezetett magasftdsok eseteben a vdroskep szempontjdbol indokolt 
lehet a szerkezet burkoldsa, a tuzfal anyaghaszndlatdval, szinevel harmonizdlo 
kialakitdsa.

Ldmpdk/ diszkivildqitds/ kbzteruleti kamerdk:

- Epuletek diszkivildgitdsa a szomszedos 
epuletek rendeltetesszeru haszndlatdt 
nem akaddlyozhatja; villodzo, 
kdprdzdst okozd vagy futb fenyu 
vildgitds nem alkalmazhato, illetve 
kerulni kell a hideg fenyt is.

ATM / Penzkiado automata:

- Aruautomata valamint
penzautomata epulet sikjdbol, 
valamint portdlfelulet sikjdbol 
nem dllhat ki, epuletdiszt nem 
roncsolhat, kbzteruleten,
vendegldto teraszon es kbzteruleti 
kitelepedes teruleten nem 
helyezheto el.
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REKLAMHORDOZOK ELHELYEZESERE, KIALAKITASARA VONATKOZO ELVEK A JO PELDAK 
BEMUTATASAVAL:

Rekldmberendezesek celja, hogy felkeltse az erdeklodest, 
beinvitdlja a vdsdrldkat. Nagyon fontos, hogy a 
figyelemfelhivo rekldmberendezesek, ne bontsdk meg egy 
epulet homlokzatdnak bsszhangjdt, a vdroskepet. 
Rekldmberendezesek dsszhangban kell, hogy legyenek az 
epulet architekturdjdval, szinezesevel, a kdzterulet (utca, ter) 
jellegevel, kdzteruleti butoraival es kdztdrgyaival.

- Rekldmberendezesek csak portdlszerkezeten belul 
helyezhetok el, tbrekedni kell az epulethomlokzathoz 
illeszkedo megjelenesre,

- Tilos rekldmberendezest elhelyezni zbldfeluleteken, nbvenyzeten, emlekmuveken, 
szobrokon, telefonfulken, kbzmuberendezeseken, utcai berendezesi tdrgyon, 
villanyoszlop feluleten, ereszcsatorndn, jdtszoterek berendezesein, kutyafuttatok 
berendezesein, kentesen, telekhatdron vagy telken feldllitott modon.
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- Nem helyezheto el rekldmberendezes epulet homlokzatdn. Ez alol kivetelt 
jelentenek a cegerek (cegtdbldk, cegfeliratok, cimtdbldk). Cegerek a 
portdlszerkezeten belul vagy a homlokzatra merolegesen helyezhetok el. Minden 
esetben tbrekedni kell az epulethomlokzathoz illeszkedo megjelenesre.

- Kirakatportdlokon rekldm celu kirakatmatrica alkalmazdsa tilos.
- Megdllito tabla, rekldmzdszld, rekldmfigura es rekldmalakzat csak kdzterulet 

foglaldsi engedellyel rendelkezo vendegldto terasz teruleten belul helyezheto el 
ugy, hogy az a gyalogos kbzlekedest nem zavarhatja, korldtozhatja.

- Kereskedelmi-, szolgdltato-, vagy vendegldto egysegenkent 2 db feliro-tdbldt lehet 
elhelyezni a helyiseg bejdrata melletti homlokzati szakaszon. A tdbldk egyuttes 
merete nem haladhatja meg az 1 m2-ert.

- Rekldmmolino, rekldm celu jdrdafestes es jdrdamatrica elhelyezese tilos.
- Epitesi rekldmhdlon csak az epitmeny vegleges homlokzati rajza dbrdzolhatb, 
valamint megjelenitheto a kivitelezo es az epitteto neve es ceglogbja, melynek 
merete azonban a 2 m2-t nem haladhatja meg.

- Ingatlan eladdsdt, berbeaddsdt szolgdld rekldmfelirat maximum 2 m2 feluleten, a 
homlokzathoz illeszkedoen, csak az erintett ingatlanon helyezheto el es csak ugy, 
hogy a lejdrta utdn az erintett homlokzatot helyre kell dllitani.

- Csomagautomata kdzteruletrol Idthatb feluleteinek ketharmaddn jelenitheto meg 
rekldm, melybe beleszdmft a ceglogd, cegjelzes is.

- Kdzintezmeny sajdt tulajdondban, vagyonkezeleseben vagy bdrmely jogcimen 
tartos haszndlatdban allo epuleten az intezmenyre vagy rendezvenyere vonatkozd 
hirdetes/hirdetmeny a homlokzat architekturdjdhoz illeszkedoen teheto kbzze, mely 
hirdetesi felulet az epulet nyildszdroit nem takarhatja el.

- Rekldmberendezes meg reszben sem takarhatja az epulet, epuletegyuttes 
nyildszdrd szerkezetet, pdrkdnydt, korldtjdt, es egyeb meghatdrozo epiteszeti 
elemet.

- Vetitett, villodzo vdltakozo es futb fenyhirdetes alkalmazdsa tilos, illetve kerulni kell a 
hideg fenyt is.
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- Tilos olyan fenyrekldmtdbldt alkalmazni, 
amely digitalis kijelzojen a futb fenyrekldm 
dllandb jelleggel nyitvatartdsi idoben 
es/vagy nyitvatartdsi idon tul egyfolytdban 
vdltakozik.
- Nem letesitheto olyan fenyrekldm, amely 
a megkulbnbbzteto fenyjelzeseket haszndld 
gepjdrmuvek fenyevel (kek, kek-vbrbs, 
sdrga), valamint kbzlekedesi Idmpdk 
fenyeivel (vbrbs, sdrga, zbld) megegyezo 
szinu.
- Az ertekvedelem alatt allo epuletek 
kbzteruleti homlokzati vonala elott, valamint 
a vedett karakteru teruletek kozteruletein 
ondllo rekldmhordozokat elhelyezni nem 
lehet.

A telepuleskep vedelmerol szdld 2016. evi LXXIV. tbrveny 1. melleklete es a 
telepuleskep vedelmerol szdld tbrveny rekldmok kbzzetetelevel kapcsolatos 
rendelkezeseinek vegrehajtdsdrol szdld 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 
(tovdbbiakban: Kormdnyrendelet) 1. es 2. mellekletei hatarozzdk meg, mely 
kbzteruleteken helyezhetb el rekldmhordozokent utcabutor.

- Utcabutor: az utasvdrd, a kioszk, a kbzmuvelbdesi celu hirdetboszlop, az informdcibs 
berendezes es a mas celu berendezes (csomagautomata, elektromos tbltodllomds, 
mobil illemhely).

informacids 
berendezes

kioszk hirdetdoszlop utasvdrd
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- Kozteruleten csak utcabutoron helyezheto el rekldm, az aldbbi dbrdk szerint:

- Utasvdrd tetejen reklamhordozo, illetve rekldmhordozot tarto berendezes nem 
helyezheto el, tovdbbd oldalainak dtldthatdsdgdt biztositani kell. Hatdrolb falai 
kbzul vagy a hdtsbnak, vagy a ket oldalsdnak dtldtszd feluletnek kell lennie.

- Kioszk tetejen reklamhordozo, illetve rekldmhordozot tarto berendezes nem 
helyezheto el.

- Kioszk csak elbzetes szakmai konzultdcid kereteben a Foepitesszel egyeztetett 
kivitelben keszulhet.

- A kbzmuvelodesi celu hirdetooszlop teljes felulete felhaszndlhatd a hirdetmeny 
kbzzetetele erdekeben. Kbzmuvelodesi celu hirdetboszlopon a reklamhordozo 
ragasztds utjdn is rbgzitheto.

- Az informdcios vagy mas celu berendezes rekldm celjdra hasznosfthatb feluletenek 
legfeljebb ketharmaddn tehetb kbzze rekldm, illetve helyezheto el reklamhordozo, 
rekldmhordozot tarto berendezes.

- Tilos olyan rekldmtartd berendezesek elhelyezese kozteruleten, melyet a vonatkozd 
Kormdnyrendelet nem enged meg.

- Informdcios es mas celu berendezes egyedi vedelemmel erintett epiteszeti ertek 
elott nem helyezheto el.
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ZOLDFELULETEK KIALAKITASANAK ALAPELVEI A JO PELDAK B EM UT AT AS AV AL:

Az Europa Belvdrosa Program 1 .-2. uteme kereteben a kerulet teruleten a Gutenberg 
ter, a Lorinc pap ter, a Mikszdth Kalman ter, a Szabo Ervin ter es a Gyulai Pal utca lett 
felujitva. Mig a Magdolna Negyed Program III. utemeben a Teleki Ldszlo ter, a FiDo 
ter, a Kdlvdria ter, es a Mdtyds ter ujult meg. Tovdbbd sajdt forrdsbdl felujitotta az 
Onkormdnyzat a Golgota a teret, a Horvath Mihdly teret, valamint a Muzsikus 
Cigdnyok parkjdt. Fovdrosi tdmogatdssal megujult a II. Janos Pal papa ter, a Rdkoczi 
ter es a „Kiscsibesz” ter a Jbzsef kbrut menten. A Magyar Allam a Ludovika Campus 
projekt kereteben az Orczy-park rekonstrukcidjdt is elvegezte. A Corvin Setdny 
Program kereteben a Corvin setdny fejlesztese folyamatos.

Teleki Ldszlo ter
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- A kbzteruletek zbldfeluleteinek letesitese es fenntartdsa kapcsdn a legfontosabb, 
hogy ahol a kbzmuvek engedik, fatelepitessel kell zblditeni a tereket, utcdkat. Ezen 
belul, lehetbseg szerint tbrekedni kell az oshonos, nagy lombozatu fafajtdk 
telepitesere. A Magyar Diszkerteszek Szovetsege dltal 2020-ban kiadott Kbzteruleti 
Sorfdk Jegyzekeben a 3-as kategbridba sorolt jo vdrosturb fajok telepitese az 
ajdnlott.

- Telepitendb fa szdmdra biztositani kell a legaldbb 2,25 m2 nagysdgu es 1 meter 
mely ulteto vermet.

- Faverem rdcsok letesitesekor a rendelkezesre allo lehetosegek kbzul utcdnkent 
egyseges megoldds alkalmazando.

- A kbzkertek es kbzterek nbvenyzetenek es dllagdnak vedelmet szolgdlb faverem 
rdcsok es keritesek szinet es formavildgdt ugy kell kialakitani, hogy bsszhangban 
dlljon a ter jellegevel, utcabutoraival, kbzteruleti es mas celu berendezeseivel.

- Kbzterulet alakitds sordn a kiemelt nbvenykazettdkat elsosorban termeszetes kb 
vagy nagykocka koszegellyel kell tervezni.

- A fasor telepitesere alkalmatlan kbzteruleteken megjeleno kbzteruleti nbvenytarto 
dezsdk, hordok, kaspok utcdnkent egyseges, kivitelben keszulhetnek.
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- A kandeldberekre szerelheto nbvenytarto kaspok a kandeldber szinevel 
megegyezo kivitelben keszulhetnek.

- A beepitesek tervezesekor tbrekedni kell a telken belul meglevo fdk megtartdsdra, 
de az invaziv fajok kivdghatok.

- A beepitetlen telkeken dtmeneti jelleggel elhelyezheto pelddul kbzbssegi kert, 
jdtszoter, korldtozott Idtogatdsi ideju kbzkert is.
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Dankd utca
forrds: https://kozepeuropaivaros.wordpress.com

- Meglevo epuletek belso 
udvardnak felujitdsa, helyredllitdsa 
eseten tbrekedni kell a helyi epitesi 
szabdlyzatban elbirt legkisebb 
zbldfelulet ertekenek eleresere 
zbldfeluletek kialakitdsdval es tbrekedni 
kell a helyi mikroklima javitdsdra dezsds 
novenyek elhelyezesevel, a 
fuggofolyosok es a balkonok
zblditesevel.
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Kozossegi kert kialakitdsa:

Beepitetlen telek dtmeneti hasznositdsakent kozossegi kertet telepuleskepi 
bejelentesi eljdrds lefolytatdsdval lehet kialakitani, melyrol tovdbbi informdcid 
taldlhatd aldbbi linken: https://iozsefvaros.hu/onkormanyzat/uqy/2Q6

A kozossegi kert fenntartdsdert ozok felelnek, akik letrehozdsdt kezdemenyeztek. A 
kert mukbdtetesehez letre kell hozni egy hdzirendet, omit jol Idthato helyre kell 
kihelyezni. Ennek a hdzirendnek erdemes tortolmoznio azt, hogy mikor von nyitva a 
kert, hogyan lehet csatlakozni, mik a viselkedesi szabdlyok, kinek mi a felelossege stb.

Ugyanakkor a kert kialakitdsdhoz szukseges felteteleket is ajdnlott rdgziteni, 
megjeldlve a felelosbket is. Ilyen feltetel pelddul:

- a talajcsere, tbrmelek elszdllitds, tereprendezes, parcelldzds,
- vizveteli lehetoseg biztositdsa, csapadekviz gyujtese,
- vildgitds kiepitese, biztositdsa,
- kerti szerszdmok, eszkbzbk tdroldsdra szolgdlb zdrhatb felepitmeny,
- komposztdlb letesitesenek es haszndlatdnak szabdlyai.

Arrol, hogy mi a folyamata egy kozossegi kert mukbdtetesenek, itt lehet reszletes 
informdciokat kapni: http://kozossegikertek.hu/tudastar/
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Kutyafuttato kialakitdsa:

Az EB OVO Kbzhasznu Egyesulet honlapjdn tobb hasznos kiadvdny 
(https://ebovo.hu/kiadvanyaink/) megtaldlhatb a kutyafuttatbk kialakitdsdval 
kapcsolatban (EB OVO Kutyafuttato tipusterv, Kozosseqi kutyas tervezes EB OVO). Az 
Egyesulet javaslatainak alkalmazdsdval a Jozsefvdrosi Onkormdnyzat is egyetert.

Kiemelendb szempontok tbbbek kbzbtt az aldbbiak:

- Kutyafuttato nbvenyzetenek es dllagdnak vedelmet szolgdld faverem rdcsok es 
keritesek szinet es formavildgdt ugy kell kialakitani, hogy bsszhangban dlljon a ter, 
kozterulet jellegevel, utcabutoraival es kbzteruleti butoraival.

- Kutyafuttatbn olyan ndvenyzetet kell alkalmazni, amely az ebek egeszseget nem 
kdrositja, illetve amelyek jbl turik az ebek eletformdjdt.

- Kutyafuttatbn olyan hulladek-gyujtb kontenerek elhelyezese javasolt, amelyekben 
elhelyezhetok az ebek dltal okozott szennyezesek es az azok gyujtesere szolgdld 
zacskbk is.

- Biztosftani kell az itatbtdlas kialakitdssal keszulb vizveteli lehetoseget, a vizpazarlds 
elkerulese vegett lehetoleg nyombgombos kivitelben.

- Stabil, rdgds-biztos, kdnnyen takarithatb es karbantarthato padok elhelyezese.
- Megfelelo megvildgftds biztositdsa, amennyiben a kozvildgftds nem biztositja ezt 

teljes mertekben.
- Kutyafuttato lehetoleg ne a futbpdlya/sportpdlya/jdtszoter szomszedsdgdba 

keruljdn.

5. Mi a teendo, ha telepuleskepet rombolo, serto tevekenyseqet eszlel?

Amennyiben olyan tevekenyseget eszlel, amely valamely a telepuleskepi 
kbvetelmenyt megsert, irdsban bejelentest tehet a Polgdrmesteri Hivatalhoz.

A telepuleskepi kbvetelmenyek megszegesenek jogkbvetkezmenye a telepuleskepi 
kbtelezesi eljdrds, mely hivatalbbl vagy a tent emlitett bejelentes benyujtdsdval indul.

A telepuleskepi kbtelezesi eljdrdst bdrmely termeszetes, jogi szemely vagy jogi 
szemelyiseg nelkuli tdrsasdg kezdemenyezheti.

A beadvdnyban fontos reszletezni a jogsertb magatartdst es megadni minden az 
ugy kivizsgdldsdhoz rendelkezesre dlld informdciot (pl.: fotbk), elerhetoseget, hogy az 
illetekes ugyintezo a szukseges eljdrdst elindfthassa es fel tudja venni a kapcsolatot a 
szabdlysertbvel, illetve a bejelentbvel.

^5
80 O I d a I

https://ebovo.hu/kiadvanyaink/


Jdzsefvdrosi Arculati Kezikonyv 2022.

Impresszum

Osszedllitottdk
Budapest Fovdros VIII. keruleti Polgdrmesteri Hivatal Vdrosepiteszeti Iroda munkatdrsai
Barta Ferenc foepitesz irdnyitdsdval.

Az dbrdk, terkepek es a forrdsmegjeldles nelkuli fotdk a Vdrosepiteszeti Iroda es a 
jozsefvaros.hu archivumdbdl kerultek ki.

Kiadja
Budapest Fovdros VIII. keruleti Onkormdnyzat
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