
JOZSEFVAROS
I NTEGnÁI.ľ TELEpÜÉsFEJ LEszTÉsl sľnnľÉelł

MegaIapozó vizsgálat

Készü|t a KMoP-6.2.t/K-I3-2o14-ooo2,,Közép-Magyarországi
operatív Program - Fenntartható te|epü|ésfejIesztés a kis- és
középvárosokban Integrá|t TeIepü|ésfejIesztési Stratégiák
kido|gozása,, cím,ű projekt keretében.

2015. augusztus

szÉcHENYl 
ę

='="'::l;=:'t-""" E
ffishffi
mfrFBll
htotE4tlW

MĺcYnnonszÁc
KoRMÁNYA



Megbízó:

*
ł

Bul.(x;vl,r l ľĺ l s.rľ É ru uu

Be|ügyminisztérium

Cím: 1051 Budapest, József Attila utca2-4.
Tel: +36 1,441 IO00

Fax: +36-1-441,-1437

E-mail: ugyfelszolga lat@ bm.gov.hu

Honlap: bm.gov.hu

Magó Erzsébet

Ignácz Meĺinda

szakmai kapcsoIattartó

projektmenedzser

onkormónyzat:

Buda pest Fővá ros V|l |. kerü |et Józsefvá rosi on kormá nyzat

Cím: 1082 Budapest, Baross u' 63-67.

Tel: 36 1 45-92-L00

Fax: -

E-ma il : its@jozsefva ros. hu; foepitesz@jozsefva ros. hu

Honla p: www.jozsefua ros. hu

Fernezelyi Gergely DLA

Szarka-Turóczi Tímea

főépítész

|TS koordinátor



Tervező:

Pest-Buda pest Konzorciu m

rh,,
HÉTFA Elemző Központ Kft'

Cím: 1051 Budapest, október 6. utca 19., |V. eme|et 2.

Tel: +36 1951,4780

Fax: +36 1,7002257

E-mail: info@hetfa.hu

Honlap: www.hetfa.hu

Bedőcs Bernadett

Ba|ás Gábor

Baranyai Zsolt

Albrecht Ute

Liszkay Krisztina

Szczuka Levente

okros Lász|ó

András ĺstván

Pető ZoItán

Niedetzky Andrea

Pogány Auré|

letenyt uavro

Jordán Péter

Horváth Adrienn

orosz István

tfiiiiiiii;;itl

iIiĺfiĺilĺ|i||i

feIe|ős tervező

ügyvezető igazgató

elemző

Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Cím: 1061 Budapest, Andrássy út 10.
Tel: +36-1-317-5318
Fax: +36-1-317-3296
E-mail: bfvt@bfut.hu

Honlap: www.bfvt.hu

ügyvezető, - te|epÜ|éstervezőIÍ/7É o1-o517, TR o1-0517

teIepü|éstervez ő IT /lÉ. o1-1455

telepü|éstervező TT 01-6111

teleoÜ|éstervező

műemĺékvédeImi szakértő ÍÍ /1. 01-0525, TR 01-0525

kcjzIekedési szakági tervező KIď-I 0I-23f1

zö|dfe|Ü|eti és tájrendezési szakági tervező K 01-5152

zö|dfe|ü|eti és tájrendezési szakági tervező

zö|dfe|ü|eti szakági tervező

vízközmű szakági tervező

vízközmű szakági tervező

energiaközmű és eIektronikus hírköz|és szakági tervező



PEST.BUDAPEST KONZORCIUM Budapest Vĺ||' kerü|et Józseńráros

Józsefváros |TS - HelyzetfeItáró, helyzeteIemző m un karész

Ta rta Iomjegyzék

LJEZEĺÍ OSSZrroowl 6

2.2.

2.5.

2.6.

2.4.

TELEPÜLÉsH Átlzlĺt osszerÜeoÉser, ilzsrFVÁRos HELYE A TELEPÜLÉsHÁLTZATBAN,ĺÉnsÉeIKAPcsoLAToK 10
Településhólózati összefüggések, Józsefvóros helye o tetepütéshalózotbon, térségi kapcsolatok /
Budapest nemzetközi és orszógos szerepe / A kerütet szerepe o tetepĺjtéshálózotban / A kerütet
funkcionólis és területi kopcsolatoi / SW)T / Fejtesztési kihĺvósok

FEJLEsZrÉsl És nrľlorzÉsl KoRNYEZET 15
A területfejlesztési dokumentumokkal voló összefüggések vizsgátato / Fővárosi
településfejlesztési dokumentumokkal voló összefüggések vizsgolata / Hatótyos kerületfejtesztési
dontések bemutotósa / A tertjletrendezési tervekkel va!ó osszefüggések vizsgálata / A szomszédos
települések hotólyos településszerkezeti terveinek _ Józsefvóros fejtesztését beÍotyasotó _
vonotkozó mególlapĺtasai / A kerüĺet településrendezési tervi előzményeinek vizsgalota / sWoT /
Fejlesztési kihívósok

llzsrrvÁnosTÁRsADALMA 49
Szociodemogrófiaĺ jellemzők / Térbeli-tarsodolmĺ rétegződés / Hetyi identitós / SWoT / Fejtesztési
kihĺvósok

llzsepvÁnos HUMÁN lNFRAsTRUKrÚnÁlł 74
Humón kozszolgóltotasok / Esélyegyenlőség / SW)T / Fejtesztési kihĺvasok

lÓzservÁnosGAzDAsÁGA 92
Józsefvóros gozdasógi súlyo, szerepköre, sajótos gozdasógi jeltemzői / A gozdasógi szervezetek
jellemzői, fontosobb beruhózósąi, települést érintő fejtesztésĺ etképzetései / Józsefváros főbb
gazdasógi ógazatai, jellemzői / Versenyképesség / lngatĺanpiacĺ viszonyok (kerestet-kĺnáIot)/
SW)T / Fejlesztési kĺhĺvósok / Célcsoport atopú beovatkozósĺ irónyok

AZ oNKoRMÁrurznr GAZDÁLKoDASA, A TELEPÜLÉSFEJLEsZ|-És eszroz- És
|NTÉZMÉNYRENDSZERE 1o3
Koltségvetés, gazdosógi program / Gozdoságfejlesztési tevékenység / Fogtalkoztotáspolitiko /
Lakos. és helyiséggazdólkodós / Települéýejtesztési gyakorlot / Intézményfenntartos /
Energiogazdolkodas / Településüzemeltetési szolgáltotósok / SWoT / Fejtesztési kihĺvások

A TAJ| És renľ,lÉszE|-| ADoTTsÁGoK V|ZSGÁLATA LLĺ
Természeti odottsógok, tójhasznólat, tójszerkezet / Védett, védendő tóji, természeti értékek,
területek

2.8. ZoLDFELÜLET| RENDSZERV|ZSGÁLATA

Szerkezeti, kondicionóló szempontból lényeges va|omint a zötdfetüteti koraktert meghatórozó
elemek / Zoldfelületi ellótottsóg értékelése / SWor / Fejtesztési kihĺvosok

2.7.

tt7



z.9. pdÉpí-rerĺ rÖnruYzrľvzseÁnĺł t2!
Az épĺtett környezet értékei / TerĹ)letfelhasznólós vizsgólato / Telekstruktúra / Az épĺtmények
vizsgálata / Épĺtett környezet konfliktusai, problémói / SW)T / Fejtesztési kĺhĺvósok

f,to, KoZLEKEDÉS 146

Hólozatok és halózati kopcsolotok / Közútĺ kozlekedés / Kozösségi közlekedés / Kerékparos és
gyalogos kozlekedés / Parkolós / 9WoT / Fejlesztési kihĺvosok

f ,tL' rozľvlŰvrsíĺÉs 153

Vĺziközm(ivek / Energioellátas, energiagazdólkodós / Elektronikus hĺrkozlés / SW)T / Fejlesztési
kihĺvósok

z,tf' KoRNYEZETVÉorI-eľrĺ 159

Taloj / Felszĺni és a felszĺn olatti vizek / Levegőtĺsztasag és védelme / Zajterhelés / Hulladékkezelés

/ SW)T / Fejlesztési kihĺvósok

2.t3. KATAszTRl FAVÉDE LE M, TERÜ LETF E LHAszNÁtÁsT Ko R |ÁToZT,
BEFoLYÁsoÚ ľÉruyEzŐK t62
Épĺtésföldtani korlátok /Tevékenységbőĺ ododó korlótozósok / Vĺzrajzi veszélyeztetettség / Egyéb/
SW)T / Fejlesztési kihívósok

f.t4. VÁRos| KLíMA 163

SW)T / Fejlesztési kihívősok

3. HELYZrrÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 164

3.1. A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKEÉsr, szlruľÉzls 764
A folyomatok értékelése / Jozsefvóros osszefoglaló sWoT onolĺzise ,/ Temotikus céloknok valo
megfelelés

3.2. PRoBLÉMA- És ÉnĺÉnÉnxÉp !72

3.3. ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜÉsnÉszer L78
A városrészek bemutatása / Szegrególt vogy szegregócióvol veszélyezetett terüĺetek lehotóroláso,
térképi óbrózolóso és helyzetelemzése / Egyéb szempontból beovotkozóst igénylő területek

4' MELLÉKLETEK

4.I. ÁSRAJEerzÉr

4.2, TÁBLÁZAToKJEGYZÉKE

4,f. FELHASZNÁLTIRoDALoM

4.4. ELTÉRŐ KARAKrERÚ TERÜLETEK

zts

2L8

219

222

,:(

a:.

r;



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM Budapest Vĺ||. kerü|et Józsefváros
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1. VEZETOI OSSZEFOGLALO
Budapest Vl||. kerü|et Józsefuáros onkormányzata részére a Be|ügyminisztérium rende|te meg integrá|t
te|epü|ésfejlesztési stratégia készítését, kapcso|ódóan a 2ot4-2020-as európai uniós fej|esztési időszak
kihívásaihoz' A te|epÜlésfej|esztési stratégia a|apvetően a korábbró| ismert, Józsefuárosban 2007-ben
e|készített Integrá|t Városfej|esztési Stratégia szerepét tö|ti be, annak funkcióit viszi tovább. A stratégia két
fő munkarészbő| á||: a megalapozó munkarész a kerület 2015-ös aktuá|is he|yzetének fe|mérésébő| és

értéke|ésébő|, míg a stratégiai munkarész a középtávú jövőt il|etően megfogaImazott cé|ok e|érésének
|ehetséges eszközeibő| á||. A hosszú távú cé|ok forrása a Kerü|etfejlesztési Koncepció, ezt Józsefuáros
önkormányzata 2005-ben fogadta e|. Az időközben megvá|tozott körriImények, megva|ósu|t célok kapcsán e

középtávú cé|ok szükséges mértékű átérteImezésére a stratégiaaIkotás során sor került. A következőkben a

mega|apozó munkarész összefog|a|ása o|vasható: e|sőként a helyzetfe|tárás, majd a he|yzetértékelés
tartaIma alapján.

1-.1. HELYZETFELTARAS

Pozĺció
Józsefváros pozícióját, adottságait és he|yzetét a|apvetően meghatározza, hogy Budapest be|városának
peremén, így Magyarország |egfej|ettebb régĺójának közepében fekszik. Ebbő| fakad, hogy országos és

nemzetközi kapcso|atai egyaránt kiválóak, i||etve hogy számos szektor számára központi funkciót tö|t be'
Utóbbiak közü| kieme|endő a fe|sőoktatás: tizenegy egyetem és főiskoIa tizenki|enc kara működik
Józsefuárosban, köze| negyvenezer diákot vonva be a kerü|et mindennapi é|etébe. Hason|óan je|entős az

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

az egyetemvárosi szerepkör.

A kerü|et kizáró|ag más fővárosĺ kerÜletekke| határos, határvona|ainak nagy része nem je|ent funkcioná|is

határt, Ęy - noha a nagy forga|mú főutak elvá|asztó hatása je|entős - a kerü|ethatárok tú|o|da|án á|ta|ában

azonos beépítés, azonos funkciók je|ennek meg. Mindez nem je|enti azonban, hogy a kerü|et maga homogén
szerkezetű |enne: Józsefvárosban jeIentősen e|térő státuszú ĺakóterületek, országos jelentőségű intézményi

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

A fej|esztési és rendezési környezet Józsefváros számára re|eváns fő á||ításai számos kerü|eti adottságra és
problémára kíná|nak lehetőséget, iĺ|etve vá|aszt, mindeneke|őtt az innovatív gazdasághoz, a

turizmusfejIesztéshez, a barnamezős terü|etek megújításához, va|amĺnt a ku|turális sokszínűség ápo|ásához
kapcso|ódóan. Józsefuáros mú|tbe|i fej|esztési döntései számos nagy horderejű projektet a|apoztak meg,

ameĺyek tükröződnek a kerü|et kü|önboző stratégiai dokumentumaiban is. Kieme|endő je|entőségű ezek
közü|a ].5 éves Kerü|etfej|esztésiStratégia (2005)' az Integrá|t Városfej|esztésiStratégia (2oo7,), i||etve ezek
nyomán az építéshatósági munkát meghatározó Józsefvárosi Kerü|eti Építési Szabá|yzat (2oo7)'

Tórsadalom
2007 és 2015 kozött Józsefuáros három fő terü|eten végzett nagyobb horderejű beavatkozási munkákat. A
Paĺotanegyed ku|turá|is-turisztikai újrapozícioná|ását, be|városiasságának erősítését szo|gá|ó Európa
Be|városa Programot, va|amint a MagdoIna negyed rendkívÜ| hátrányos szociá|is, infrastrukturá|is, társada|mi
helyzetének te|zárkóztatását cé|zó, 2005-ben indu|t Magdolna Negyed Programot az önkormányzat
va|ósította meg. A Corvin Sétány Programot, ame|y a Corvin negyed Corvin mozi mögötti, igen e|avu|t

épÜ|etá||ománnyal és szociá|is prob|émákkaI terhelt terü|etének gyökeres megújítását hívatott
megvalósítani, magánbefektető Végzi, az önkormányzattaI kooperációban, 2001 óta.
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Kedvező adottságai meIlett Józsefváros számos problémávaI küzd, me|yek je|entős része összefüggésben van

a kerü|et kedvezőtlen társada|mi he|yzetéve|. A kerü|et népessége - mint a be|ső-pesti kerÜ|eteké á|ta|ában

- csökken, annak át|agos iskolai végzettsége, va|amint fogla|koztatottsága azonban je|entősen e|marad a

fővárosi át|agtó|. Budapest kerületei közü| Józsefuárosban a |ega|acsonyabb az egy főre eső átlagos nettó
be|fö|di jövede|em, vaIamint a szü|etéskor várható é|ettartam, ugyanakkor itt a |egmagasabb a

munkanélkü|iek aránya. Hasonlóan kedvezőtlen he|yzetet mutat Józsefváros lakásá||ománya is: az át|agos

|akásméret a|acsony, az egyszobás, i||etve az alacsony komfortfokozatú |akások aránya magas. Józsefvárosi
sajátosság az önkormányzati tu|ajdonú |akások magas aránya, melyek jelentős hányada Üres, á||aga miatt
hasznosítása nem lehetséges. Budapesten itt a legmagasabb a magát cigánynak, romának va|lók aránya;

rajtuk kívÜla kínai nemzetiségűek aránya haladja meg jelentősebben a Budapesten á|ta|ános szintet.

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

egyen|etesen osz|anak e|: Józsefuáros 11 negyede alka|manként kifejezetten szélsőséges kü|önbségeket

képvise| úgy az ott lakók társadaImi he|yzete, mint a Iakásál|omány je||egzetességei terén. A
|egkedvezőtlenebb he|yzetben a Magdo|na és az orczy negyed, i||etve az egyet|en |akóttimbbe| rendeIkező

Ganz negyed van, míg a kerÜlet |egjobb he|yzetű negyedeinek a kertvárosias Tisztvise|őte|ep és Százados

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

lntézmények
Józsefuáros óvodai és bölcsődei eIlátottsága kie|égítő ugyan, azonban utóbbiak terén je|entős kapacitáshiány
tapasztalható (akárcsak Budapesten álta|ában), és e|őbbiek kihaszná|tsága is köze|ít a7oo%-hoz. Az á|ta|ános

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

a jeĺentős szegregációbeIi (és ezzeI párhuzamosan kihaszná|tságbeIi) kü|önbségek jeIentenek gondot. Úgy az

á|ta|ános, mint a középfokú oktatásban jel|emző, hogy a|acsony vonzerejű, prob|émás intézmények és

országosan kiemelkedő színvona|ú isko|ák működnek párhuzamosan a kerÜletben. A feIsőoktatási

intézmények jelentős koncentrációjáró| fent már esett szó.

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

fe|adata, amely országos viszony|atban is meg|ehetősen szé|es körben, számos szo|gá|tatássa| |átja e| a

kerü|et rászoru|óit' Ennek fő oka a kedvezőt|en szociális he|yzet, de a városrehabi|itációs projektekhez

kapcsolódó szo|gá|tatásbővítések is je|entős szerepet játszottak az e||átások szintjének fej|ődésében. A
kerü|et a haj|ékta|anel|átás egyik fő intézményi kĺizpontja Budapesten, az éjszakai me|egedők több, mint
harmada itt ta|á|ható.

A kerü|et egészségügyéért a Józsefuárosi Egészségügyi Szo|gá|at fele|, az el|átás szintje kielégítőnek
tekinthető. A |egtöbb háziorvosi rende|ő fe|újítására a 2000-es, 2010-es évek során sor került, az Auróra utcai

szakrende|ő (mint a kerÜ|eti egészségügy központi intézménye) 201'5.ben újuI meg.

G a zd a só g, o n ko rmó nyzati g azdó l ko dó s

Józsefváros csak korlátozottan érteImezhető öná||ó gazdasági egységként, hiszen mint fővárosi kerület

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

munkavál|alói szempontból is kevésbé bírnak jelentőséggel. A kerület vá||a|kozásai közü| e|sősorban a

kereskede|emmeI fog|a|kozók aIkotják a |egnagyobb tömeget, a vá||aIkozások negyede tartozik ebbe a

csoportba. Nagy többségÜk kiskereskede|mi profi||aI bír, közeI feItik - Józsefuáros 4400 üz|etébő| 2000 _

ruházati cikkekkel fog|a|kozĺk. Jelentős a kerü|et vendég|átóipara is.

A potenciá|is húzőágazatok közü| kiemelendő a kutatás-fej|esztés, ami a kerületben működő egyetemekhez
kapcso|ódóan je|enik e|sősorban meg - mint azt a Semme|weis Egyetem és a Pázmány Péter Kato|ikus

Egyetem közös beruházásaként 2015-ben építeni kezdett Bionikai ĺnnovációs Központ is je|zi. Józsefuáros
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turizmusa 2009 óta je|entősen bővül, és bár egye|őre inkább csak hátország, mintsem aktív célpont a

Budapestre érkező turisták számára, |átnivalói magas fej|ődési potenciá|t je|entenek.

Józsefuáros kedvező pozíciója, metróvona|akkal va|ó kieme|kedő e||átottsága nyomán jelentős ingat|anpiaci

cé|terü|et, ahol az elöregedett, aIacsony értékű |akásá|lomány me||ett - a gazdasági recesszió 2008-at követő

éveit leszámítva - folyamatos az új|akásépítés, 2011-ben pé|dáuI a Budapesten épült |akások több, mint

negyede józsefuárosi vo|t. Az átIagos ingat|anárak az rij lakások építésével |eginkább érintett negyedekben a

|egmagasabb , ígv a Corvin, i||etve a Százados negyedben. Je|entősek a kerÜ|etben kiépü|t irodaházi

kapacitások is, részben a Corvin Sétány Programhoz kapcso|ódó, részben a Hungária gyűrű mentén

megva|ósult fejIesztések eredményeként.

Józsefuáros kö|tségvetése 2014-ben va|amive| több, mint másfé| milliárd forint volt, a kerĹi|et gazdá|kodása

2010 óta szufficites. A fővárosi szinten beszedett helyi adók 3,8I%o-a il|eti Józsefvárost, melyeknek a

gépjárműadón és az iparűzési adón fe|ül az idegenforga|mi adó is tárgyát képezi, azt a kerü|et nem engedi át

a Fővárosi onkormányzatnak.

A kerület Íő gazdaságÍej|esztési irányait a munkahe|yteremtés, a vá||aIkozások versenyképességének javítása,

i||etve a munkavá||a|ók eIhelyezkedési esé|yeinek fej|esztése jelo|i ki. Külön tematikus szándék a Népszínház

utca kisiparos arcu|atának, i||etve a Pa|otanegyed ga|érianegyed-je||egének erősítése. A fenti irányokat az

cinkormányzat e|sősorban szakmai programokka|, másodsorban szabályozási eszközökkeIsegíti; utóbbiakra

a kis üz|ethe|yiségeket támogató progresszív adóztatás je|ent pé|dát.

A kerü|eti ingat|anvagyont az önkormányzat megbízásábó| keze|ő, saját tu|ajdonú Kisfa|u Kft. kezeli' 
^4807

darab |akás (201.5) között nincs dediká|tan szociá|is bér|akás, a rászoru|tsági szempontok az úgynevezett

szociá|is lakbér megá||apításakor kerü|nek érvényesítésre. A lakások több, mint tíz százaléka üres, míg azL785

darab nem lakás cé|ú he|yiségnek kevesebb, mint harmada hasznosuI bérbeadás útján, fennmaradó

hányaduk je||emzően üres.

A teIepü|ésÜzeme|tetési fe|adatokat Józsefuáros önkormányzata a Fővárosi onkormányzattaI közösen látja

el, a kerületi szintű téte|eket e|sősorban saját kö|tségvetési szervein és gazdasági társaságain, ritkább esetben

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

több|etszo|gá|tatást is biztosítanak, e|sősorban szociális terü|eten (bö|csődei, háziorvosi el|átás, rászoru|ók

|akhatása), kisebb részt a közterü|et-fenntartáshoz kapcso|ódóan.

Természeti és épĺtett kornyezet

A kerü|et re|atív sok zö|dfelü|ette| rende|kezik, azonban azok e|osz|ása igen egyenlőt|en, főként a Fiumei úti

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

lakóterü|eti zö|de||átottság szerepe' Józsefuárosban ta|álható a FÜvészkert is. Érdemi vízfe|ületet csak az

orczy park tava jeĺent a kerü|etben. A magas beépítésbő| fakadó hőszigethatás Józsefváros egészét érinti.

Józsefuárosterü|etének beépü|ése a XVl||. században vette kezdetét, majd a XX. század fordu|ójára nagyrészt

elnyerte mai formáját. Je|entős változást csak az 1970-es,,80-as években felépü|ő Józsefuárosi lakótelep,

i||etve a 2000-es évek elejétő| eIindu|ó Corvin Sétány Program ingat|anfej|esztési jelentettek, iIletve

je|entenek. A kerü|et igen gazdag műem|ékekben, ĺ|letve különböző védett épü|etekben és terü|etekben,

főként a Palotanegyed, iIletve a Nemzeti Sírkert területén. A Tisztvise|őte|ep műemlékije|entőségű terü|et.

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

TerÜ|etfeIhaszná|ása a kü|önböző negyedekben megĺehetősen vá|tozó, az aIuIhasznosítottság e|sősorban

külsőbb részeire, a Fiumei út - orczy út vona|ától ke|etre je||emző.
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Kozlekedés
E|he|yezkedésébő| fakadóan Józsefuárost több országos és fővárosi je|entőségű főútvonal, i||etve vasúti

fővona| érinti, terü|etén mindhárom metróVonaInak üzemeInek á|lomásai. Közúti átmenő forgalma jelentős,

a parko|ás bizonyos részein nem kie|égítően mego|dott. A Pa|otanegyed egy része, i||etve a Tisztviselőtelep
forga|omcsi||apított terü|et. A kerü|et kcizösségi köz|ekedési e||átottsága fej|ett, azonban a rágya|oglási

távo|ságok számos Iakóterü|eten meghaladják a 300 métert. Kerékpáros infrastruktúrával több he|yen

rendelkezik, úthá|ózatának zöme alkalmas a kerékpáros köz|ekedésre. Gya|ogos preferenciájú közterÜ|etek

ta|á|hatók a Ká|vin tér, a Corvin P|áza és a Mátyás tér környezetében, va|amint a Pa|otanegyed több részén.

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

Kozm(jvesítés

A kerÜ|et víze||átása te|jes, csatornahá|ózati bekötöttsége 95%o, a há|ózatok azonban je|entős részben

eIavu|tnak tekinthetők. Vil|amosenergia-hálózata és gázel|átása kie|égítő, távhőe||átottsága a |akóte|epi

épü|etekre kor|átozódik. Több, az energiahatékonyságot javító projekt fut 2015-ben a Józsefuárosban. A
huIladékkezelés Budapesten fővárosi fe|adat, e||átására a hagyományos hu||adékgyűjtésen tú| házhoz menő

és szigeteken át történő sze|ektív hu||adékgyűjtésse|, évenkénti |omta|anítással kerü| sor.

1.2. HELYZETERTEKELES
A he|yzetfe|táró munkarész összegzése aIapján Józsefváros fő erősségei közé tartozik a városon be|Ü|ijó

eIhe|yezkedés, a jelentős városrehabilitációs tapasztalatok, kapacitások meg|éte, a fe|sőoktatás sűrű
je|en|étéhez kapcsolódó értékek és a |akásá||omány je|entős megúju|ása. Gyengeségeket je|entenek a

kedvezőt|en lakhatási körü|mények, a kerületen be|ü|i szociá|is egyen|őt|enségek, a rossz egészségi á||apot, a

je|entős átmenő forgaIom, i||etve a sok esetben |erom|ott közművek. A kerÜ|et |egfőbb |ehetőségeit az

egyetemvárosi, tudásközponti szerepkör erősödése, i||etve a barnamezős terü|etek megújulása je|enti, mĘ a
veszé|yek közü| a társadalmi szegregáció fokozódása, a városrehabilitációs beavatkozások e||ehetet|enülése,

valamint a kiskereskede|em szé|es spektrumának beszűkü|ése emeIhető ki.

A kerÜ|et egyes negyedei jelentősen e|térő arcuIatúak, helyzetűek és adottságúak, így a potenciá|is fej|esztési

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

barnamezős területek hasznosítása, i||etve a turisztikai potenciá|ok kihaszná|ásának erősítése.

A rendeIkezésre á||ó 2011-es adatok szerint Józsefuárosban három szegregátum és hét (a fentiekke| részben

átfedő) szegregációva| veszélyeztetett terü|et vo|t talá|ható. Ezek e|sősorban a Magdo|na és az orczy
negyedekben koncentrá|ódnak, de a Csarnok negyed is érintett áltaIuk.

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

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

terü|etek), részben nem te|jesen kihasznált potenciálú |akóterü|etekre (Pa|otanegyed, Népszínház utca)

fókuszá|nak.
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2. HELYZETFELTÁRó, HELYZETELEMZő uuru KARÉSZEK

2.l.TELEPULESHALOZATI OSSZEFUGGESEK, JOZSEFVAROS HELYE A
TELEPÜtÉsHÁIóZATBAN, rÉnsÉcl KAPcsoLAToK

2.1,.L. Budapest nemzetközi és országos szerepe
Budapest az európai városhá|ózat tagjaként 1,7 mi||ió fős lakosságávaI a je|entősebb európai városok közé

tartozik. Nemzetközi, ezen be|ü| is makroregioná |is szerepköre je|entős, de a főváros és várostérsége egyiittes
fejlesztéséve|, fej|ődéséve| ezt a pozíciót tovább ke|| erősíteni az ország egészének versenyképessége

érdekében. A KSH adatai a|apján Magyarországon be|ü| Budapesten terme|ődött meg a GDP 38%-aZoLl-ben
(míg |akossági sú|ya csak 17 ,6%), a beruházások38%-a szintén itt valósu|t meg (2013)' Az egyetemi és kutatási

központok kiemelkedő koncentrációja hozzájáru|t ahhoz, hogy a versenyképesség egyik |egfontosabb
je||emzője, azországban kutatás-fejlesztésre fordított éves ráfordítás közel 6o%-aitt reaIizálódjon. Budapest

a szo|gá|tatási szektor dominanciája mel|ett o|yan ágazatok kiemeIkedő központja, mint a kreatívipar, az lKT

szektor, a gyógyszeripar. Budapestazország e|ső számú turisztikaicé|terü|ete, ku|turá|is kíná|ata és épített
öröksége nemzetközi viszonylatban is je|entős. Budapest-kcizpontú az ország |égi forgaIma, és a közlekedési

há|ózatok történeti kialaku|ása nyomán ez a |egfontosabb közúti és vasúti csomópont. A forgalom magas

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

pozícióját az itt metsződő három európai közlekedési folyosó is erősíti, me|yek egyik eleme maga a Duna,

mint vízi út' A főváros vonzereje, népszerűsége erősödik, me|y mind a |akosságszámban, mind a turisztikai
adatokban jó| tükröződik. Az eImú|t 10 évben Budapest népessége növekedni tudott, a Budapestrő| történő
eĺvándor|ás 2007-tő| megfordu|t, így a főváros migrációs egyenIege pozitíV tendenciát mutat.

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

budapesti funkcioná|is várostérséget, a budapesti gazdasági tér még enné| is nagyobb kiterjedésű és

je|entőségű. Budapest és várostérsége a népesség, a jövede|em és a tőkekoncentráció tekintetében
kieme|kedő az ország más térségeihez viszonyítva és ezze| arányosak a köz|ekedés terén je|entkező

terhe|ések, igények. A térségen be|ü|i intézményesített együttműködés a|acsony hatékonyságú, az

együttműködés szintje je|en|eg nem megfe|e|ő, a térségi pozíció megerősítése érdekében szorosabb

kapcsolat szükséges.

A budapesti várostérség nemzetközi, országos és regionáIis szerepktirének alakításában Józsefváros is

szerepet játszik sajátos adottságaival, ezidáig megvalósított fejlesztéseivel, ugyanakkor e szerepkiirtik
tináIló értelmezése a kerület szintjén csak kor!átozottan tehető meg. A kerü|etek mindegyike hozzájárult

ennek a kivételes fővárosi pozíciónak a kialakításához, melyben előre|épés a jövőben a komparatív

előnyökľe épíwe és egymással együttműködve érhető el szinte minden fontos területen.

2.r.2. A kerület szerepe a te|epÜléshálózatban
Józsefváros szerepkörét mind nemzetközi, mint térségi kitekintésben a|apvetően meghatározza a kerü|et

Budapesten be|ü|i elhe|yezkedése, ame|y kettős, hiszen mind a Be|ső, mind az Átmeneti zónának is részét

képezĺ. Utóbbi miatt nem vé|etlen, hogy a kerü|etet több országos je|entőségű köz|ekedési e|em is érinti, ami

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

A városon be|ü|i közúti és vasúti há|ózati elemek összvárosi szintű kapcso|atot biztosítanak Józsefváros

terri|eteinek, ugyanakkor súlyos kcirnyezeti problémákat is okoznak a forgalmi terhe|és miatt, A kerület

kapcso|atait a körirányú e|emek (Kiskörút, Nagykörút, Fiumei út - orczy út), és a városszerkezet egyik
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|egfontosabb harántirányú e|eme, a Hungária gyűrű me||ett |egjelentősebb ménékben a sugárĺrányú e|emek

befolyásoljak. Ez utóbbiak je|entik az országos és regionális kapcso|atokat, mint a Rákóczi út - dunai
hídkapcso|attaI Buda és a nyugati országrészek fe|é -, a Kerepesi út, a ma még kor|átozott kapcsolatokkaI
rende|kező Kőbányai rit, vagy az Ü||ői út. A Ke|eti pá|yaudvar mint fejpá|yaudvar meghatározóan köti be az

országos és nemzetközi vasúti vérkeringésbe a városrészt.

Józsefváros kiemelt közúti vasúti e|eme a Kiskörút és a Nagykĺirút villamosvona|a, a Hungária EYűríjn ha|adó

vi||amos, továbbá Budapest |egjelentősebb városi közösségi köz|ekedési e|emei, az M2, az M3 és M4
metróvona|ak is' A vi||amosvonalak révén közvet|en fe|színi közösségi kapcso|atok kötik össze a budai o|da||a|.

A Duna 10-15 perces gya|og|ássaI e|érhető, a kerti|et kapcsolódik a budapesti kerékpáros infrastruktúrához.

A kerÜletnek a fővároson be|ü|elfog|a|t pozícióját alapvetően meghatározza történetiszempontbó| is kieme|t

he|yzete, mivel a városfejlődés korai szakaszától kezdve szerves része a főváros főkĺizpontjának, így Budapest

hagyományos városközpontjának. Ez a város be|ső, Iegfrekventá|tabb, Iegfunkciógazdagabb, kivá|ó

e|érhetőséggel rendeIkező terü|ete, ame|y nemzetközi, országos, agglomerációs és városon be|üli vonzerőve|

is bír. A főközponti pozíció szerepét erősíti emellett az itt bonyo|ódó Buda és Pest közötti dunai átke|ő

forga|om, amife|esIeges közIekedésite|ítettséget is okoz. A városközpontnak, mint Budapest főkĺizpontjának
minőségi átértékelése kezdeti fázisban van, de helyenként je|entős e|őreha|adást mutat.

Forrás: Budapest 2030

A város hálózati rendszere és területeinek je||emzői me|ĺett meghatározóak azok a közösségi heĺyszínek,

Ioká|is kiskozpontok, kerü|etközpontok, me|yek a város működésében a|apvető sűrűsödéseket je|entenek.

Fontosak, mert a legtöbb esetben egyben köz|ekedési csomópontokhoz, je||emzően közösségi köz|ekedés

átszá||óhe|yeihez kapcso|ódva jöttek és jönnek |étre. A központ- és a közlekedési rendszer funkcionális
összetettségét mutatja a fenti ábra.

A hagyományos budapesti városközponthozje|entős aktivitással rendeIkező központi he|yek kapcsolódnak a

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

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

Józsefváros három i|yen kiemelt helyszínne| is szerepet vá|lal a fővárosi központrendszerben, a Baross tér_
Ke|eti pá|yaudvar, a B|aha Lujza tér és az Corvin Sétány Program révén.

Funkcioná|is sokfé|€ség
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kedvezöt|en kÖz|ekedés' vagy funkcionalitás

kÓtÖttpá|ya hiánra, vagy kevés funkció

1. ábra; Központrendszer köz|ekedési és funkcioná|is összetettsége.
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funkciók megoszlóso
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'ze 
ri n t

Corvin Sétány Program

funkciók megoszllźso
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2. ábra:Józsefváros kieme|t he|yszínei a központrendszeren be|ü| - Funkcioná|is és e|érhetőségi megoszlások
Forrós: Budapest 2030 _ BudTha helyzetértékelés
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3. ábra: A főközpont és kieme|t
nagykorúti he|yszínei.

Forras: Budapest 2030 helyzetértékelés

Természetesen Józsefváros további központi he|yekkeI is

rendeIkezik még a Nagykörút mentén is, mint a Harminckettesek

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

Ezek a kieme|t pontok más és más minőségű szolgá|tatásokat és

funkcióköröket je|entve a főkozpont kÜlön|eges hangsúlyeIemei. Az

ábra jól mutatja a körút mentén rendszerbe szerveződött

helyszíneket, a me|yek között,, mu n kamegosztás,, is megfigyeIhető.

Az e|emzések kimutatták, hogy a je|entős köz|ekedési potencĺá|

alacsonyabb funkcioná|is te|ŕtettségge|, vagy az alacsonyabb

kcjzIekedési potenciál, de gazdagabb városi funkcionaIitás a

nagykörúti szerkezeti vona|on egyaránt jeIentős vonzerőveI bír.

Józsefváros fővárosban és a városközponton be|ül is betö|tött

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

országos jeIentőségű intézményeinek nagy számú jeIen|éte

egyedü|ivé teszi a városon be|ül, ami nem csak hazai, de esetenként

nemzetközi mércéveI is kimagas|ó értéket képvise|.
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A potenciá|isan erős központképző szereppeI bíró oktatási intézmények közÜ| o|yanok képviseltetik magukat

a kerü|etben, mint az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Semme|weis Egyetem és újabban a Nemzeti

Közszo|gá lati Egyetem.

A kerü|etben tehát meghatároző a diákság ielen|éte, amely - nem vé|et|enü|- a Pa|otanegyed áta|aku|ása

során birtokba is vette a terjedő forga|omcsil|apított közterü|eteket, vendég|átóhe|yeket. Ez a korábbi

városon belü|i szerephez képest új je|enség, erősíti a városközponti je||eget és visszahat a rehabi|itációra

szoru|ó környezetre is. Ezze| a kerület turisztikai vonzereje is megnőtt, tú|mutat a kerü|ethatárokon, de

kerü|eten be|ü|i hatásuk a|ig tör át a Nagykörút határvona|án tú|i lakóterÜletekre. |tt a városközpont hatása

már nem, vagy aIig érvényesü|, további intézmények ugyan itt ĺs je|en vannak, de kevésbé je|entenek központi

vonzerőt.

A kerÍ.i|et további meghatározó központjaiaz átmenetizónában, vagy annak határán ta|á|hatóak, i|letve ott
indu|hatnak fej|ődésnek, így pé|dáuI a Te|eki Lász|ó tér és az orczy tér. Központi hellyé vá|t az Aréna P|áza is,

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

kcirnyezetében új központot prognosztizá|.

2.1,.3. A kerület funkcioná|is és területi kapcso|atai
Józsefuárosnak a Be|ső és az Átmeneti zóna részeként nincs Budapesten kívÜli szomszédos te|epÜ|ése.

Közigazgatási szempontbó| szomszédos az V., V||., |X., X., X|V. kerü|etekkel. A be|ső városrészek történetileg
is fontos terÜleteként városi szövete és épü|etá|lománya _ habár nem te|jesen homogén - a domináló
hason|óság miatt a többi kerü|ette| együttesen a|kotja a főváros történeti városstruktúráját és értékes

historizá|ó épü|etálIományát. A Nagykĺirúton kívü| már szomszédjaihoz képest - várostörténeti okok miatt -
e|térő beépítési je||emzőket mutat, az Átmeneti zonára eső terÜ|etein az ipari, vasúti terÜ|etek dominá|nak.

A városszerkezeti elhelyezkedés szempontjábó| a kerü|etnek a Be|várossa|, azaz a főközpont szívéveI a

legszorosabb kapcso|ata. A V|l. kerü|et Rákóczi úti határvona|a a mindennapi é|etben és a városrész

működése tekintetében is te|jesen elmosódik. A Baross tértől keIetre ugyanakkor a meghatározó vasúti

terÜ|etek teljes mértékben e|vágják Józsefvárost északi irányban a V||. kerrilettől. Fontos kapcsolódási

|ehetőség a nagy sportintézmények irányában merü| fe|, de a csatlakozó ipari, intézményi terü|etek ezt
je|enleg nem kifejezetten igény|ik, Józsefvárosban ezen fe|Ü| megje|enik a pesti átmeneti zónát átö|elő,
jórészt hasznosított barnamező gyűrűje is, annak pozitív és negatív hatásaivaI egyaránt.

A kti|ső kerü|etekkeI való kapcso|at a Hungária körút harántirányú szerkezeti e|emén keresztü| történik,
cé|terÜ|etként azonban jórészt a városközpont a meghatározó. A nagykapacitású országos há|ózat bevezető

szakaszai tehát már itt szétosztott forgaImat jeIentenek, és va|amennyire távoI tartják a be|ső terü|etektő| a

forga|mat. Ugyanakkor ezek a nyomvonalak kötĺk be a kerü|etet is a térségi há|ózatokba. A funkcioná|is

kapcsolatokban nagy hangsú|y kapnak a kü|önféleképpen hasznosított barnamezős terü|etek, ame|yek

egyrészt gazdasági potenciá|jukkaIszerkezeta|akítóak a kerület é|etében, másrészt az örökö|t és továbbé|ő

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

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

temetkezési he|yként és nemzeti emlékhe|yként egyaránt fontos és terü|eti|eg meghatározó pontja a

városnak.

A kerÜ|et be|ső terü|etei zö|dterÜletekben és zö|dfe|Ü|etben szegényebbek, bár több kis teresedés, ĺl|etve a

Nemzeti Múzeum kertje és néhány utcai fasor is o|dja ezt. Ugyanakkor a Nagykörúton kívüli terü|teken az

intézmények nagyobb zöldfelü|ette| rendeIkeznek, mint ahogy a FÜvészkert és az orczy park zö|dfeli'ileti
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potenciálja is je|entős. Mindez kedvezőbbé és vonzóbbá teheti Józsefuárost, egyben dominánsan mássá

formálja szomszédjaihoz képest.

A |akóterü|eteken megindu|t rehabĺlitáció, vagy a jeIentősebb átépítések ezt - megfe|e|ő szabályozási keretek

között - kiaknázhatják, megteremtve a történeti struktúrában |étrejovő új be|ső térrendszer és beépítés

Iehetőségét.

Mindeme||ett kieme|endők a rehabilitációra megérett krízisterü|etek kedvezőtlen gazdasági és társadalmi

folyamatai.

sWoT / TELEPÜLÉsHÁloznr

ERőssÉGEK GYENGESEGEK

r a történeti Be|ső-Józsefváros városszövete és " a kedvező közlekedéshá|ózati he|yzet következtében
je|entősége, mint a Főváros tĺĺrténeti részének magas forga|omterhe|és, i||etve közlekedésbő|

szerves része; származó környezetterhe|és;

. történeti|eg kia|aku|t központi szerepkörök - ezen . a be|ső városrészben zö|dfe|Ü|eti hiányok;

be|ü|Józsefváros városközponti és kieme|t körúti . szociá|is problémák, a krízisterü|etek kiemelkedő
he|yszíneinek szerepe; aránya;

. a főváros erős, nemzetközi szintű tudásbázissal és l társadaImiIag többszintű prob|émákkaI terhe|t térség;
fe|sőoktatási intézményekke| rendelkezik, ezen.. . az épü|etá||omány |erom|ott álIapota, a társasházak
belü| Józsefváros kieme|t feIsőoktatási szerepköre; 

takókozosségének korlátozott gazdasági Iehetőségei,
. kieme|kedő egészségÜgyi központosodás - a|acsony fokú aktivitása;

kórházak, k|inikák; r jelentős vasúti és gazdasági terü|etek átjárhatatlansága.
. hálózati szempontbó| kedvező közIekedési kapcso-

latok;

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

LEHETOSEGEK VESZELYEK

. az országos köz|ekedési há|ózatok Budapest- . Ieszakadó barnamezők tovább degradá|ják a terü|et

központúságot oldó fejIesztése, be|ső tertiIetek környezeti és gazdasági potenciálját;

terhelésmentesítése; . a szegregáció erősödése a |eszakadó társada|mi rétegek
. az oktatási brandek erősítése és kihaszná|ása; növekedése miatt;

. a köz|ekedés- és zö|dterÜ|et-fejIesztés, iIletve a . a szükséges rehabi|itációk megindu|ásának e|maradása.

minőségi terü|etfejlesztés terén a Pa|otanegyed
Vámház körúti kapcso|ata révén a Duna
kozeIségének kihaszná|ása;

. a városközpont frekventá|t heIyszíne köze|ében

fekvő aIuIhasznosított és hasznosítat|an területek
(vo|t vasúti terü|etek) szoros integrá|ása a meg|évő

történeti vá rosszerkezetbe.

FEJLESZTESI KIHIVASOK

A Fővárossa| és a szomszédos kerületekke| torténő intenzívebb egyuttműködés.
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f.z.FEJLEsZTÉs| És ne ruoezÉsl ronNYEZET

2.2.1. Terü l etfej lesztési doku m entu m okka l va ló osszefÜggések

vizsgálata
A terü|etfej|esztésrő| és terü|etrendezésrő| szó|ó - módosított - 1996. évi XX|. törvény (Tftv.) szerint a

terü|etfej|esztés: ,,az országra, valamint térségeire kiterjedő társada|mi, gazdasági és környezeti terü|eti
fo|yamatok figye|ése, értéke|ése, a szükséges tervszerű beavatkozási irányok meghatározása, rövid, közép-

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

megva|ósítása a fejlesztési programok keretében, érvényesítése az egyéb ágazati döntésekben.,, A
terü|etfej|esztést megalapozó egyik fej|esztési dokumentum a terü|etfejIesztési koncepció, ame|y ,,azország,
iIletve egy térség átfogó táv|ati fej|esztését mega|apozó és befolyáso|ó tervdokumentum, ami meghatározza

a térség hosszú távú, átfogó fej|esztési céljait, továbbá a fej|esztési programok kidolgozásához szÜkséges

iránye|veket, információkat biztosít azágazati és a kapcsolódó területitervezés és a terü|etfejlesztés szerep|ői

számára,,.

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

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

kieme|kedő jelentőségét, a közép-európai és a magyarországi térszerkezetben betö|tött meghatározó

szerepét.

A Magyarország he|yi önkormányzatairól sző|o 201",1'. évi CLXXX|X. törvény a Fővárosi önkormányzat számára

az el|átandó feladatok terén számos vá|tozást hozott, megje|ent a megyei cinkormányzatok fe|adatát képező

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

településfej|esztési és terü|etfej|esztési koncepció is ugyanazon közigazgatási terü|etre vonatkozóan készü|t,

a főváľost - ennek következtében Józsefuárost is - a következő terü|etfejIesztési dokumentumok érintik;

o Nemzeti Fej|esztés 2030 - országos Fejlesztési és Terü|etfejIesztési Koncepció (továbbiakban: OFTK), ami a

I/2oI4. (l.3') oGY határozat mellék|eteként kerü|t e|fogadásra,

o a20t4. júnĺus 30-i közgyű|ésén e|fogadott Budapest Terü|etfejIesztési Koncepciója (továbbiakban: BTFK),

valamint

o az 275/2015. (ĺĺ. 25.) Főv. Kgy. határozattaI e|fogadott Fővárosi TerÜletfej|esztési Program (továbbiakban:

FőTEP)'

A szomszédos Pest megye terü|etfejlesztési dokumentuma, a Pest Megyeĺ TerÜ|etfejlesztési koncepcĺó
(továbbiakban: PMTFK) megá||apításai is érintik közvetetten a fővárost, a kerü|eteket, Ęy Józsefuárost ĺs.
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orszógos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (oFTK)

Az országgyűlés a nemzeti jövőkép e|érése

érdekében négy hosszú távú, 2030.ig szó|ó átfogó

fej|esztési cé|t jelo|t ki. A négy cé| a táľsada|om és a

gazdaság egészének szó|, be|eértve a társadalmi és

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

a|ábbiak szerint:

. értékteremtő, fog|aIkoztatást biztosító
gazdasági fejlődés,

o népesedési fordu|at, egészséges és megúju|ó

társadaIom,

természeti erőforrásaink
haszná|ata, értékeink
környezetünk védeIme,

térségi potenciá|okra

fen nta rtható térszerkezet.
4. ábra: A sikeres város stratégiájának alapeIemei

Forrós: oFTK

fen ntartható
megőrzése és

alapozott,

Az átfogó cé|ok megvalósu|ása érdekében az országgyű|és megerősítette az oFTK tizenhárom specifĺkus

cé|kitűzését, köztÜk hét szakpolitikai je||egű cé|t és hat terÜ|eti célt. A célok a társada|om és a gazdaság

egészének, va|amint minden ágazatnak, térségi és he|yiszerep|őknek szó|nak, továbbá kirajzo|ják azokat a

fejIesztési sú|ypontokat is, amelyekre a középtávú - fókuszá|t - fej|esztési feIadatok épÜlhetnek:

Szakpo!itikában érvényesítendő specifikus célok

Versenyképes, innovatív gazdaság

Gyógyító Magyarország, egészséges társadaIom, egészség- és sportgazdaság

É|etképes vidék, egészséges é|elmiszerterme|és és e||átás, az éĺeImiszer-feIdoIgozóipar fejIesztése

Kreatív tudástársadaIom, piacképes készségek, K+F+|

Értéktudatos és szoIidáris öngondoskodó társadaIom

Jo á||am, szo|gáltató á|lam és biztonság

Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható haszná|ata, kornyezetünk védeIme

Terü|eti specifikus cé|ok

Az or szág makroregioná|is szerepének erősítése

A többközoontú térszerkezetet biztosító városhá|ózat

Vidéki térségek népességeItartó képességének növe|ése / az egyes nagytérségek megúju|ását biztosító fejlesztések

KiemeIkedő táji értékű térségek fejIesztése

Terü|eti kü|önbségek csökkentése, térségi feIzárkóztatás és gazdaságösztönzés e|ősegítése

osszekapcso|t terek: az e|érhetőség és mobilitás biztosítása
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Az OFTK térszerkezeti és térhasználati elveket is megfoga|maz, a térségi fej|esztésekben, fej|esztési

beavatkozások során mind a tervezésben, mind a Végrehajtás során tekintette| kel| |enni a természeti
erőforrásokat védő térszerkezetre és a fenntarthatóságot biztosító terü|ethaszná|atra, ,,zö|dmezős
fej|esztések he|yett barnamezős fej|esztések szl.ikségesek,,. ,,A takarékos és átgondo|t területhaszná|at a

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

te|epülésfejlesztésben is. A városok szétterülésének e|kerü|ése, a tago|t és kompakt városszerkezet
kia|akítása az agglomerációs te|epü|éseket is erősen érinti, va|ódi térségi szintű térszervezési feladat. A
vidékies terü|ethasználatná| is keri.iIni ke|| a ta|ajpusztu|ást, visszafordíthatat|an talajvízcscikkenést okozó

tevékenységeket. Az infrastruktúra-fej|esztések tervezéséné| az ezt figye|embe vevő mego|dásokat ke||

támogatni.',

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

következő fej |esztési i rá nyok kerü |tek kije|ö|ésre:

o A térségi pozíció erősítése a fö|drajzi, geopoIitikai adottságok kihaszná|ásáva|.

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

o osszehango|t fejIesztések a várostérségben - fe|adatmegosztás megszervezése.

o Egységes Budapest - hatékony közigazgatási rendszerre|.

o A népesség megtartása vonzo, egészséges é|etkörÜ|mények biztosításáva|, az esé|yegyen|őség

megerősítéséve| és a ruga I mas lakásstruktú ra kia|akításáva|.

o Kezdeményező város- és térségfejlesztés, tudás- és készségaIapú gazdaságfejIesztés, zö|d gazdasági ku|túra

meggyökereztetése, vaIamint a turizmusban rejĺő gazdasági lehetőségek kihaszná|ása.

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

o A város és a Duna együtté|ésének megteremtése.

o Kiegyensúlyozott városi térszerkezet kiaIakítása differenciált központrendszerre|, a kompakt város e|vének

megva|ósítása.

o A terü|ethaszná|at és a közIekedés integrá|t fejlesztése, a városi közösségi közlekedés sú|yának növe|ése.

P e st M e gy e i T e r ü l etf ej l e szté s i Ko n ce p c i ó ( P MT F K)

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

feladat. Pest megye jövőképének aĺapja a diverzitás megtartása és erősítése a gazdaság, a ku|túra, a média,

a köz- és a szakoktatás, a fe|sőoktatás és a tudomány terü|eteĺn egyaránt. Ez je|enti egy o|yan növekedés

a|apját, amely munkahe|yeket teremt, nagyobb jövedeImet, kezeIhető kockázatokat és a környezet, az

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

tekintetében - a megyei |épték és a kevesebb terü|eti kapcsolódás miatt - nem igény|ik a rész|etező

bemutatást.

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

biztosított. A két terv számos azonos e|emet tartaImaz a térségre vonatkozóan.

B u d a p e st Te r ü l etfej l e szté si Ko n c e pci ój a ( BT F K)

A terÜletfej|esztési koncepció megfoga|mazza a térség }o3o-ra e|érni kívánt jövőképét, térstruktúráját,

va|amint a2olo-ra szó|ó átfogó és stratégiai cé|okban e|őirányzott cé|álĺapotot. A koncepció cé|rendszerében

a fej|esztési alape|vek _ egyben mint horizontá|is célok - o|yan szem|é|eti a|apvetések, amelyeket a

cé|rendszer minden egyes eIemére vonatkozóan következetesen aIkaImazni ke||: az é|hetőséget, a

fenntarthatóságot, az esélyegyenlőséget.
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Az átfogó cé|ok Budapest meg|évő értékeire és sokszínűségére a|apoznak, meghatározva azokat az irányokat,

me|yek az integrá|t fej|esztési e|vek érvényesrilése me|lett Budapest jövőjének fej|esztési a|apjait képezik. Az

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

W
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BTFK stratégiai céljai kiizül, várhatóan 6 célhoz rendelhető uniós társfinanszírozás
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5. ábra: Budapest Terü|etfejIesztési Koncepciójának cé|rendszere.

Tud á sa I a p ú, ve rse nyképes, i n novatív és,,zö|d,, gazdaság

Hatékony városszerkezet kiaIakítása - kompakt város

A k<irnyezeti erőforrások véde|me és fenntartható haszná|ata, a természeti értékek és táji adottságok megőrzése

Budapest kompIex szerepkörének megfeIe|ő közIekedési rendszer megteremtése

Befogadó, támogató, aktív társadaIom

Rugalmas és korszerű lakásstruktúra kiaIakítása

1. táb|ázat: Budapest TerÜ|etfejlesztésironce?,cio}|lfk uniós társfinanszírozásra várható céljai.

Fővórosi Terütetfejtesztési Progrq m (FoTEP)

A2o1'4-2o2o-as tervezés tekintetében a megyék e|sődIegesen a terÜ|eti operatív programokhoz készíthetik

eI fej|esztésijavaslataikat. A Közép-magyarországi régióban a Versenyképes Közép-Magyarország operatív
Program (VEKOP) biztosíthatja részben a finanszírozás aIapját. A Tftv. 5.$ n) pontja szerint a területfejlesztési
program ,,a terÜ|etfejlesztési koncepció alapján kido|gozott középtávú cselekvési terV,,. A terü|etfej|esztési

progra m stratégia i, va Ia m int operatív program részbő| á |l.
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A stratégiai cé|ok nem minden e|emükben támogathatók, Viszont egyes támogatási terü|eteik

összekapcsoIhatók, ezért tartaImukat a FőTEP 5 prioritás-tenge|y a|á rendezi.

PrioritástengeIy |ntézkedések

|. Gazdaságfej|esztés a versenyképes, innovatív 1.1 Technológiai innováció és tudástranszfer hatékonyságának javítása
és,,zö|d', Budapestért 1.2. Felhaszná|óbarát városkormányzás kialakítása

1.3. Turizmus, mint gazdasági húzóágazat

1.4. Várostérségi együttm űködés

l|. Te|epü|ésfejIesztési beavatkozások a hatékony 2.1. Vegyes területhaszná|at kialakítása - a Dunával együtt é|ő város
városszerkezetért 2.2. Barnamezős terü|etek funkcióvá|tása

2.3. Differenciá|t központrendszer |étrehozása

2.4. ÉrtékvédeIem _ értékteremtés

2.5' A lakásá|lomány optimaIizá|ása

|||. Kcirnyezeti fejIesztések Budapest fenntartható 3.1 Zöld- és egyéb bio|ógiailag aktív fe|ü|etek megőrzése, növe|ése,
fejlődéséért természetvéde|em

3,2 Zaj- és |égszennyezés csökkentése

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

3'4 Kor szer(j vízgazdá lkodás

3.5 Energiahatékonyság és k|ímavédeIem

|V. Köz|ekedésfejlesztés BUdapest komp|ex 4.1' Nemzetközi és országos közIekedési kapcsolatok fejIesztése
szerepkörének szolgá|atában 4.2' r érségi közIekedés fejIesztése)

4.3. A fővárosi közcisségi kcizIekedés fejIesztése

4.4, AÍővárosi egyéni kozIekedés fejIesztése

V. Társada|mi beavatkozások a befogadó, 5.1' Befogadó és támogató társadaĺom
támogató és aktív Budapestért 5.2.A társada|mi, gazdasági k<irnyezet változásaihoz va|ó alka|mazkodás

segítése

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

5.4. A ku|turá|is kíná|at bővítése

2.táb|ázati A Fővárosi Terü|etfej|esztési Program prioritástenge|yei és intézkedései.
Forras: FOTEP

A dokumentumot a 21512015' (||. 25.) Főv. Kgy. határozattaIfogadta e|a Fővárosi Közgyiĺ|és'

",';

19



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM

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

Budapest Vl| |. kerÜ|et Józsefváros

Józsefváros lTS - HeIyzetfe|táró, he|yzeteIemző munkarész

2.2.2. Fővárosite|eptilésfejIesztésidokumentumokkalva!ó
osszefĹi ggések v!zsgá lata

Az épített kc!rnyezet a|akításáról és védelmérő|szó|ó 1997. évi LXXV|||. törvény (továbbiakban: Étv.) szerint a

,,telepÜ|ésfej|esztés fe|adata a telepÜlésen é|ők számára a te|epü|ési é|et- és környezetminőség javítása, a

környezetbiztonság erősítése, a te|epülési erőforrásokra épitő, az erőforrások fenntarthatóságát biztosító,

hosszú és rövid távú fej|esztési irányok, cé|ok és az azok e|érését biztosító programok és eszközök

meghatá rozása',,

,,A te|epü|ésfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe fog|a|ja az onkormányzat telepü|ésfejlesztési

szándékait, ennek keretében a területi adottságok és összefÜggések figye|embevéte|éve| meghatározza a

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

fej|esztésére, a műszaki, az intézményi, va|amint a táji, természeti és öko|ógiai adottságok fenntartható

hasznosítására. A te|epü|ésfej|esztési koncepcióban fog|a|takat a te|epü|ési önkormányzat döntéseiben

érvényesíti.

Az integrátt településfejlesztési stratégia a rende|kezésre á||ó és bevonható források ismeretében

meghatározza a teIepülésfej|esztési koncepcióban meghatározott cé|ok megva|ósítását egyidejű|eg szo|gáló

beavatkozásokat, programokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon követését.,,

Józsefváros terü|etét a többszintű önkormányzati rendszer, valamint a fejlesztésitervek egymásra épü|ése

(tervhierarchia és az időtávok kü|önbözősége) miatt több fővárosi és kerü|eti teIepü|ésfejlesztési

dokumentum is érinti. A hatá|yos fővárosi telepti|ésfej|esztési dokumentumok a következők:

o Budapest 2030 Hosszú távú fejIesztési koncepció (továbbiakban: Budapest 2030),

o |TS Budapest stratégia 2020 (továbbiakban: BP |Ts 2020).

A kerü|eti te|epü|ésfej|esztési döntéseket a 2'2.3' fejezet tárgyalja.

A Főváros hatá|yos hosszú távú telepti|ésfej|esztési koncepciója Budapest te|jes közigazgatási terü|etére

kije|ti|i a te|epÜĺésfej|esztés irányait. A Budapest 2030 a 767/2ot3. (lV.24.) Főv' Kgy. határozatta| kerü|t

jóváhagyásra, e|őirányozza a 2030-ig e|érendő hosszú távú cé|okat. Ezt követően a törvénynek megfe|elően

új középtávú program vá|t szükségessé' Ennek megfe|e|ően született meg a fővárosi új stratégiája, az BP |TS

2o2o,ami mára e|fogadásra kerÜ|t a923/2oI4' (V|.30.)Főv. Kgy. határozattal.

Budapest 2030
A városfej|esztési koncepció az Étv. szerint a Fővárosi Közgyű|és á|ta| e|fogadott o|yan várospolitikai

dokumentum, ame|y Budapest jövőbeni kia |akítására vonatkozik'

A meglévő értékekre épíwe a ktivetkező jövőképet foga|mazza meg a koncepció:

Budapest é|hető és vonzó, egyedi karakterű főváros, az ország és a várostérség innovatív gazdasági és kulturá|is kcizpontjaként az

európai városhálózat megbecsü|t tagia.

A koncepció négy átfogó cé|t határoz meg, ame|y Budapest meg|évő értékeire és sokszínűségére a|apoz,

meghatározva azokat az irányokat, me|yek az integrá|t fej|esztési elvek érvényesülése me||ett Budapest

jövőjének fej|esztési a|apjait képezik:

o Budapest az európai városhá|ózat erős tagja,

o Fenntartható, érték- és tudása|apú gazdaság,

o Egészséges, harmonikus, sokszínű városi környezet,

o Javu|ó é|etminőség, harmonikus együtté|és.
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A cé|ok meghatározása a szem|é|etiaIapvetések (é|hetőség, fenntarthatóság, esé|yegyen|őség)és az átfogó

cé|ok a|apján töľ.tént. A kitűzött tizenhét céĺés az átfogó cé|ok viszonyát az a|ábbitáb|ázat mutatja be: egy-

egy cél, ugyan e|térő mértékben, de egyszerre több átfogó cé|t is szo|gá|.

Paľtnerség- a Jörr6 közös tewezése atérségben és országosan

Budapest nenzetközi és euľópai szerePkörének erősftése

K|ímavéde|em és hatékony energlafelhesználás

A Dunával egyiitt é|őváros

A barnamezôs teriiletěk6 viĺrośfe||esztés|cé|t6riil€'tél

,í:řš.i;

I
;;:ł[!1Í|ĺĺffi tĺ'ĺ.ííĺĺ;

fii$iffi |ĺlliĺłÍ.iffi i'.',
I

iĺi ŕłľtwĺ'
Tudtís., készség- és zölda|apú EE'daságÍeJIesztés

A ku|turá|is sokszíniiség megőnése ós fej|esztéce

|gényekhez ĺgazodĄ ruga|mas |akłásstrultúra megtererĺrtése

6. ábra: A Budapest 2030 Városrendezési Koncep,:;:::E::::::i,,',

BP trs 2020

Az |TS szerepe, hogy bemutassa azokat a konkrétabb ágazati és terü|eti fej|esztési irányokat, projekteket,

me|yeket Budapest Főváros tnkormányzata középtávon kíván megva|ósÍtani a Budapest 2030 hosszú távú

cé|jainak elérése érdekében.

Miközben a rcjrrp e|sősorban a gazdaságfejIesztést he|yezifókuszba, a főváros integrá|t teIepü|ésfej|esztési

stratégiája a Fővárosi onkormányzat á|tal e|őkészítendő, koordiná|andó, megva|ósítandó fej|esztéseket,

projekteket he|yezi a középpontba -természetesen összehango|va és iIleszkedve a Főváros egészterü|etére

elfogadott, i||etve párhuzamosan készÜ|ő terü|etfejIesztési dokumentummal. A stratégia időtávja i||eszkedik

az EU programozási cik|usához, tehát a 201-4 és 2023 (2o2o-at követően a projektek megva|ósítására további
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három év ál| rendelkezésre) között megva|ósítani tervezett fejlesztéseket és fej|esztési irányokat fog|a|ja

magában.

A Budapest 2030-ban meghatározott átfogó cé|ok e|érését középtávon két specifikus cé| szo|gá|ja:

o Gazdasági te|jesítmény nove|ése (gazdasági te|jesítményét nemzetközĺ szinten erősítő budapesti

várostérség);

o Életminőség fe|téteIeinek javítása (minőségi nagyvárosi é|etfe|tételek).

A specifikus cé|ok elérését középtávon öt tematikus és egy kieme|t terÜleti cé| mentén kívánja Budapest Főváros

Önkormányzata megva|ósítan i.

Tematikus célok

1. Kezdeményező, együttműkiidő városfejlesztés

A városfejIesztés kezdeményező, együttműködő je||egét erősítő intézmény- és eszk<!zrendszer, vaIamint koordinációs

mechanizmusok kiaIakítása.

2. VálIalkozás- és beruházásbaľát gazdasági környezet

A fog|alkoztatást bővÍtő és a hozzáadott értéket előá||ító gazdasági szerep|ők működésének, együttműkodésének,
piacszerzésének támogatása.

3. Intelligens városműködés

A városi, várostérségi közszoIgá|tatások hatékonyságának javítása a kooperáció, valamint a környezettudatos és innovatív

megoIdások aIkaImazásával'

4. Sokszínű, értékíjrző, zöld nagyvárosi környezet

É|hetőbb, a társadaImi igényeknek megfeIe|ő városi kornyezet feItéteIeinek kiaIakítása, a gazdasági prosperitást, társadaImĺ

kohéziót és régión túlmutató szerepkört egyaránt szoIgá|ó infrastruktúrák fejlesztéséve|.

5. Nyitott, szolidáris és aktív budapestiek

Az egyéni és közösségi öngondoskodás, feIe|ősségvá||a|ás, az esélyegyen|őség, vaIamint Budapest befogadó jelIegének erősítése.

Területi cél

6. Dunával együttélő város

A Duna, a Duna-partok és a dunai szigetek közösségi és gazdasági adottságainak integrá|t fejlesztése.

Az |TS-ben meghatározott cé|okkaI kapcsolatosan o|yan eszközök és konkrét projektszintű beavatkozások

kerültek megfoga|mazásra, ame|yek Józsefuáros fejlesztési szándékait közvetett vagy közvetlen módon

pozitíVan támogatják. Ezek az a|ábbiak:

} 1. Kezdeményező, együttmííkłidő városfejlesztés:

L.1.. Városfej|esztési A|ap

L.2. VárosfejIesztési operatív menedzsmentfeIadatok el|átása

1.3. Városmárka kiaIakítása, városfejIesztési kommunikációt biztosító intézményi feltéteIek

r.4. Turisztikai desztinációmenedzsment tevékenységi körének megerősítése

Befektetésösztönző feIadatok e||átásához intézménvi fe|téteIek biztosítása

} 2. Vátla|kozás- és beruházásbarát gazdasági ktirnyezet:

f.r.7. Barnamezős területmenedzsment

2.L.6. Üres ingatlanok hasznosításának programja

2.3. KKV-fejIesztési és innovációs program

22



PEST-BUDAPEST KoNzoRc|UM Budapest V|||. kerÜ|et Józsefuáros

H BH E _ BFW - H ÉTFA - PESTTE RV - Pro Régió - Városkutatás Józsefvá ros lTS - He|yzetfeltáró, he|yzete|emző munka rész

} 3. cél lntelligens városmíĺködés:

3.1.5. Távhőe||átási terü|etek ncive|ése - pilot pro|ekt

3.1.8. A Fővárosi Vízművek Zrt. ivóvíz-e|látási üzembiztonságát, vaIamint a működési hatékonyságot növe|ő programja

3.1.9. Fővárosi Vízgazdálkodási stratégia

3.1,.t2, A BDK tu|ajdonában |évő közvi|ágítási |ámpatestek cseréje

3.1.13. BudapestFővárosIntegrá|tEnergetikaiStratégiája

3,f.1.. Fővárosi szemé|ýorgaImi behajtásidíj-rendszer bevezetése és a hozzá kapcso|ódó beruházások

3.2'3.a M3-asmetróvonaIinfrastruktúrájánakrekonstrukciója

3.2.5. Budapesti vi|lamos és troĺibusz járműprojekt ||. ütem

3.2'z5' Budapesti és regioná|is kerékpáros ktiz|ekedés fejIesztése és kerékpáros szo|gá|tatásfejlesztés

3'2.26. B+Rrendszerűkerékpártáro|ók|étesítése

3'2.28' TroĺibuszvonaIak hosszabbítása

} 4. sokszínű,értékőrző, złild nagyvárosi környezet:

4'I'7' Közösségi terek és integrált közterü|eti megújítások (Tér.Köz P|usz}

4.1.3. Épületfelújítás támogatása _ éĺtékőrzés, energiahatékonyság, funkció, pi|ot tömbrehabiIitáció

4,I'4. Városmegújítási kIaszterprogram

4.1.5. Civi| városfej|esztési program

4.3'2, Nép|iget integrá|t fej|esztése

4.3.10. Zö|dterü|et-fej|esztési keret

> 5. Nyitott, szo|idáris és aktív budapestiek:

5.1. Szociális cé|ú infrastruktúra fej|esztése

5,2, Antĺszegregációsprogramokattámogatószo|gá|tatások(kuIcsprojekt)

5.3' Esé|yegyen|őségi program

5.4. Szem|é|etformáló és aktív é|etmódot támogató programok

5.5' Színes Budapest

5.6. XYZ - Fiatalok Programja (kulcsprojekt)
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6' Dunáva| egyiitt é|ő város

7. ábra: Budapest Integrá|t Te|epÜ|ésfejIesztési Stratégíájának cé|rendszere.
Forras: BP ITS 2020

4.a Városmegújĺtási
Protram

4,b FÜrdővářos Prog-

ram

4'c zöld PľoBram

4.d Ku|turá|is lntéz-

ménýejIesztés

5.a szoc|ális cé|tj

lnfrastřuktúrák meg-
úiítáę, bóvÍtése

5.b Esé|yegyen|őségi
progrem

5.c Befo8adás, népes.
ségmegtärtás és

társdalmi aktivitás
támogatá9

Kiemelt

terÜ|eti cé|
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2.f.3. Hatá|yoskerÜ|etfej|esztésidontésekbemutatása
Józsefuárosban az eImúlt köze| húsz év fo|yamán több koncepcioná|is eIképze|és, városrehabiIitációs terv is

szÜletett. Ezek vagy átfogó koncepciók vo|tak, vagy szűkebb városrészekre koncentrá|tak. A |egfontosabbak
ezek ktjzü| az a|álibiak:

o Kerü|eti Rehabi|itációs Koncepció (1-996)

o Józsefvárosi RehabiIitációs Programterv (1998)

o Kerti|eti Lakáskoncepció (2000)

o Józsefvárosi Kerü|etfej|esztési Koncepció (2001)

o Corvin Sétány Program (2001-től)

o 15 éves Kerületfej|esztési Stratégia (2005)

o Kerületfej|esztési Koncepció (2007)

. lntegrá|tVárosfejlesztési Stratégia (2008, 2012: felülvizsgólot)

. Pa|otanegyed TurizmusfejIesztési Roncepciő (2014)

Az a|ábbiakban két fej|esztési dokumentum, a Kerü|etfej|esztési Koncepció (2007) és az Integrá|t

Városfej|esztési Stratégia (2008, 2012: felülvizsgá|at) kerül bemutatásra.

Ke rü l etfej l e sztés i Ko nce pció

Józsefuáros önkormányzata 2007-ben a Kerü|etfej|esztésĺ Koncepció e|fogadásávaI együttesen rendeIetet
aIkotott (9/2oo7. (||. 19.) önkormányzati rende|et) Józsefuáros fejlesztésérő|. A rendelet értelmező
rende|kezéseiben tisztázza az egyes rehabi|itációs fogaImakat, beavatkozásĺ tevékenységeket. A rende|et
értelmében ,,Az tnkormányzat vagyonávaI kapcso|atos tu|ajdonosi jogok gyakor|ását és mint tu|ajdonost
terhe|ő köte|ezettségek teljesítését a Kerü|etfejlesztési Koncepcióban, valamint a he|yi városrehabiIitációs
területek és fej|esztési terÜ|etekre meghatározott fej|esztési célok megva|ósulásának ke|| alárende|ni,,

A rendeletalkotás cé|jai

Józsefváros területfejIesztése - ezen be|Ül városrehabiIitációja;

A terü|etfejIesztéshez szükséges terÜ|etek Iehatárolása;

A terü|etfejlesztéshez, teIepü|ésfejĺesztéshez szükséges vagyoneIemek eIkü|onítése;

A k<izérdekű területfejIesztéshez szükséges jogi eszközcik biztosítása;

A terÜ|etfejIesztéshez, teIepÜ|ésfejIesztéshez kapcso|ódó vagyonhasznosításból származó bevéteIek - hozamok és e||enérték -
kizárólagos fejIesztési cé|ra történő feĺhaszná|ása;

A vagyonnaI való hátrányos gazdá|kodás megakadá|yozása.

A rende|et főbb elemei

A rendeIet 1-' számú me||ék|etét képezi Józsefváros Kerületfejĺesztési Koncepciója.

A rendelet a korábbiak me||ett további he|yi városrehabiIitációs terÜ|eteket és fejIesztési terü|eteket je|ö| ki, melyek te|jes korű
meghatározását a rende|et 2. sz. me||éklete tartaImazza.

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

vagyongazdá|kodási keret).

A koncepció fontos megál|apítása, hogy tovább erőstjdcitt a kü|önbség a kerü|et kÜlönböző részei közĺitt. MĘ
a Pa|otanegyed és a Tisztviseĺőtelep magasabb minőségű környezeti e|emekke| (közterület, lakásá|lomány)

rende|kezik, addig a kerü|et társada|mi problémákka| leginkább veszé|yeztetett részein (Magdo|na, orczy
negyed) a környezet mĺnősége tovább romIik. A társadalmi problémák je||emzően szintén e két területi
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egységben sűrűsödnek össze, a |akásál|ományra sok terü|eten még mindig a korszerűt|en szerkezet és az

a|acsony minőség a je||emző.

A Koncepció fő célkitűzései

a kerü|et gazdasági-társadaImi heIyzetének, versenyképességének erősítése,

a fővárosi státus eme|ése

a jeIentkező társadaImi prob|émák oIdása

Átfogó cé|ok

TÁnsaparcu

é|etminőség fejIesztése a kerü|eti társadalom bevonásáva|, a hagyományos és az új közösségek erősítéséve|

a kerü|et népességmegtartó erejének növekedése, vonzerejének erősodése

GnzonsÁe

a kerü|et gazdasági pozíciójának, versenyképességének, jövedeIemtermelő és önfenntartó képességének erősítése

a kerri|et tartósan be|városi szerepet tudjon betö|teni a főváros életében

uRHATÁs

önkormányzati Iakásvagyon és Iakásgazdá|kodás megújítása, heIyiségvagyon értékmegőrzése, fejlesztése

É p ĺĺtĺĺ És ĺrnuÉsztĺl xönĺlvĺzĺĺ

a kerület közterü|eteinek, zÖ|dfe|ü|eteinek mennyiségi és minóségi növelése

parko|ási lehetőségek kiaIakítása

vonzó épített környezet kiaIaku|ása

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

meg.

Lakásprogrom

A |akásprogram fő cé|ja a |akásrendszer új, hosszú távon fenntartható intézményi háttérének a kiaIakítása, a

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

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

lskol afej l esztési prog ram

A program a fővárosi át|agná| magasabb munkané|kü|iség és az alacsony isko|ázottság felszámolása

érdekében a kerÜ|eti kötődés erősítését és a kerti|et vonzerejének növe|ését, a felnövekvő generációk

számára több|etlehetőségek biztosítását tűzĺ ki cé|u|. Feladatként határozza me9az intézmények szerepének

és környezetükre kifejtett hatásának erősítését, az isko|ák és óvodák egyenlőtlen terÜleti elosz|ásának

javítását, az egyes intézmények felújítását, ezzeI gazdaságosabb üzeme|tetését. Az isko|ák, óvodák és kerü|eti

ku|turá|is intézmények közötti kapcso|atok fejIesztésében, ktizös programok szervezésében az intézmények

szerepének növekedését |átja.
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Fejl esztési terij l etek

A koncepcióban |évő fejlesztési terü|etekre röviden fog|a|ja össze a fő e|képze|éseket:

Fej|esztési területek Fejlesztési cé|ok, elképze|ések Megvalósulás

PALoTANEGvED- Eunopn
BĺĺvÁnose PRoGRAM

idegenforgalom, turisztika, vendéglátás kuItúra, kuIturá|is
gazdaság, vonzerőgazdaság, kiskereskedeIem fejIesztése

egyetemi negyed-arcuIat (brand) kiaIakítása

történeti örökségre támaszkodó városrevitaIizáció

pesti belváros kiterjesztése

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

N ÉPszĺN HÁz UT:A RoM PLEr
KozTERĺ,jLETI

REKONSTRUKCIO

Népszínház utca megújítása

a vi||amos és a közterü|etek fejlesztése

üzIetheIyiségek fe|értéke|ődése, kiskereskedeImi és válIaIkozó
tevékenységek élén kítése

2015-ig nem kerrilt
megva|ósításra

BAcso BÉLA UrcAI
KÖZTERÜLET-

REKONSTRUKCIO

utca kcizterÜ|eti rekonstrukciója

vegyes forgalmú utcakiaIakítás

üzIetheIyiségek felértéke|ődése, kiskereskedeImi és vá||aIkozó
tevékenységek é|énkítése

2015.ig nem kerü|t
megva|ósításra

Conwĺ'l SÉrÁuv PRqGRAM kÜ|ön kifejtést nem tartaImaz 2003 óta megva|ósŕtása
folyamatos

MAGDOLNA NEGYED

PROGRAM

kü|ön kifeitést nem tartaImaz 2005-2015 között
megva lósítása foIyamatos

TELEKl LÁszLi TÉRI

PIACREKONSTRUKCIO

piac szerepének tisztázása, karakterének meghatározása megvalósu|t fejIesztés

onczv Nĺevĺo PRaGRAM Magdo|na negyedéhez hason|ó program kidolgozása 2015-ĺ9 nem kerÜĺt
megva|ósításra

oRcZ| PARK FElLEszTÉst

PROGRAMIA

orczy park országos jeIentőségű kuIturális központtá fejIesztése

lakók számára kikapcso|ódás' kuĺturá|t szórakozás biztosítása

a környezet he|yreá||ításán, rekonstrukcióján keresztü | az oĺ czy
park fővárosi jeIentőségének visszanyerése

az orczy negyed környezeti he|yzetének fej|esztése, a társada|mi
felemelkedés elősegítése

a kert és intézményei kuĺturá|is szerepének erősítése, további
intézmények terü|etre vonzása, a kertbe nem i||ő funkciók
ĺevá|asztása

intézményi és tuIajdonosi struktúra átaIakítása

a terü|etre kö|tözcjtt Nemzeti
KözszoIgá|ati Egyetem
fejIesztései nyomán a részIeges
megva|ósítás 2o1'4-tő|
kezdődően fo|yamatos,
kuIturá|is központ helyett
egyetemi campusként

GANZ NEGYED PRaGRAM Ganz-MÁVAG területén rendezett Viszonyok kozött
vá||aIkozási/kereskedeImi zóna erősítése

önkormányzat szabá|yozóeszközökkel va|ó beavatkozása az
vá|tozások irányításába

a terü|eten áttörések, beIső úthá|ózat kiaIakítása

Józsefvárosi pá|yaudvar heĺyén vegyes övezetekben Iakó-,

kereskede ĺmi, szolgá|tatási fu nkciók fejIesztése

jeIentős tuIajdonosokkaI közcisen fejIesztési társaságok,
partnerség |étesítése

201'5-ig kisebb |épések történtek
az e|őreha|adás terén,
eIsősorban a Józsefvárosi piac

feĺszámo|ása és a fő
tuIajdonosokkaI va|ó
kapcsoIaťteremtés terén

i..
I.

SzeoruvĺÉn
REKoNsTRUKcórA

a IakóteIep k<irnyezeti minőségének javítása

kĺĺzpark kiaIakítása

közparki funkcĺó mellett kisgyermekes védett játszótér és
kü|onböző közösségi terek |étesítése

a park és a közĺisségi heĺyek fenntartásába civilek bevonása

201'5.ig nem kerü|t
megva|ósításra

tl
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mé|yparko|ó kialakítása á|tal a környék |akói számára a

megfizethető parko|ás Iehetőségének biztosítása

lakóteIephez kötődő negatíV képzetek megszűntetése

HoRvÁTH MIHÁLY TÉRl amennyiben a tu|ajdonos és fenntartó Kato|ikus Egyház a 2015.ig nem kerü|t

1ąFNT lizsEF temp|om fe|úiításához szí.ikséges pályázaton részt vesz, úgy a megva|ósításra

PtÉsÁplatnpouÉs pá|yázatiönerőrészbenibiztosításáva|,részbenihite|garancia-

KÖRNYEZETÉNEK vál|a|ássa| a temp|om és környezete fe|újításának segítése

FELÚrĺTÁsA,

REKONSTRIJKCIO!A

3' táb|ázat: A Te|epÜ|ésfejIesztési Koncepció fejIesztési terÜ|etei.

lózsefvóros I ntegrólt Vórosfejlesztési StratégÍa (2008; 2012)
Az |ntegrá|t Városfej|esztési Stratégiát (|Vs) 2008 júniusában fogadta e| Budapest Főváros V||l. kerü|et

Józsefvárosĺ tnkormányzat Képvise|ő-testülete, ZoI2-ben az |VS felü|vizsgálatra kerü|t, a helyzete|emzés,

ahol indoko|t vo|t, a frissebb adatok a|apján aktua|izá|ásra kerÜ|t. A kerü|etben az |VS-ben elhatározott
városfej|esztési akciók közü| számos megvalósu|t, ezért az egyes cé|ok is kisebb mértékben korrekcióra

kerü|tek. Az a|ábbiakban az 2008-ban meghatározott eIemek a 2012-es fe|ü|vizsgá|at a|apján szerepeInek.

Józsefváros 2011-ben elfogadott új stratégiája:

Józsefváros Budapest geográfiai centrumában he|yezkedik e|, és a főváros gazdasági-társadaImi éĺetében is hasonló,

központi helyet kíván betö|teni.

Az önkormányzat támogatja az itt é|ő és do|gozó emberek, szervezetek a kerü|et feleme|éséért tett lépéseit, ame|yek

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

Az önkormányzat tesz azért:

hogy az itt é|ő és a közös cé|okért tenni kívánó, a saját sorsukért fe|elősen gondo|kodó emberek képességeiknek
megfeIelő munkaheIyhez jussanak, vá||aIkozzanak;

hogy a kerÜlet biztonságos és megúju|t kciztertiletein tudják mindennapi é|etüket é|ni;

hogy megfizethető és XX|. századi körtilményeket biztosító |akásrendszer a|aku|jon ki;

és annak érdekében, hogy a családok megerősödve tudjanak a kerü|eti társada|om aIappi||érei Ienni.

Stratégiai cé|ok

straté8ia aIappi||érei

CsatÁooxne ÉpÜĺÖ xraÜrcĺl . társadalmi problémák mérsék|ése

ĺÁnseoatou . társada|mi kohézió erősítése

. nonprofit szerevetekke| való egyÜttműk<idés

o kerü|etrészek közötti kÜlonbségek és szegregácĺós prob|émák o|dása

o időskorú |akosság é|etszínvona|ának ntive|ése

vÁLLALKozÁsoKRA Épĺĺő xĺnÜrcn . he|yben élők erős gazdasági tevékenységére épíwe a helyi gazdaság erősítése

GAzDASÁG

MrcÚlutĺ, BrzToNsÁGos o közterÜ|etek biztonságának növe|ése

KOZTERĺILETEK . aktíV |akossági együttműkodés

o közterületek rendjének, tisztaságának fokozása, ,,kcizterü|eti egyÜtté|ési kódex,,

. a haj|ékta|anság és a kábítószer-fogyasztás kerü|eti koncentrá|ódásából fakadó
orob|émák kezeĺése

. minőségi kerü|eti környezet kiaIakítása, a szabadidő pihenésse|, sporto|ássaI való
eItciltése Iehetőségeinek bővítése
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o közterü|etek és zöldfe|ületek me8újítása, fenntartásba nonprofit szervezetek és
he|yi Iakók bevonása

. kerékpárút-há|ózat bőVítése, biztonságos modern városi kcjz|ekedési hálózat
kiaIakítása

Fgunnanĺneĺo LAKźKöRNYEZET . |akásál|omány minőségének a|apvető emelése

r IeromIott Iakásá||omány áta|akítása, racionaIizálása. működésük biztosítása,
l.if eme|tetésük hatékonnyá téteIe

. megÚju|ó energiaforrások bevezetése

o kerü|et intézményrendszerének korszerűsítése

. megfele|ő számú, minőségű és megfizethető parko|óhe|y kiaIakítása

. osszefüggő kerékpárhá|ózat megteremtése

SĺasLouxoauÁuYznĺ o |akossághozközelá||ó,differenciá|tszolgá|tatásokatnyújtó,gazdasági|agstabi|
önkormányzat

o önkormányzat működési bevételei és kiadásai kozöťti egyensú|y fenntartása

. az ingat|anvagyon-gazdá|kodásban hosszú távú vagyonpo|itikai dcjntések
szüksége

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

r az önkormányzat hivata|ának, intézménYeinek Üzeme|tetésének,
kommunikációjának javítása

. e- önkormányzati rendszer bevezetése

. megúju|ó energiaforrások haszná|atának bevezetése az önkormányzatná|, az

eIavu|t gépészeti rendszerek cseréje

GAZDA,ÁG F EJ LEszT És 
'TRATÉG 

t A t cÉ u At

VÁuaLrozÁsoxnaÉpĺĺő xenÜtn . a gafdasági dinamikája három fő e|emének (egyetemek és kutatóintézetek,

1AzDAsÁG ,,tudásipar,,; a budapesti viszony|atban is je|entős ku|turá|is értékekre épü|ő
turizmus; i||etve a kerÜ|et tradícióit meghatározó vá||a|kozói réteg) erősítése,
összekapcso|ása

. munkané|kü|iek számának cs<ikkentése

. képzési, foglaIkoztatási, karrier- és vá||aIkozásfejlesztési programok támogatása

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

. fogĺalkoztatottság heIyzetének javítása

A xrnĺjrcĺl eezoasÁa . he|yi gazdaság fejIesztése

VERsENYKÉPEssÉGÉurr uovtÉse . vállaIkozói versenyképesség növe|ése

. tapasztaIatcsere Iehetőségeinek biztosítása, tudásközpontok |étrehozása,
támogatások szervezése

SzorcÁłaĺÁsoKMENNYtsÉ,Gt, o hiányzó|akossági szo|gáltatásokfej|esztéseszabá|yozási eszkĺizökkel ésaz
MtNŐsÉGl lAvÍTÁsA önkormányzat ingat|anvagyon-politikájáva|

o hagyományőrzés, értékteremtés és a józsefuárosi identitás erősítése

T U RtszT t KAt VoNzERCj lAvĺTÁsA r piacképes idegenforgaImi, turisztikai |étesítmények, kiszo|gá|ó egységek
kiaIakítása

. tudatos, egységes városmarketing kiaIakítása
ilt

i:;t::'

,,TUDÁSIPAR,', KREATĺv GAzDASÁG . egyetemi és kutatóintézetekke| va|ó egyÜttműkĺidés

AzrllronuÁcloHozlUTÁsESÉLYEINEK r vá||aIkozóifórumok,börzékéstematikuselőadások,tanácsadásszervezése
lAvĺTÁsA . a hatékony onkormányzati kommunikáció érdekében kétirányú informácĺós

há|ózatok kiaIakítása

r a válla|kozók, a lakosság, a nonprofit szektor bevonása
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TÁ R s AD A Lo M, F oG LALK ozTAT oTT sÁc

Maeas szĺĺlvoNALÚ És DłFFERENłIÁLT o hátrányos he|yzetű gyermekek, fiataIok differenciá|t fejIesztése,fe|zárkózása

KözoKTATÁst RENDSZER . a tehetséges gyerekek fe|kutatása és gondozása

MuuxnĺnóxÉpzÉs . szakképzés vagy átképzés biztosítása

o munkahelykeresésben va|ó seBítségnyújtás

SzarxÉpzÉsl pnoeaeu o szakképzések, számítógépes képzések, karrier-tanácsadás

MuruxnruÉuÜtlEK HELYZETÉNEK . á|láskereső k|ub, á|lásbörze, munkába á||ást segítő k|ub

nvÍĺÁsn

Úl rijzroeuxozTATÁst PR7GRAM o gyakornoki program fenntartása diplomás munkakezdők számára

o munkanélkü|iek számára fog|alkoztatási programok

Kerületrészek céljai

A kerÜ|eten be|ü| az egyes Városrészekre kÜ|ön cé|okat határozott meg az |VS, ezek a következők:

Palotanegyed Megva|ósu|ás

köztertiIet-rekonstrukció BelsőJózsefváros te|jes terü|etén sor kerü|t megva|ósu|ást szoIgá|ó
beavatkozásokra

a ku|turá|is és épített cirökség megújítása sor kerü|t megva|ósulást szolgá|ó
beavatkozásokra

az identitást őrző épü|etek megújítása sor kerü|t megva|ósu|ást szo|gáló

beavatkozásokra

a ku|turá|is és épített örc!kségi he|yszínekre épü|ő munkahe|yteremtés és a fog|aIkoztatás sor kerri|t megvalósu|ást szo|gá|ó

e|ősegítése beavatkozásokra

a kreatív iparágak fe|tételeinek javítása, ,,kreatív innovatív miliő,, kiaIakítása; a program sor került megva|ósu|ást szo|gá|ó

végig vite|ének biztosítása beavatkozásokra

civil és piaci szerep|ők bevonása; a terü|et épü|etvagyonának hosszú távú
fenntarthatóságának biztosítása

sor került megva|ósu|ást szoIgá|ó
beavatkozásokra

Tempo30-as forgaIomcsi||apítási rendszer befejezése

Népszínház negyed Megva|ósulás

a 4-es metró elindu|ása után a Népszínház utca komplex közterti|eti rekonstrukciója és a 2015-ig nem kerĹi|t megva|ósításra

vilIamosvonaI rekonstrukcióia

a Te|eki László tér és a piac rekonstrukciója megvaĺósuIt

Népszínház utcai portá|program, kiskereskedeIem fejIesztési program 2015-ig nem keri.iIt megva|ósításra

ErkeI színház rekonstrukciója megva|ósuIt

Csarnok negyed Megva|ósulás

szakorvosi rendelői ntézet megépítése 20J4-20t5 során megújul az Auróra
utcai rendelőintézet

integrá|t gondozóközpont |étrehozása
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Józsefváros központ (Corvin negyed) Megva|ósu|ás

a városrész adottságaĺnak kihaszná|ása mel|ett a hagyományos központi szerep sor kerü|t megva|ósulást szolgá|ó
felerősítése beavatkozásokra

a teri.i|et kerĹi|etközponttá a|akítása és a városi é|etminőség javítása sor kerü|t megva|óstllást szoĺgá|ó
beavatkozásokra

a Horváth Mihá|y téri Szent József P|ébániatemp|omnak és kornyezetének fe|újítása, 2015-ig nem került megva|ósításra
rekonstrukciója

Magdolna negyed Megva|ósulás

a gazdasági.társadaImi he|yzet erősítése, a je|entkező társadaImi prob|émák oldása sor kerü|t megva|ósulást szolgá|ó
beavatkozásokra

a negyed újra Józsefváros lakható részévé vá|jon sor kerü|t megva|ósu|ást szoIgá|ó
beavatkozásokra

identitásának fejIesztése, <iná||ó, egyedi arcuIat kialakítása, a szegregációs fo|yamat sor kerü|t megva|ósu|ást szo|gá|ó
megá||ítása beavatkozásokra

Losonci negyed Megva|ósu|ás

Szigony téri közpark és mé|yparkoló kialakítása 2015-ig nem kerü|t megva|ósításra

Keľepesdűlő Megva|ósu|ás

az ipari terü|etek, az Ügető és a Baross tér megúju|ási |ehetőségeinektámogatása sor került megvalósu|ást szoĺgá|ó
városrendezési szabá|yozássa| beavatkozásokra

Ganz negyed MegvalósuIás

a MÁV terÜteteinek és a Ganz-MÁVAG megújulási |ehetőségeinek támogatása a 2015-ig nem került sor
városrendezés szabá|yozásáva| beavatkozásra

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

b|okko|ását (feketegazdaság, közbiztonság) megoldani beavatkozásokra

Orczy negyed Megvalósulás

az orczy park rekonstrukciójáva| egyben cé| az orczy negyed környezeti heĺyzetének 2074-tő| kezdődően kerÜl sor a

fej|esztése, a térség é|etminőségének javítása és ezzel a társadalmi fe|eme|kedés megva|ósítást szo|gá|ó

e|ősegítése beavatkozásokra, orczy park
fejIesztése af egyetemi campus
részeként

a fej|esztések cé|ja, hogy a környezet helyreá|lításán, rekonstrukcióján keresztü| az orczy 2o1'4-tő| kezdődően kerü| sor a

park visszanyerje fővárosi je|entőségét és a kerü|et, vaIamint az egész város Iakossága megva|ósítást szolgá|ó
számára ku|turá|t kikapcso|ódási, szórakozási |ehetőségetje|entsen beavatkozásokra, orczy park

fejlesztése az egyetemi campus
részeként

hosszú távú cé| a kert és intézményei ku|turá|is szerepének erősítésen, további 20L4-tő| kezdődően kerü| sor a

intézmények terü|etre vonzásán és egyéb ingat|anfejIesztési beruházásokon keresztü| az megva|ósítást szo|gá|ó
orczy park országos jelentőségrí kulturá|is és sportkĺizponttá fejIesztése, teret engedve a beavatkozásokra, orczy park
|akófunkció megjelenésének is fej|esztése az egyetemi campus

részeként

JI
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Tisztvise|őtelep Megvalósítás

a Ganz és az oíczy negyed határoló területeinek negatív hatásai ne szivárogjanak át a

Tisztvise|őteIeore
2015-ig nem kenilt sor
beavatkozásra, ugyanakkor negatív
hatások nem taoasztaIhatók

a Hungária körút mentén a szá||odák és az országosje|entőségű intézmények környékén két nagyságrendiIeg isje|entős
ta|á|ható a|ulhasznosított terü|etek fej|ődésének elősegítése irodaház va|ósu|t meg

Százados negyed Megvalósítás

sportpá |yák megújítása, kerü| eti é|etbe tcirténő bevonása 2014-ben megkezdődött az MTK
sporťteIep megújítása

a Művésztelep értékmegőrzése, a kerü|eti ku|turá|is é|etbe tĺjrténő bekapcso|ása A Józsefuárosi Ga|éria rendszeresen
szervez kiá||Ításokat a

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

MűvészteIepet

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

Akcióterül eti prog ramok

m Magdolna negyed
äffi akcióterii|et

W :i:"'äJ,"'íä'

8. ábra : |VS-ben meghatározott akcióterü|etek.
Forrás: sajót szerkesztés

A 2008-as |Vs két terü|etet, a

Pa|otanegyedet és a Magdo|na

negyedet je|ö|te meg kü|ön

a kcióte rü letként.

A Palotanegyedben véghezvitt Európa

Belvárosa Kulturális

GazdaságfejIesztési Program 2072-

ben befejeződött, a Magdo|na

negyedben folyó program ||. t.iteme is

lefutott.

Az |Vs ZotZ-es fe|ü|vizsgá|ata

folyamán a projektek értéke|ése

történt ffi€B, új cé|kitűzések nem

fogaImazódtak meg. A MagdoIna

Negyed Program harmadik Ütemének

tarta|ma az e|őző Ütemek során

feIhaImozódott tapasztalatok beépítésével a korábbi ütemek továbbfejIesztéseként szÜ|etett.

Középpontjában továbbra is a társadaImi integráció erősĺtése, a közcisségi részvéteI biztosítása, az

együttműködés és a komplexitás szerepe|.

Az akcióterü|etek 2008-as cé|kitűzéseit az alábbi két táb|ázat tarta|mazza:
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Magdolna negyed akcióterület cé|kitűzései Megva|ósu|ás

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

az akcióterü|et épített és természeti környezetének minőségi javítása részben sor kerÜ|t a megva|ósítást
szoIgá|ó beavatkozásokra
(folyamatos)

a kciz- és koz<isségi területek zoldfe|ü|eteinek n<ive|ése részben sor kerü|t a megva|ósítást
szoIgá|ó beavatkozásokra
(folyamatos)

a Iakások komfortfokozatának növelése részben sor kerÜ|t a megva|ósítást
szoIgá|ó beavatkozásokra (a komfort
né|kti|i |akások aránya 56%-ró| 12%-

ra csokkent.)

új zö|dfe|Ü|etek kiaIakítása, leromIott közterü|etek fe|újítása részben sor került a megvalósítást
szoIgá|ó beavatkozásokra
(folyamatos)

vizesedési prob|émák csökkentése

energiahatékonyság növe|ése (fűtés, e|ektromosság, nyí|ászárók, hőszigete|és) részben sor kerLilt a megva|ósítást
szoIgá|ó beavatkozásokra
(folyamatos)

építészetiIeg és a helyi identitás szempontjábó| értékes épü|etek megőrzése

közterü |et.rehabi Iitáció sor kerü|t a megva|ósítást szo|gá|ó
beavatkozásokra (MNP-|l)

Mátyás tér és kapcso|ódó közterü|etek megújítása megva|ósult (MNP-||)

Dankó utcai Szomszédsági Szabadidőudvar, Dankó utca közterü|et-fenntartása megva|ósu|t (Dankó utca 18) (MNP-
haj|ékta|anokka| kozcisen ||)

bér|ői bevonássaI történő épÜ|etfe|újítás részben sor kerü|t a megva|ósítást
szolgá|ó beavatkozásokra
(folyamatos)

társada|omfejlesztés programjai (k<izcisségi ház |étrehozása, Magdo|na-negyed részben sor került a megva|ósítást
Szomszédsági, Bűnmege|őzési program, Civi|Há|ó stb.) szo|gá|ó beavatkozásokra

(folyamatos)

gazdaságfejIesztés programjai (támogatott kiskereskede|em - kisvá||alkozás-fejIesztés, részben sor kerü|t a megva|ósítást
hátrányos helyzetűek fogIaIkoztathatóságának javítása) szoIgá|ó beavatkozásokra

(ĺinkormányzati heIyiségek
kedvezményes bérbeadásáva| )

Intézményi fejIesztés: Bö|csőde kiaIakítása MNP lll eleme

Funkcióváltás: Remiz mu|tifunkcionális épü|etegyĺ'ittes barnamezős rehabi|itációja MNP ||| eleme

PaIotanegyed akcióteľiiIet célkitíĺzései Megvalósu|ás

a Pa|otanegyed komplex fej|esztése, a je|en|egi szűk be|város kiterjesztése részben sor kerti|t a megvalósítást
szoIgáló beavatkozásokra

a rehabiIitációs fejIesztés és fenntartás intézményesítése n.a.

örcikségvéde|em alatt á||ó épü|etekfe|újítása, funkcióváltása, komp|ex rehabiIitációja részben sor került a megva|ósítást
szoIgá|ó beavatkozásokra

egységes brand, kommunikációs és marketingstratégia kiaIakítása részben sor kerü|t a megva|ósítást
szoIgá|ó beavatkozásokra
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egységes kiskereskedeIemi és szolgá|tatási program kiaIakítása, működtetése részben sor került a megva|ósítást
szoIgá|ó beavatkozásokra

az ópített c!rökség eIemeinek megújítósa, a szükséges funkcióváltás e|ősegítése részben sor kerü|t a megva|ósítást
szoIgá|ó beavatkozásokra (p|. H13)

a közterÜleti és az infrastrukturális há|ózatok megújítása a parko|ás rendezéséveI

együttesen
részben sor került a megvalósítást
szoIgá|ó beavatkozásokra

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

egységes gyaIogos-vegyesforgaImú közterü|eti rendszer kiaIakítása részben sor kerü|t a megva|ósítást
szolgá|ó beavatkozásokra

közműfejIesztés

egységes díszvi |ágítási rendszer kiaIakítása részben sor kerü|t a megva|ósítást
szoIgá|ó beavatkozásokra

speciá|ĺs piacok létrehozása részben sor kerü|t a megva|ósítást
szolgá|ó beavatkozásokra
(Palotanegyed Piacok)

kreatív iparágak IeteIepedésének e|ősegítése részben sor kerü|t a megva|ósítást
szo|gáló beavatkozásokra (p|. H13)

a turizmUs IeteIepedésének e|ősegítése részben sor kerü|t a megva|ósítást

szolgá|ó beavatkozásokra
(vendég|átás fejIesztése,
díszvi|ágítás stb.)

Józsefvóros Zöldfelület Fenntq rtósi és Környezetvédelmi Koncepciója

Józsefuáros tnkormányzata 2014-ben a 1.4512074. (V|.25.) határozatáva| egyhangúan szavazta meg a

z<i|dfelü|et fenntartási és környezetvéde|mi koncepcióját. A koncepció cé|ja, hogy tu|ajdonosi, fenntartói

cé|okat jelö|jön ki, a felsoro|t prob|émák mego|dására iránymutatást adjon, kieme|je az eddig megva|ósított

kerü|etijó gyakorlatokat. A koncepció erős missziót és víziót tartaImaz:

Misszió: A Józsefuárosi onkormányzat ktiIdetése, hogy é|hetőbb, barátságosabb, zöldebb környezetet

a|akítson kia kerti|et |akosai számára.

Vízió: Józsefuáros közterü|etei fo|yamatosan újuInak meg és tíz éven belü| a zo|dfe|Ü|etek fenntartása,

bővítése, Va|amint keze|ése a lakosság Lo-2o száza|ékának bevonásávaItörténik.

A koncepció célkitűzései

Utcák, terek és parkok esetében áĺta|ánosan javaso|t, hogy ahoĺ a kozművek engedik, fate|epítésse| ke|| zö|díteni a tereket,

utcákat. Aho| a közmű há|ózat miatt ez nem |ehetséges, ott ezt cserjeü|tetésse| ke|| kivá|tani, vagy a Népszínház utcaihoz hason|ó

virágtartó oszIopok kiaIakítására van szükség.

Törekedni ke|| az őshonos, nagy Iombozatú fafajták telepítésére.

Az önkormányzati tuIajdonú közterü|etek kialakítása, fenntartása, fe|újítása önkormányzati feIadat.

A Iakókcirzetekben megva|ósu|ó beruházások kiterjedjenek a zoĺdsávok és a fák,,fe|újítására,, is.

A faállomány feImérését követően, tervszerű cserét, ifjítást foIytatni ke||.

A gondozásban biztosítani ke|| a |akosság miné| széĺesebb körének részvételét'

FoghíjteIkek ideigIenesen közhaszná|atba átengedett parkként, kozparkként, koz<isségi kertként va|ó használatának ösztcjnzése
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A régi bérházak telkén a tűzfalak, egyéb fÜggőleges fe|ü|etek zö|dítése, szakmai segítése.

Egészséges é|etmód segítését cé|zó szoIgáltatások biztosítása, a Iakosság önszerveződő közösségeinek támogatása

Fe|újítandó útszakaszok mentén energĺatakarékos lámpatestekkeI megvalósított világítás kiaĺakítása.

Közćp. és hosszú távú cé| a kerü|eti úwona|zö|dítések fo|ytatása.

Az á|lami-, fővárosi., magántulajdonban á||ó terÜ|etek fejlesztésének támogatása'

A szakmai központ kel|ően fe|készü|t és megfe|elő végzettségű kertész munkatársainak számának, fo|yamatos képzésének,
va|amint a kertészeti munká|atokban segĺtséget nyújtó á||andó- és idény munkásainak számának biztosítása.

A koncepció az álta|ános cé|okon tú|menően fe|adatokat határoz meg a zö|dfe|ü|etek fenntartására, továbbá
a|ternatíV fejlesztési irányokat tűz ki:

Alternatív fejIesztési irányok

Épü|etzöldítés

A tetőzö|desítés Iehetőségei

A be|ső udvarok zö|desítése

A koncepcióra olapozva hatólyba lépett a 7ózsefuárosi természeti környezet védeImérő| 28/20L4. (V||.01.)

önkormányzati rende|ete, ame|y a zö|dfe|Ü|etek tu|ajdonosainak köte|ességeirőĺ és jogairó| rende|kezik,
továbbá a zö|dfe|ületek haszná|atának á|ta|ános szabá|yait rogzíti. Meghatározza a fás szárú növények
kivágására Vonatkozó rész|etes szabályokat a ktizterü|eten és te|keken egyaránt, és rende|kezik ezek
pénzbeni megvá|tásának |ehetőségeirő| is. Ezze| párhuzamosan |étrehoz egy Környezetvéde|mi A|apot és

rendeIkezik a Fa pót|ási cé|ta ľta |ék |étrehozásá ró|.

Pa lota n egye d Tu rĺz m u sfej l esztési Ko n ce pci ó

A Palotanegyed turizmusfejlesztési
koncepciójának fő a|apvetése a meg|éVő

értékek mentifej|esztés' A negyed egyedisége

tekintetében kieme|i a csendességet,

békességet, a he|yi közösségek Vita|itását, a

gazdag, e|egá ns épü|etá |lomá nyt. Fő i rá nyként

fogaImazódik meg a dokumentumban a

|akófunkcĺó, a |akhatóság megtartását, a

negyed e|egáns, ku|turá|t, bejárható és békés

arculatának további fejIesztését. Fontos

megá||apításként foga|mazódik meg, hogy a

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

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

egyetemisták megszó|ításában nem az

éjszakai é|etet, vendéglátást tartja fontosnak,

hanem a ku|turá|is, kreatív irányt. A terü|eten

a turizmusnak egy ,,|assabb tempójú,,,

eImé|yti|tebb, a szofisztiká|t, időskori és

egészségturizmus előnyeit emeIi ki a tömegturizmussaI szemben.

A koncepció nagyfigye|metfordít a kciztertj|eti megújításokfo|ytatására, szövetté vá|ására, a többi kerülette|,
turisztikai desztinációvaI való kapcso|atteremtésre. Hangsú|yosan je|enik meg a dokumentumban a negyed

.'it,

].Í
iii

ij'i,

9. ábra: A Pa|otanegyed fej|esztendő kapui és tömbjei
For ro s : Po l oto n egy e d tu riz mu sfejle sztési kon ce pci ója
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határain |évő terek (p|. Astoria, Ká|vin tér) és meglévő attrakciók (p|. Nemzeti Múzeum, de még a |X. kerü|eti

I pa rművészeti M úzeu m) kapuszerepének fej|esztése, bevonása is.

és tömbök

K7 - KÁtvlu ĺÉn formációs fe|üĺetek eIhelyezése

K2 - Asĺorua iós fe|Ü|etek; Trefort tömb átjárhatóságának

; kapcso|ódó utcák gyaIogosbarát fejIesztése

K3 - BuuaLwzeĺÉa fe|Ü|etek; közterület ko mplex megújítása, Somogyi
u. megújítása; Corvin áruház fe|újítása

K4 - Conwu uroYED És Az IPARM(jvÉszrĺl MÚzrupl út gyaIogos fe|ü|eteinek rendezése; kapcso|ódó utcák
át fejIesztése

K5 - ÁaÁnÁs avtt. KER|ILET FELÉ gyaIo8osátke|ők |étesítése; Kazinczy u. gyaIogosforgaImának

Szentkirályi u. fe|é;

K6 - JÓzsEF KüRÚT A HARMIN0KETIESEKTERÉuEL utcák gyaIogosbarát fejIesztése

K7 - RÁKoczl TÉR u. gyaIogosítása; Rákóczi téri vásárcsarnok turisztikai
növe|ése

T7 - MAGYAR NEMZET| MÚztuĺvl ĺoľoar ások megteremtése

T2. MAGYAR RÁDtiTqMBIE Rádió, a Káro|yi és Eszterházy palota funkcióvá|tása

T3 - TREFoRT-KERT átjárások fejIesztése, új átjárások megteremtése

T4. sEMMELWEls EGYETEM KLtNtKAl TÖMBIE ások fejlesztése; egészségturizm us fejIesztése

T5- HETNR\SH-UDVAR együtt integrá|t üzleti terV készítése; Heinrich
rekonstrukciója

T6- TREFoRT uTcA És Kőrnneel uTcA LEHETSÉGES osszEKoTÉsE átkötések kiépítése

Meg nem valósult kerületfejlesztési elképzelések

Józsefváros tnkormányzata e|sősorban az lntegrá|t Városfej|esztési stratégiában foga|mazott meg o|yan

célokat, ame|yek te|jesü|ése 2015-ben már vizsgá|ható. A fentebbi, Vonatkozó a|fejezetben megtörtént a

tematikus, i||etve terÜleti cé|ok te|jesü|ésének vizsgálata, a jobb áttekinthetőség kedvéért azonban érdemes

kiemelve, összefog|a|ó jeIleggeI is áttekinteni, me|yek azok a cé|ok, ame|yek nem, iIletve csak kis mértékben

te|jesü|tek 2008, az Integrált Városfej|esztési Stratégia e|fogadása óta:

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

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

- Nem kerü|t sor a Népszínház utca revita|izáciőjára,

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

- Nem létesü|t sem közpark, sem mé|yparko|ó a Szigony utca |akóte|episzakaszán.

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

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

Bár a városfej|esztési stratégia te|jes cé|rendszeréhez képest e|hanyago|ható hányadot tesznek ki az

egyá|ta|án nem megva|ósu|t téte|ek, érdemes megjegyezni, hogy számos megfoga|mazott cé| kevéssé

konkrét, Ęy kisebb mértékű vá|tozások nyomán is megva|ósu|tnak értékeIhető. Ezek me||ett számos cé|

Va|ósu|t meg csupán rész|egesen, e|sősorban a MagdoIna negyed és a Palotanegyed akcióterü|eti tervei közü|.
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2.2.4. A terÜletrendezési tervekke! va|ó osszefÜggések

vizsgálata
A terü|etfejIesztésrő| és terĹiIetrendezésről szó|ó - módosított - 1996' évi XX|. törvény szerint a

tert.i|etrendezés fe|adata krilönösen ,,a környezeti adottságok fe|tárása és értéke|ése; a környezet terhe|ését,

terheIhetőségét és a fej|esztési cé|okat figyelembe vevő terü|etfeIhaszná|ásnak, az infrastrukturá|is há|ózatok

terü|eti szerkezetének, i||etve elhelyezésének _ az ágazati koncepciókka| összhangban történő -
megállapítása, az országos és térségi, továbbá a terü|etrendezéssel kapcso|atos te|epü|ésrendezési cé|ok

cisszeha ngo|ása.,,

Budapestet - ennek megfele|ően Józsefvárost is - érintő teľü|etrendezési tervek:

az országos TerÜletrendezési Tervről szó|ó 2003. évi XXV|. torvény (OTRT),

a Budapesti Agg|omeráció Terü|etrendezési Tervérő| szó|ó 2005. évi LXIV. törvény (BATRT).

o rszó g os Te r ü letre ndezési Te rv _ )TRT
oRszÁGos TERo LETFELHASZNÁIÁ$ KATEGÓRIÁK

! e,uog"'dálkodási táÍsóg

Mezógafdásági térs€g

Bffi vegyos terülotÍe|haszná|ású téÍség

.i;il.]ł..ii$ vlzgazdá|kodási tórsóg

Tel6pt'kás| bÍség

ffi& ĺoooľ,"ĺĺ"tt

onszÁoos .leleľTlsÉGÚ ilÚszAx|
INFRASTRUKIIRA. HÁLlzAToK És EGYED| ÉP|ÍMÉNYEK

oÍszégos jo,ođóséoü közlokedésl hálózdtcr'< és cgyaď ép,ffirryek

Ę| Gyoĺsbrya|mitĺ

I Fóut

I NasyoebosségúYasútvond

ilE Egyéb oEzágos töusM|ófa|i vasú'tJ pá|ya

. . o oÍszágoskorék9árutEżshá|úfat

10. ábra; OTRT Szerkezeti Tervlao kivonata
F orrás : htt p ://gi s.tei r' h u/re n d ez es_otrt_tr_207 3/

Az országos Terü|etrendezésiTervrő|szóló 2003. éviXXVI. törVény 2. sz. me||ék|etét képző,,ország Szerkezeti

Terve,, c. terv|apja alapján a V|||. kerÜ|et egésze 1.000 ha feletti településĺ térség teru|etfelhaszná|ási

kategóriába soro|t. A kerü|etet egyéb orszógos törzshólózati vasúti pőlya vonala (Ke|eti pu.) érinti, va|amint

ke|etrő| Jő út ( H u ngá ria körút) határo|ja'

A törvény további, Józsefoáľost érintő me||ékletei:

3/6. sz. mel|ék|et - Vi|ágörökségi és vi|ágörökségi várományos terü|et öVezete (a főváros egésze)

3/7. sz. me||ék|et - országos vízminőség-véde|mi terület öVezete (a kerü|et egésze)

3/9. sz. me||éklete - Kiemelt fontosságú honvéde|mi terület civezete (a kerü|et egésze)
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B u d a pe sti Ag g l o m e ró ci ó Te r ü l et re n d e zés i Te rv _ ( BAT RT )
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11. ábra: BATRT Szerkezeti Tervének kivonata
Forrós : http ://gi s, tei r, h u/re n d ez es_b p_a g g lo/

Térségi Szerkezeti Terv területfeIhaszná|ási kategóriái Józsefvárost érintően:

Városias teIepü|ési térség

Nagy kiterjedésű zö|dterü|eti teIepülési térség - a kerÜ|et északkeIeti részén ta|á|ható temető terü|ete (temető)

BATRT szerkezeti Terve által megje|ölt, Józsefvárost érintő további e|emek:

főút

térségi kerékpárút.há|ózat eIeme

BATRT övezeti tervének Józsefvárost érintő mel|ékletei:

3.9. sz. mel|ék|et - országos je|entőségű tájképvéde|mi terü|et övezete: Pa|otanegyed, továbbá érintett a Népszínház negyed, a

temető, azorczy park k<irnyéke

3.11. sz. me||ék|et - Vi|ágörökségi és vi|ágörökségi várományos terü|et öVezete (főváros egésze)

3.12' sz, me||ék|et - Tcjrténeti telepü|ési terü|et (kerüĺet be|ső része Fiumei-orczy útig, vaIamint a Tisztvise|őteIep); Tĺirténeti
települési terü|et övezete (főváros egésze)

3.1'4, sz. mellék|et - FeIszíni vizek vízminőség-védeImi vízgyűjtő terü|eti öVezete (főváros egésze)

3.15. sz. mel|ékIet - Ásványinyersanyag-gazdá|kodási terü|et öVezete (főváros egésze)

3.21..-3.2f . sz. me||éklet - Honvéde|mi terÜ|et öVezete (Kerepesi út)

megjegyzés: (3.11. me||ék|et szerinti vi|ágorökség várományos terü|et, vaIamint a 3.L4.,3't5. sz. mel|ék|et kijelö|ései teljes
Budapestre vonatkoznak)
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z.2.5. AszomszédosteIepÜlésekhatá|yosteIepÜ|ésszerkezeti
terveinek - Józsefváros fejIesztését befo|yáso|ó - vonatkozó

megá||apításai
Józsefuáros terü|ete a Beĺső és az Átmeneti zónában he|yezkedik e|, ezért nincs Budapesten kívÜ|iszomszédos

telepü|ése. Közigazgatási szempontbó| szomszédos a V', V||., IX., X., és XIV. kerü|etekke|. Budapest te|jes

közigazgatási terÜletére a 2005-ben e|fogadott településszerkezeti tervet felvá|tó, a Fővárosi Közgyű|és

5/2075. (l|.]-6.) Kgy. határozatávaI e|fogadott Budapest főváros teIepü|ésszerkezetiterve (továbbiakban:TSZT

2015) hatá|yos.

,,Budapest főváros kétszintű önkormányzata (a főváros önkormányzati rendszere) a fővárosi és a kerü|eti

szintű önkormányzatokbó| ál|.,, (Magyarország he|yi önkormányzatairó| szo|ó 201.1., évi CLXXX|X. törvény)
Minden fővárosi kerÜ|etben te|epü|ési önkormánvzat működik, me|Vnek fe|adata a he|y|te|epü|ésrendezési

szabályok megaIkotása a Fővőrosi Településrendezési Terv a|apján'

A TSZT 2015 által meghatározott kcjz|ekedési infrastruktúra nem tarta|maz o|yan e|emeket, amelyek csak a

szomszédos kerü|etek közigazgatási terÜ|etét érintik, de hatásuk befo|yáso|ná Józsefuáros fej|ődését. A

12' ábra: TSZT 2015 kivonat
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Józsefvárost és egy Vagy több szomszédos kerÜ|etét is érintő köz|ekedési e|emeket az 1'2'6. A kerület

településrendezésÍ tervi előzményeinek vizsgólata fejezet ismerteti

V. kerület _ Belvóros-Lipótváros
A kerri|et nyugati, belső-józsefuárosi részén, a Múzeum körút mentén határos Be|város-Lipótvárossal, annak

is a |egrégebbi terü|etéve|. A V|||. kerü|et a va|amikori városfa|on kívü| jött |étre, a két szomszédos kerü|et

esetében történeti beépítettségük okán sok azonosság, de je||emzőiben sok kti|önbség is tapaszta|ható. A
Be|ső zónában fekvő kerÜ|etek, kerületrészek, nem rende|kezve úgynevezett fej|esztési terü|etekke|,

e|sősorban kiaIaku|t történeti környezetük fo|yamatos fejIesztéséve|, rehabiIitációs beavatkozásaikkaI hatnak

egymásra, különĺis tekintettela közterü|etek átaIakÍtására, me|yek azonban nem szerkezeti szintű vá|tozások.

Te|epü|ésszerkezetivá|tozássaI nem érintett az V. kerü|et, hason|óan Városközponti kategóriába (Vt-V)soro|t,

mint a Nagykörúton be|üli Be|ső-Józsefuáros szerkezetiIeg szorosan összefüggő része.

A Múzeum körút mentén érintkező közterü|eti hálózatok szervesen kapcso|ódnak egymáshoz. Szerkezeti

szintű fejIesztések közü| egyedü| az a|só rakparttal kapcsoIatos közúti kapacitás visszafejIesztése

(forga|omcsi||apítása) |ehet némi hatássaI a szomszédos be|ső kerti|etekre.

Vll. kerület _ Erzsébetváros

A kerület a Rákóczi út mentén határos Erzsébetvárossa|, a közterü|eti há|ózatok szervesen kapcsolódnak. A
Vl|. kerület sok tekintetben hason|ó je||emzőkkeĺ rendeIkezik, szintén nincs fej|esztési terüĺete a Be|ső zónán

be|ü|, azaz itt sincs mód szerkezeti jelentőségű beavatkozásra. A Nagykörúton tú|i egy tĺimbsorig mindkét
kerü|et, i||etve a szerkezetileg meghatározó Rákóczi út mentén egy-egy tömbsor egészen a Ke|eti

pá|yaudvarig a Városközponti kategóriába (Vt-V) soro|t. A körúton túli területeken hason|ó szerkezetű és

beépítettségű nagyvárosias, magas intenzitású, jeIlemzően zártsorú, zártudvaros beépítés(ĺ |akóterü|et (Ln-

1) a ta|á|ható , ezze| záru| mindkét kerü|et a X|V. kerü|et határán'

A Pa|otanegyed némi|eg e|térő építészeti karakterre| rende|kezik, mint V||' kerü|etitükörképe, de a Rákóczi

út jel|emzőiben sok a hason|óság, a városi haszná|at, ezért a kerÜ|ethatár e tekintetben szinte e|mosódik,

annak e||enére, hogy a Rákóczi út je|entős forgaIma miatt meghatározo e|vá|asztó hatássaI rendeIkezik.

lX. kerület _ Ferencvóros

A két kerü|et csat|akozása városszerkezeti szempontbó| azért is kü|ön|eges, mert azÜ||ői út mentén nem

a|aku|t kia többije|entős sugárirányú úthoz hason|óan o|yan városszerkezeti|eg meghatározó funkció a két

kerÜ|et határán, ami városközponti je||emzőket mutatna. |tt a |X. kerület még hagyományos zártsorú,

zártudvaros Ln-1. kategóriájú |akóterülette| csat|akozik, miközben a V|l|. kerü|eti o|da|on ez a nagyvárosias

zárt |akóterü|eti egység nem jött létre, Ęy fej|esztés szempontjábó| más irányba halad a két terü|et. A
|akóterÜ|eti meghatározottság már a Ludovikáná| o|dódik a V|||. kerü|eti o|da|on, majd a Nagyvárad tértő|

kife|é mindét kerü|etet egy vegyesebb, intézményekke| tarkított |azább beépítés jellemzi. Az Ü|lői út menti

egy.két párhuzamos tömbsor tekintetében mindkét kerü|etre jellemző kiemelkedő egészségtigyi

|étesítmények ta lá |hatók.

X. kerület _ Kőbánya
A kerti|et ke|eti határát a Hungária gyűrű képezi. A Kerepesi és a Kőbányai út között je|entősen e|térő

funkciójú terÜ|etek ta|á|hatóak a körút két o|da|án, a V||l. kerü|et még részben korábbi iparterü|eti

maradványokka|, intézményi terÜ|etekke| és a zárvány |akóterÜ|etekke| vegyes részt a|kot, ve|e szemközt

külön|eges honvéde|miterÜ|etek ura|ják a terü|etet, |akórendeltetésse|tarkítva' A Kőbányai út és az Ü||őĺ út

közötti sávban a Nép|iget határozza meg a körút keleti o|da|át, |ényegi kapcsolódás né|kü| a be|ső zóna

irányába. Fej|esztésiszempontbó|meghatározóvá vá|hat a Kőbányaiút-vasút á|talhatáro|tterÜ|et, részben
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a Józsefuárosi pá|yaudvar megszűnéséve|, részben pedig eset|eges terü|eti áta|aku|ásáva|, de továbbra is

meghatározó marad ipari-raktározási je||ege. A X. kerü|et fej|esztési |ehetőségei kevésbé determiná|ják

Józsefuáros fejlesztéseit, hatásaitó| a Hungária körút szerkezetivona|a is jórészt |eválasztja. Megemlíthető,
még, bár Józsefváros szempontjábó| a Hungária körút e|osztó hatása miatt kevésbé fog érvényesü|ni, a
Kőbányai út Hungária körúton tú| várható tehermentesítése, ami a 3].. sz. főút forgaImát vezeti be a város

be|ső vérkeringésébe a Pongrác út vona|án.

XlV. kerület _ Zugló
A kerü|et ZuglóvaI közös északi határát a Dózsa György út és fo|ytatásaként a Kerepesi út a|kotja, közös

határuk a Hungária körútná| véget ér' Ezen a szakaszon a V|||. kerü|et szomszédságában jelentős fej|esztési

elképze|ések ismertek, így p|. a stadionbővítések kieme|t beruházásai, Vagy a Városligetben történő kieme|t

fejlesztések - Á||atkert bővítése, Múzeumi Negyed - megvalósu|ása. A Keleti pályaudvar ugyan nagyobbrészt

e|vá|asztja Zug|ót Józsefoárostó|, de a stadionok fejlesztésének hatásai nyilvánva|óan át fognak gyíirűzni,

2.2.6. A kerÜlet te|epÜlésrendezési tervi e!őzményeinek

v!zsgálata
A közeImúltban |ezaj|ott jogszabályi vá|tozások a te|epülésrendezésben is vá|tozásokat okoztak. Az épített

ktirnyezet alakításáró| és véde|mérő|szóló 1997. évi LXXV|||. törvény (Étv.) rłlł. $ (2) bekezdés határozza

meg a fővárosi telepü|ésrendezési új eszktizöket.

A korábbi kétszintű szabá|yozás rendszere megvá|tozott, a Budapesti Városrendezésĺ és Építési

Keretszabályzat és a Fővárosi Szabá|yozási Keretterv rende|etein a|apu|ó, Józsefváros Kerületi Építési

Szabá|yzatáró| UóKÉSZ) 66/2007.(x||.12.) rende|et 2018. év végéig a|ka|mazható. Ezt követően a TSZT 2015.

és a Fővárosi rendezési szabá|yzat e|őírásait keIl majd aIkaImazni.

Józsefvárost az új jogszabá|yok alapján érinti:

o a fővárosi telepü|ésszerkezeti terv- Budapest fővároste|epülésszerkezeti terve (TszT 2015),

o a fővárosi rendezési szabá|yzat (FRSZ), vaIamint

o a f,ővárosi kerü|eti önkormányzat áltaI a fővárosĺ teIepü|ésszerkezeti terwe|, a fővárosi rendezési

szabá|yzatta| összhangban a kerü|et területére megá||apított kerü|eti építési szabá|yzat (KÉsZ)'

Az Étv. 2. 5 aIapján a te|epü|ésszerkezeti terV ,,a teIepü|ésfej|esztési koncepcióban fog|alt célok

megva|ósítását biztosító, a te|epü|és szerkezetét, a terü|etfeIhaszná|ást és a műszaki infrastruktúra-há|ózatok

elrendezését meghatározó terv,,.

A Fővárosi Rendezési Szabá|yzat,,a fővárosban a te|epü|ésrendezés és az építés összehangolt rendjének

biztosítása érdekében az országos telepü|ésrendezési és építési követe|ményeknek, va|amint a főváros

teIepü|ésszerkezeti tervének megfeIe|ően a terü|etfeIhasználási egységek beépítési sűrűségét,

meghatározott terü|etek beépítési magasságát, a fővárosi infrastruktúra terü|etbiztosítását megá||apító

fővárosi önkormányzati rendelet, ame|y te|eka|akítási és építésjogi szabályozási e|emeket nem tartaImaz,,.

A kerÜleti építési szabá|yzat (KÉSZ) a ,,fővárosi kerü|etben az építés rendjét a he|yi sajátosságoknak

megfe|elően megá|lapító és biztosító önkormányzati rende|et,,, a Főváros Te|epü|ésszerkezeti Terv és a
Fővá rosi Rendezési Sza bá |yzat a la pján készü|.

Budapest Főváros V|||. kerület Józsefvárosi onkormányzat képvise|ő-testü|ete á|taI a 6612007. (xll.12.)

önkormányzati rendeletéveI e|fogadott Józsefváros Kerü|eti ÉpÍtési Szabá|yzata (JOKÉSZ) még a korábbi

fővárosi tervi környezetben, korábbi jogszabályi háttér aIapján készü|t.
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Budapest Fővóros TelepülésszerkezetÍTerve (TsZr 201.5) és a Fővórosi Rendezési

SzabáIyzot (FRSZ)

Budapest új településszerkezeti terue (a rendezési szabá|yzatta| együtt) a főváros te|jes közigazgatási

terü|etére készti|t, 2015. januór 28-ón fogadta e| a Fővárosi Közgyű|és. Atelepri|ésszerkezeti terv hosszú távra

szóló terv, 10 évet meghaIadó időtávra készü|t.

Budapest te|epÜ|ésszerkezeti tervének biztosítania ke|| a te|epü|ést a|kotó kerti|etek közös értékeinek
megőrzését, a kerÜ|eti önkormányzatok érdekeinek összehango|ását, a város egységes szem|é|etű, de

terü|eti|eg differenciá|t fej|esztését annak érdekében, hogy Budapest ne 23 kerÜ|et ha|maza, hanem egy

város |egyen'

A TSZT á|tal megfoga|mazottakat á|ta|ános, jeĺ|emzően szerkezeti típusú, és a terü|etfe|haszná|ássa|

összefüggő témakĺirökben a TSZT leírása, az Étv. szerint meghatározandó paramétereket a Fővárosi

Rendezési Szabályzat közvetíti a kerü|eti szabályozás felé a kerÜ|eti szintű e|őírások kidoĺgozásához.

A V|||. kerü|et két zónában, részben a Be|ső zónában,

részben az Átmeneti zonában he|yezkedik a|,

a|apvetően főváros fej|ődésének történeti korszakát

idéző városszerkezette| és épített krirnyezetteI

rendelkezik.

! Be|ső zóna

[ Átmeneti zóna

ffi E|ővárosi zóna

! Hegyvidéki zóna

I Duna menti zóna

r
I

Beépítésre szánt teriiIetek megosz|ása

Ý Lakó teru|etfeIhaszná|ási egység összesen

B Veglýes terĺiIetfelhaszn áĺási egység összesen

ą Gazdasági terÜ|etek terü|etfeIhasználási egység összesen

e KÜlönIeges terü|etek terü|etfeIhaszná|ási egység ö.o","n I

-í'.'áń".'lo;*Ńĺiói 
e"đäoä't 

"'.;.Jňd''".éńń

A TSZT 2015 Józsefváros területén meghatározta a

(tervezett) tertiletfe|haszná|ási egységeket, a

beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt

terÜ|eteken egyaránt.

A kerü|et 685,32 ha terü|etű, 85%-a beépítésre szánt

terü letfe|haszná|ási egységbe soro|t, a me|ynek 3 2%-a

|akóterület, 37%-a vegyes, I0%o gazdasági terü|et

terü|etfeIhaszná|ású, 27%-ban pedig kti|ön|eges

terü|etbe soro|t.

A beépítésre nem szánt terÜ|etek kisebb részét a
zö|dterÜletek (23%), nagyobb részét közIekedési

terÜ|etek (72%) teszik ki.

13. ábra: Józsefváros Budaoest zónarendszerében
Forrós: TSZT 2015

Forras: TSZT 2075
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TerületfeIhasználási egységek megosz|ása Józsefvárosban

BEÉPĺrÉsRE sZANT TERÜLErEK BEÉPĺTÉsRE NEM szÁNT TERÜLETEK

LAKoTERÜLETEK KoZLEKEDÉsI TERÜLETEK

Nagyvárosias, magas intenzitású, je||emzően Ĺ07,6 Közúti köz|ekedési terü|et
zártsorú, zártudvaros beépítésű |akóterü|et Ln-1 6

KO 64,19
u

Nagyvárosias, je||emzően zártsorú, keretes
beépítésű |akóterü|et

Kötöttpá|yás kcjzIekedési terÜlet KO 7,96
kLn-2 3]-,41

NagWárosias teIepszerű lakóterű|et KözIekedési területfeIhaszná|ási egység
Ln-T t3't0 összesen;

72,!5

Kisvárosias, jeIlemzően zártsorú beépítésű
Iakóterü|et

ZöLDTERÜLETEK
Lk-1 22,86

Kisvárosias, je||emzően szabadoná||ó je||egű

Iakóterület
Közkert, közpark zkp 23,36

Lk-z 11,09

Kertvárosias, intenzív beépítésű |akóterü|et Zö|dterriletek terü|etfe|használási egység 23,36

Lke-1 2'27 összesen:

Lakó terü|etfe|haszná|ási egység összesen: 188,4 KÜLöNLEGES BEÉPíTÉSRE NEM szÁNT
O TERULETEK

VEGYES TERULETEK Temető terü|ete Kb- 4,79
I

VárosközpontterÜ|ete Krilcin|eges beépítésre nem szántterÜ|etek 4,79

Vt-V 97,07 terü|etfe|haszná|ásiegységrisszesen:

lntézményi, jelIemzően zártsorú beépítésű
terü|et Vi-1 53,52

lntézményi, jelIemzően szabadoná|ló je||egű

terü|et vi.z f9't9

lntézményi, heIyi Iakosság aIape||átását
biztosító terü|et Vi-3 1,60

Vegyes területfe|haszná|ási egység összesen: t81',3
I

GAZDASÁGI TERÜLETEK

Gazdasági, je||emzően raktározást,terme|ést Gksz-
szo|gáló terü|et 2 59,69

Gazdasági terü|etek terü|etfeIhaszná|ási

egység <isszesen:

59,69

KÜLöNLEGEs BEÉPÍTÉsRE sZÁNT TERÜLETEK

Bevásár|óközpont terü|ete K-Ker 72,29

Egészségügyi terü|et (kórház, szanatórium,
gyógyszá||ó, gyósyüdĹilő) K-Eü 14,84

Nagykiterjedésű spońo|ási cé|ú terü|et K-Sp 72,75

Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős
terrilet K-Rek 10,61

Á||at- és növénykertterü|ete K-ÁN 3,08

Honvéde|mi, katonai és nemzetbiztonsági K-

cé|ra szo|gá|ó terü|et Hon 2,88
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KözIekedéshez kapcso|ódó épÜĺetek
eIheIyezésére szoIgáló terü|et

K-

Köz| 36'65

Temető területe K-T 62,48

KüĺönIeges terü|etek terü|etfeIhaszná|ási
egység osszesen:

í t( t

6

Beépítésre szánt területek összesen 585,0
f

Beépítésre nem szánt terr.iletek osszesen: 100,3
0

Beépítésre nem s2ánt terÚ|etek megosz|á5a
I

I

u KözIekedési terü|etfelhasznáĺásĺ egység összesen

E zöldte rü|etek terÜĺetfeIhaszná|ási egység összesen

r Kü|ön|eges beépítésre nem szánt terii|etek

L- -t.:Ľ!tf.!-ľ|-gľ-ľ:.::::l.
I

i v"cyes terü|etfe|haszná|ás megosz|ása

l Városközpont terüĺete

q Intézményi, je||emzően zártsorú beépítésű teriilet

+ lntézményi, je||emzően szabadoná||ó je||egű tertiIet

j]:ĽT: ľ:::: 1'*:ľ: :lĽ:l ľ:Ľ' :T:::u ::"Ľ:

Lakó terü|etfeIhaszná|ás megosz|ása

l NagWárosĺas, magas intenzitású, je||emzően zárború,
zártudvaros beépítéslĺ |akóterü|et

r Na8Wárosias, je||emzően zártsorú, keretes beépítésű
Iakóterü|et

E Nagwárosias te|epszerü |akóterü|et

o Kisvárosias, je||emzően zártsorú beépítesií |akóterü|et

'., Kisvárosias, je||emzően szabadoná||ó je||egű |akóterü|et

i

l

j

i

i

I

I

megosz|ása

" BevásáÍ|ókôzDont teÍĺiIete

l Egészségügyi terÜ|et (kóńáz, szanatórium, gyógyszá||ó, gyógyĺidÚ|ó)

" Na8ykiteÍjedésű sporto|ási cé|ú terů|et
6 NagykiterjedésĹi rekeácios és szabedidós terů|et

l Á||et., és növénYk€rt teÍiilete

l Honvéde|mi, katonai és nemzetbiztonságĺ célra szo|8á|ó terü|et

l Xöz|ekedéshez kepaolódó épíi|etek eIhelyezésére szo|8á|ó terü|et

E Temető területe

ł

Kü|ön|egesbeépítésreszántterü|etfe|haszná|ás l

-^-^^-r!-^ 
i

15' ábra : TerÜ|etfeIhaszná|ási egységek Józsefvárosban
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bs= bsĺ + bsp

1.6. ábra: A szintterü|etsűrűség számítása
Forrós: FRSZ koncepciója

Az Etv. szerint az FRSZ egyik kiemelt
feIadata a területfeIhaszná|ási egységek

beépítési sűrűségének meghatározása. Az

FRSZ szerint a beépítési sűrűség kétfé|e

értékre tagolódik, hogy a terü|ethaszná|at

kiszo|gá|ásához szükséges parko|ási

infrastruktúra épü|eten belü|i biztosítása

támogatott |egyen. A bső je|ű á|ta|ános

sűrűségi érték az á|ta|ánosan elhelyezhető
funkciók számára, a bsp je|ű parko|ási

sűrűségi érték viszont kizárő|ag az épÜ|eten

be|ü|i parko|ás céljára vehető igénybe.
az FRSZ a|apján

sűrűségének bsá értékei
Forrós: FRSZ 2. mellékIet _ részlet

Józsefváros terü|etén a terv á|tal

meghatározott beépítési sűrűség viszonylag

magas, mive| a kerü|et történeti|eg kia|aku|t,

keskeny utcarendszerrel rendeIkező, sűrűn

beépült városrész. Több mint fe|én a beépítési

sűrűség eléri, vagy megha|adja a 3,25 bsó

értéket, a Nagykörút Corvin sétánnyaĺ

egybefÜggő városközponti terü|etén eléri a 4,0

értéket.

A nagyobb főútvona|ak me||etti kisebb

Intézményi (Vi) vagy Városközponti (Vt-V)

terü|etfelhaszná|ási egységek terÜ|etén enné|

magasabb érték is megengedett, pl. a Kerepesi

út, vagy a Hungária körút menti 3,5 feletti bsá

értékek'

A |ega|acsonyabb bsá érték a Tisztvise|őte|ep kisvárosias beépítésű terü|etén, va|amint egy-két nagyobb
zöldfe|Ülettel rendeIkező kti|önĺeges terü|et, vagy intézményterü|et esetében |ett meghatározva, o,75-2,5
között. A gazdaságiterÜ|eteken a je|entős terü|eti kiterjedés miatt 2,0 érték |ett a meghatározó.

A TSZT számos, a kerü|eti terveszközben rugaImasan kezeIhető e|emet is tartaImaz, me|yek a Szerkezeti terv
terv|apjain és leírásában érvényesÜ|nek, részben maga az FRSZ tartaImaz ezekre vonatkozó rende|kezéseket,
paramétereket.
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A Keleti pályaudvar környezetében a TSZT jelentős vóltozóssal érintetť

terijleteket je|öl ki, mive| táv|atban lehetővé kívánja tenni a vasútterÜ|et

többszintes hasznosítását, egyben |ehetővé teszi a ttjbbszintes

tert)letJelhasznólós alkalmazását, így - a korábbi tervtő| e|térően - a

vasúti köz|ekedés és a más cé|ú terü|etek lehatáro|ása nem vá|ik e|

é|esen. A vasúti pá|yákka| is érintett terü|etek K-Köz|/Vi-1

terÜ|etfeIhaszná|ási kategóriái magas, 4,5 bsá sűrűségi Iehetőséget

kaptak, de arányaiban a többszintes terÜ|etfe|haszná|ás esetén is a

köz|ekedés ke||, hogy |egyen a meghatározó tertiletfe|haszná|ás.

A jelentős változóssal érintett további területek esetében (p|. Ganz-

MÁVAG a Kőbányai út mel|ett, Vagy a Kerepesi út mel|ett e|he|yezkedő

iparterü|etek) a terü|etek belső tago|ását, differenciá|t használatát a

kerü|eti építési szabá|yzatban ke|| meghatározni, de a józsefvárosi

terÜ|eteken kü|ön előírást nem foganatosít a TSZT e területek

tago|ási arányaira vonatkozóan. Egyes magassági szabályok is

kÜ|ön vonatkoznak azon terü|etekre, amelyek jeIentős változássaI

érintettek és egyben zártsorúan épÜ|nének be' Ezeket az FRSZ 3.

meIléklete tünteti fe|.

J.l.nt6r vá|torása| éÍiňt.n tcdIetel ańnya

A Kerepesi út mentén az átmeneti hasznosítás (átmenetileg Gksz-2 később Vi-1) annak érdekében |ett

|ehetővé téve, hogy a telepü|ésszerkezetiterv figye|embe véte|éveI készü|ő rÍj kerü|etiterveszkcizök és a TSZT

köztjtt az összhang biztosítható |egyen, a je|en|egi haszná|at továbbra is biztosítható |egyen, hiszen a

funkcióvá|tás időszerűségét a he|yi önkormányzat tudja majd meghatározni.

TerĺiIetfeIhaszná|ási egység Átmeneti terii|etfeIhasznátási egység Terület (ha)

r jc|cňtós változás| ćńnt.n t.Íü|ct

B ic|cntós ń|totás| nc m éńntćtt tclÚ|ct

'.l.nB 
válorá5s| ćtĺntđ t.đ|đ.k

W

E.luIhaínośloE t.ń|ď

0Ícs'bépÍl.il.n t.rül.t

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terü|et Vi-1 Gazdaságĺ,je|ĺemzőenraktározást,terme|éstszo|gá|ó Gkz-2

tertllet

A TSZT Józsefuárosban kozúti köz|ekedéssel kapcso|atos szerkezetfej|esztő beavatkozást nem tervez. Az M4

metróvonaI forga|omba he|yezésével Viszont szÜkségessé vá|t a Rákóczi út átépítése, ezze| összefüggésben a

TSZT ta rta I m azza itt a vi I la m os köz|e kedés új bó l i bevezetését'

A meglévő HÉV-vona|ak pesti be|Város a|atti összekötésével kia|aku|ó Észak-déli regionálĺs gyorsvasút

nyomvona|a érinti Józsefvárost. Megál|ó tervezett az Astoriáná| az M2 metróvona|, továbbá a Ká|vin térné|

az M3 és M4 metróvona|ak átszá||ási kapcsoIatai biztosítására.

A Kiskörúton és a Nagykörúton kívü| a je|entősebb sugárirányú útvona|akon, a Rákóczi úton, a Baross utcán

és az Ü||ői úton is te|epti|ésszerkezetije|entőségű kerékpáros infrastruktúra |étesítése tervezett.

A Kerületi Épĺtési Szabólyzot (KÉsz) és a szabólyozósÍtervek (sZT) és a helyi épĺtészeti

örökség védel mét biztosĺtó re ndelet

Budapest Főváros Józsefvárosi onkormányzat Képvise|ő-testÜ|ete a 66|2o07.(x!l.12.) számú önkormányzati

rendeletéveI fogadta eI Józsefváros Kerü|eti Építési Szabá|yzatát, a lóKÉsz-t (továbbiakban lóxÉsz), aminek

eredményeként a kerület te|jes terÜ|etét lefedő szabá|yozás szti|etett, a korábban még öná||ó szabá|yozásĺ

tervek egyidejű hatá|yon kívül he|yezéséve|.

A JoKÉsZ részben integrálta magába a korábbi, 2004-ben elfogadott szabá|yzat rende|kezéseit, részben új

a|apokra he|yezte a belső városrészek szabá|yozási eszköztárát. A szabá|yzat a Fővárosi Közgyűlés 47/t998'
(X'15') Főv' KGy. rende|ette| e|fogadott Budapesti Városrendezési és ÉpÍtési Keretszabá|yzat és a 4611998.

rr,3
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(X.15') Főv. KGy. rende|ette| elfogadott Fővárosi Szabá|yozási Keretterv a|apján határozza meg az á|ta|ános

e|őírásokat és a kerü|et övezeti besoro|ását. Magassági szabá|yozásában az építménymagasság me|lett a

párkánymagasságot is meghatározza tömbönként, me|ynek rendeIkezéseit kiegészíti a szomszédos

épü|etekhez va|ó csat|akozás igazodási szabá|yaiva|. A JoKÉsZ fe|Ülvizsgá|atát a L5l2ot5. (|l|'31') rende|eteI

fogadta eI az önkormányzat.

A kerü|et egészére készü|t e| a rende|et 3. me||ék|etét képező szabá|yozási terv, ame|y a |egtöbb esetben a

zártsorú beépítésű terü|eteken a tömbök egészét építési he|yként je|öli ki, egyes te|keken hátsókert

meghatározása mellett, és meghatározza a már em|ített kiegészítő szabá|yok me||ett a tömb |egnagyobb

párkánymagasságát.

A je|entősebb átépítésse| érintett terü|eteken e|sőd|eges és másod|agos építési he|yek aIkalmazásávaI

szabá|yozza az építés |ehetőségeit.

Az építészeti örökség he|yi véde|mérő| a lorÉsZ me||ett az 52l2oLL. (lx.19.) önkormányzati rendelet
rendelkezik.

A hatályos szabá|yzat a |ehetőségeihez mérten keze|i a Be|ső zónába eső, zö|dfelü|etekben igen szegényes
józsefuárosi terü|eteket, p|. a je|entősen átépÜ|ő tömbök esetében köte|ező zö|dfeIti|etek, megtartandó és

telepítendő fasorok e|őírásáva|' Az átmenetizóna zö|dfe|ü|eteiesetében már a kia|aku|t zö|dfe|ü|etiá||apot

megőrzése és |ehetőség szerinti növe|ése a cé|.

Aszabá|yozási terv|ap a más jogszabá|yok á|taI meghatározott véde|meket is fe|tÜnteti (műem|éki, fővárosi

és he|yivédettségű épü|etá||omány, növényzet, városkép szempontjábó| kieme|t útvona|, terü|et, tér).
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sWoT / FEJLEsZTÉsl És RENDEZÉsl KoRNYEZET

ERőssÉGEK GYENGEsÉGEK

r a feJIesztésl dokumentumok kieme|t szerepet . fővárosl szerepkörbő| adódó jelentős terlre|és;

biztosítanak a városközpont és kcirnyéke l társadaImi Ieszakadás je|ensége;

fej|esztéséneki . barnamezős területeken va|ó beavatkozások hiánya,
l Budapest á|ta|ános geopo|itikai és gazdasági nehézsége.

potenciálja és annak vonzereje

LEHETOSEGEK VESZELYEK

r nemzetközi és országos térbe|i és gazdasági . a szegregáció erősödése, a kerri|eten be|ü|i

kapcso|atokat kíná|ó pozíció; kü|önbségek novekedése;

. kiegyensú|yozottabb városi térszerkezet kialakítása; . a Iakófunkcióval nem összeegyeztethető turisztikai

. belvárosi kapcso|atok erősítése; fej|ődés;

r turizmusfej|esztés . az épü|etá||omány megújításának e|maradása;

FEJLEsZTÉs| KlHíVÁsoK
. É|etminőség javítása, a Iakónépesség megtartása

. Krízisterületek megszüntetése

r Barnamezőkhasznosítása
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z.3. Jo1sE FVÁ Ros TÁRSADALMA
Budapest kerü|etei közül va|ószínű|eg Józsefváros he|yi társadaImához kapcsoIhatóak a |eggazdagabb
képzettársítások. Ezek egy része az adatokban is tükröződik - a munkané|kü|iek, illetve az a|acsony
komfortfokozatú |akások aránya va|óban itt a |egmagasabb, míg az egy |akosra jutó ncttó jövcde|cm va|óbon
itt a |ega|acsonyabb Budapesten. Más sztereotípiákat e||enben cáfo|nak a statisztikák: a |egfeljebb nyo|c

á|ta|ánost végzett népesség arányának tekintetében hat kerü|et is kedvezőt|enebb he|yzetben Van, a

regisztrá|t vál|alkozások és az ezer |akosra eső nonprofit szervezetek száma szerint Józsefváros egyaránt a

hetedik he|yen szerepeI Budapest huszonhárom kertj|ete közül.

Kieme|endő, hogy a kerü|et tényszerűen kedvezőt|en társadalmi háttérhez je|entős, több aspektusban
országos mode|lértékű szociá|is városrehabilitációs gyakor|at társu|' A 2005-ben indult Magdo|na Negyed
Program tíz éve alatt összesen közeI hétmi||iárd forint értékben va|ósultak meg részben soft (képessé tevő és

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

2.3.L. Szociodemográfiai jellemzők

Demogrófia, népesség

JózsefVáros Iakónépessége2o!4, |. 1-én 75 294fćjvo|t, amit 2004 óta tartó hosszú csökkenést követően 201.1

óta tartó növekedéssel ért e|. (Érdemes megjegyezni, hogy a népszám|á|ások köztitovábbszámításra a|apozó
adatsorok 2oo4-2o7l között növekedést, majd a 2011-es népszám|á|ássaI hirtelen, je|entős visszaesést
mutatnak, ami nagy valószínűségge| a továbbszámítás anomá|iáibó| fakad, így fenntartássa| kezelendő.) E

népességszámmaI Józsefváros a budapesti kerü|etek középmezőnyében he|yezkedik e|, azonban tekintetteI
viszony|ag kis terÜ|etére (6,85 km2, Budapest 1',30%-a) népsűrűségét i||etően még úgy is a harmadik he|yen

á|| a főváros kerü|etei között (10 992 fő/kmz, 201.4), hogy benne a sűrűn beépített |akóövezetek me|ĺett
kiterjedt ipari és zö|dterü|etek is ta|á|hatók. A többi belső-pesti kerü|ethez (sőt, 201l-ig a főváros egészéhez
is)viszonyÍtva 1990-hez képest jóvaIkisebb népességvesztést könyve|t e|:2014-es lakossága azL99o-es87%-
át teszi ki, míg ugyanezen érték az V., V|., V||. és |X. kerületekben rendre 59,64,67 és75%.
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18. ábra: Józsefváros népessége 1990 és 2014 kcizött, a 2011-es népszám|á|ás e|őtti népesség-továbbszámítási
anomá|iákat korrigá|ó |ehetséges va|ós trend ábrázo|ásáva| (fő).

Forrás: KSH Helységnévtór, sojót szerkesztés
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19. ábra: Az egyes be|ső-pesti kerü|etek, i||etve Budapest egészének népességvá|tozása 1990 és2oI4 közott, a 2011-es

népszám|á|ás e|őtti népesség-továbbszámítási anomá|iákat korrigá|ó lehetséges Va|ós trendek ábrázo|ásávaI
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A kerü|et fő népmozga|mi mérőszámai nem térnek e| érdemben a fővárosi átlagtó|, bár _ mig az

é|veszü|etések és a ha|á|ozások |akónépességre vetített aránya szinte megegyezik - a házasságkötések enyhe

többletét (o,5o% a o,45%-ka| szemben, bár |emaradva a be|ső-pesti 0,54%-os át|agtól) Budapest

|ega|acsonyabb vá|ási aránya (o,I7%, a fővárosi át|ag o,2I%\ egészíti ki. A 201.3-ban mért 270 főnyi

természetes fogyás jó| il|usztrá|ja, hogy a kerület imént |átott, 2011 óta tartó népességnövekedése, akárcsak

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

budapesti át|agot, i||etve va|ame|yest a be|ső-pesti kerü|etek át|agát is
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20. ábra: A V|ll. kerü|et, a belső-pesti kerÜ|etek, i||etve Budapest főbb népmozgaImi mutatószámai, a kerü|et, il|etve a

város Iakónépességére Vetítve (2013).

Forrós: Budapest statisztikai évkönyve 201j, sojót szerkesztés
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5,tt%
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a kerületbe
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r v., V|.. V||., V|||', |x. kenjĺet ! Budapeý

27. ábra: A V|||. kerület, a belső-pesti kerü|etek, illetve Budapest vándor|ási arányszámai (2013).
Forrós: Budapest statisztikai évkönyve 2013, sajót szerkesztés

A népesség 52,52%,-a nő, ami I,22%-ka| kevesebb az 53,74%o-os fővárosi át|agná|. Korosztá|yok szerinti
bontásban kitűnik, hogy míg 14 év a|attibó| va|amive| (2,54%-ka|) kevesebb él Józsefuárosban, mint
Budapesten át|agosan, addig 15-29 év közti fiata|bó| nagyságrendi|eg annyiva| él több a fővárosi át|aghoz
képest, mĺnt amennyive| kevesebb 60 évesvagy idősebb (4,19, i||etve -4,o4%o-os kü|önbség). A be|ső-pesti
kerü|etekre mért kor és nem szerinti megosz|ásadatok |ényegében mindenhoI köztes értékeket mutatnak az
cisszbudapesti és a V|||. kerü|eti értékek között, kivéve a 14 éves és fiata|abb népesség arányát, ami e
kerü|etekre cisszességében közeI egy százalékkaI a|acsonyabb a józsefuárosi adatná|.
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2f. ábra: A népesség kor és nem szerinti megosz|ása a V|||. kerü|etben, a be|ső.pesti kerületekben és Budapesten
(20t4).

Forrós: Budopest stotisztikai évkönyve 2013, sajót szerkesztés

Más be|városi kerti|etekhez hasonlóan Józsefuárosban is relatív magas a nőt|enek, hajadonok aránya a

népességen be|ü| (45,81% a budapesti át|ag36,64%-ához képest), e|sősorban a házasok kárára (29,60, i||etve

39,63%) _ mig az özvegyek, i||etve elvá|tak arányát il|etően kevésbé je|entős az e|térés. Utóbbĺ két adat
sajátosságai (e|őbbi alacsonyabb, utóbbi magasabb a fővárosi át|agná|) összhangban vannak a hatvan év
fe|etti |akosság fent megfigye|t alacsonyabb arányáva|. A be|ső-pesti kerÜ|etek összességére számo|t értékek
nem árnya|ják kü|önösebben a képet: minden esetben az összbudapesti és a józsefuárosi adatok között
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he|yezkednek e|. A kiskorúak aránya, a fentiekkel összhangban, budapesti viszony|atban átlagosnak

tekinthető ugyan, a be|ső-pesti kerü|etek közÜl azonban a |egmagasabb.
I

23' ábra,' A |akosság csa|ádi á||apot szerintĺ megosz|ása a V|||. kerü|etben, a be|ső.pesti kerÜ|etekben és Budapesten
(2011).

Forras: KSH StotinJo, sajót szerkesztés

25,n%

24' ábra: Kĺskorúak aránya a te|jes népességen be|iiI Budapest kerületeiben (2011).
Forrás: Népszómlólós 2011, sajót szerkesztés

N e m zeti sé g i összetéte I

A népesség nemzetiségi összetéteĺe Va|amiveI heterogénebb Józsefuárosban, mint a főváros más

kerü|eteiben; ugyanakkor e heterogenitást szinte kizáró|ag a magukat cigány nemzetiségűnek va||ók magas

aránya magyarázza: a fővárosi át|ag2,83%-ávaIszemben Józsefuárosban a népesség4%-a azonosítja magát

ekként. A népszám|á|áson magát cigánynak va||ók 3050 fős csoportja a város |egnépesebb cigány közĺisségét

je|enti, Budapest romani és beás népességének L5,1"4%-át. Más nemzetiségek je|entősen a|acsonyabb

számban vannak je|en, közü|ük az 1.,3L%o-ot kitevő (998 fős) német, a o,82%o-os román (622 fől', i||etve a

o,72%o-os (547 től' kínai említhető. Egyéb nemzetiségíínek (ami a fővárosban je||emzően a nyugat-

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

Z, O%o-os fővárosi át|agná| magasabb ugyan, de a kerü|etek rangsorában csupán a nyo|cadik he|yhez e|ég.
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(Érdemes megjegyezni, hogy a fenti értékek önbeva||áson alapu|nak, i||etve hogy a népszám|á|ás során nem
vo|t köte|ező a vá|aszadás a nemzetiséget érintő kérdésekre, így pontosságukat az esetleges látencia, iIletve
a vá|aszmegtagadók magasabb aránya - V|||. kerÜ|et:7L,o3%o, Budapest: 9,47% _ jeIentősen árnya|ja. A
|átencia, akárcsak Magyarország más terÜ|eti egységei esetében, e|sősorban a cigány nemzetiségi
huvatartozás szempontJábó| Jelentős.

hazaĺ
nemzetiségek

együtt

a,7f%

ď'ľ
kínai

i l V||l' kerület ! Budapest
j, _"..._ *_-_]

25. ábra: Nemzetĺségihovatartozáse.yes 
l:;:,::i:,,,:,;;;ť,r,Z1;i:::;::!,: 

kerü|etben és Budapesten (2011).

Képzettség
A kerü|et |akosságának képzettségi szintje két ponton tér e|je|entősebben a fővárosi át|agtó|: a legmagasabb
végzettségként nyo|c á|ta|ánossa| rendelkezők száma 3,57%o-ka| magasabb Józsefuárosban (20,58% az
összbudapesti 77,ol%-hoz képest), míg a fe|sőfokú ok|evél|e| rende|kezőké 3,58%-kaI a|acsonyabb (25,29,

iĺletve 28,88%). Utóbbi érték a be|ső-pestĺ kerü|etek összességében mért 37,3o%-os értékhez képest még
nagyobb kü|önbséget mutat - e csoporttól a kerü|et a befejezetlen á|ta|ános isko|ai végzettségűek számát
i||etően is érdemben e|tér. Józsefuárosban, akárcsak a fővárosi kerületek többségében (Ĺgy a V|. kerÜ|et

kivételéve| az összes belső-pestiben is), az érettségive| rende|kezők je|entik a |egnépesebb társadalmi
csoportot.
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26' ábra: A hét éves és idősebb népesség végzettség szerinti megoszt|ása a V|||. kerÜ|etben, a be|ső-pestĺ kerü|etekben
és Budapesten (zoLLl.,

Forrás : Né psz ó ml ó I ó s 201' 1, sojót sze rke szté s
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27. ábra: Fővárosi kerÜ|etek, ahoI a felsőfokú oklevél, i||etve aho| az érettségi a |eggyakoribb isko|ai végzettség a
hétéves vagy idősebb népesség körében (2011).

Forrós: NépszómldIás 2011, sajót szerkesztés

Fog la I koztatottsó g, jöved e l m i viszo nyo k

A fog|alkoztatási he|yzet számos mutatója rajzoI kedvező képet Józsefuárosró| - a fog|aIkoztatottak aránya

megha|adja a budapesti át|agot (45,69, i||etve 44,97% _ bár a belső-pesti kerületek 47,47%o-os át|agánál

alacsonyabb), az e|tartottak száma szĺnte te|jesen azonos ve|e (22,31., i||etve 22,36%, noha magasabb, mint a

2o,79%-os be|ső-pesti át|ag). Ettő| függet|enü| egyérte|mű, hogy a kerü|et népessége je|entős prob|émákkal

szembesü| e téren: a fentiek me||ett szintén igaz ugyanis, hogy Budapest kerü|etei kozül itt a |egmagasabb a

munkanélkü|iség (8,00%) és a nyi|vántartott á||áskeresők aránya |p,77%| is. (A 1.80 napon tú| nyi|vántartott

ál|áskeresők aránya - 2,46% - tekintetében a kerü|et he|yzete még kedvezőt|enebb: arányuk az

összbudapesti arány 2,15-szöröse, mig az összes nyi|vántartott á||áskeresőt i|letően e szorzo értéke csak

I,78.1

t--- --'-'
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o,ov,6
fog|a|koztatott munkané|kÜ|i inaktív kereső e|tartott

t V|l|. kerüĺet l V., Vl., V||.' V|||., X. kerĺi|et t BUdapest

'"-.,1
28' ábra: A V|||. kerL]|et, a be|ső-pesti kerületek és Budapest népessége gazdasági aktivitás szerint.

Forrós: Népszámlálás 2011, saját szerkesztés
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29, ábra: Munkané|küliek (2011) és nyi|vántartott á||áskeresők (2013) aránya Budapest egyes kerü|eteiben, ilIetve a

város egészében.
Forrás: NépszómlóIás 2011 [munkanélküliek] és Budapest statisztikoi évkijnyve 2013 [nyilvóntartott álláskeresők], sojót szerkesztés

A fog|aIkoztatottsági adatok negatíV o|da|a köszön Vissza a jövede|mi adatokban is: Budapest kerü|etei közü|
Józsefuárosban a |ega|acsonyabb az egy főre eső nettó be|földijövede|em. Bár a 2000 és 2010 közti években
megfigye|hető vo|t némi jövede|mi fe|zárkózás a fővárosi át|aghoz, 2011 je|entős, 3,53%-os visszaesését
követően még 2012-ben sem ha|adja'meg érdemben a 2000. évi arányt.
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30. ábra: Egy főre jutó nettó belfö|di jövede|em Budapest egyes
Forrós: TElR, sojót szerkesztés
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31, ábra: Egy főre eső nettó belfö|di jövede|em a V|||. kerü|etben, az adott évi budapesti érték százalékában kifejezve,
?000-2072.

Forrós: TElR, sajót szerkesztés

H ó zto rtó so k, l q khatós, él etm i nőség

Józsefuárosban a 2014-es adatok szerint M 678 |akás talá|ható. Minthogy ezek nem mindegyike |akott (sem

hivatalosan, sem a gyakor|atban), a 2011-es népszámláĺás áltaI a kerü|etben feImért háztartások száma enné|

a|acsonyabb,38 o73 darab. Ugyanakkor nem minden háztartás jelent csa|ádot (házastársi vagy é|ettársi,

il|etve vérségi kapcso|atban egyÜtt é|ők |egszűkebb körétl), utóbbiak száma így jóvaI kevesebb, csupán

18 o92' Józsefuárosban 100 csa|ádra át|agosan 260 csa|ádtag, ebbő| 40 gyermek jutott 2011-ben. E számok

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

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

kerületekke| összevetve - relatív nagyobb csa|ádokka| és több gyermekkel je||emezhető, még ha az

összbudapesti át|aghoz képest ez nem is fe|tűnő: a belső-pesti kerületekben át|agosan csak 254 fő, ebbő| 36

gyermek jut 100 csa|ádra, míg Budapest egészében e két érték 27I és 45'

E mutatók dinamikáját i||etően Budapest-szerte a lakás- és háztartásszám növekedése, ezzeI egyidőben pedig

a családszám és az át|agos csa|ádméret csökkenése figye|hető meg: 2001és 2011ktjzött 10,63%-kaInőtt a

lakások, és6,44%-ka| a háztartások mérete a fővárosban, míg a csa|ádok száma közel hét, átĺagos mérete

va|amive|több, mint két százalékkaI csökkent. Utóbbitendenciák kieme|t sú|lyaIfigyeĺhetőek meg a be|ső-

pesti kerÜ|etekben, il|etve Józsefuárosban is. Különösen magas a száz csa|ádra jutó gyermekek számának

csökkenése, ami a be|ső-pesti kerÜ|etek át|agánál is nagyobb mértékű, 23,o$%o-os a Vl||. kerÜ|etben, ami_ a

csa|ádok számának csökkenése me||ett - az itt élő gyermekek számának je|entős csökkenését je|zi.

1 A csa|ád - a KsH definícĺója szerint - |ehet párkapcso|aton a|apu|ó, ezen be|ü| házaspár nőt|en, hajadon gYermekkeI vagy gyermek né|kÜl; é|ettársi

kapcso|atban együtt é|ő két szemé|y nőt|en, hajadon gyermekke| vagy gyermek nélkÜ|; és egy szÜ|ő (apa vagy anya) nőt|en, hajadon gyermekke|'
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V., Vl., Vll., Vlll., D(. kenilet Budapest

r háztartás

a 10Ü csalácira jutó csa|ádtag

l r 10o csa|ádra jutó 15 év atatti gyermek
I

32' ábra'. Egyes háztartási mutatók Vá|tozása 2001 és 2011 között Józsefvárosban, a belső-pesti kerü|etekben, ilIetve
Budapest egészében.

Forrás: Budopest statisztikai évkönyve 2077 [akósóllomóny] illetve NépszómlúIós 2011 ftöbbi mutató], sojót szerkesztés

A gyermekek számának csökkenése összecseng a háztartások át|agos |étszámábó| kirajzo|ódó képpe|, az
egyfős háztartások je|entős - közeI abszo|út - többségéveI is, amiben ugyan szintén |átszĺk, hogy Józsefuáros
társadaIma csa|ádosabb szerkezetű, mint a be|ső-pesti átIag (2,35 száza|ékponttal kevesebb egyfős,
nagyságrendi|eg egy-egy száza|ékponttaI több három- és négyfős háztartás). A kerü|eti számok ezzeI együtt
változat|anu| jelentősen kisebb át|agos háztartásméretrő| tanúskodnak, imp|iká|va a fie||emzően fiata|)
egyedü|á||ók, iIletve a fiel|emzően idős) özvegyek fe|ü|reprezentá|tságát Józsefuáros társadaImában' E|őbbi
csoport az egyetemek, főisko|ák magas számához, i||etve az o|csó albér|eti, |akhatási |ehetőségekhez
kapcso|ódóan |ehet e|sősorban je|en, míg az idősek kiemelkedő je|en|éte a hetvenes évek óta ismert sajátja
a hagyomá nyos beépítésű be|vá rosi |a kóterü|eteknek Buda pesten.
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33. ábra: Háztartások megosz|ása a háztartásban é|ők száma szerint a V|||. kerü|etben, a be|ső-pesti kerü|etekben,
i||etve Budapest egészében (2011).

Forrús: NépszómIóIós 2011, saját szerkesztés

A kis |étszámú háztartások, ĺogikus módon, a kis alapterületű |akásokkaI hason|ó minták szerint je|ennek meg
a város |akástérképén. Lévén hogy a V|ll. kerÜ|etben az eredendően kisebb |akásokka| je||emezhető be|ső-
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pesti kerÜ|etekhez képest is kieme|kedő (34,29%) a 40 m2 alatti |akások aránya, és át|agos a|apteri'i|et

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

statisztikák alapján kevésbé bizonyu| a|ka|mas |akhe|ynek a nagyobb csa|ádban élők számára. Az alacsony

át|agos |akásméret és a hason|ó kerri|etek viszony|atában magasabb csa|ádméret kettősségébő| egy további
jel|egzetesség is következne: Józsefváros |aksűrűsége re|atív magasabb kel|ene, hogy |egyen. A vonatkozó

adatok szerint azonban az egy főre eső át|agos |akásnégyzetméter-szám, bár va|amiveI alacsonyabb, nem tér

e|érdemben a fővárosi átlagtó| (3t,46, i|letve 33,54m2), több, munkáskerü|etként kiépü|t pestivárosrész -
Kőbánya, Ú1pest - is érdemben a|acsonyabb számokkaI bír e téren. Ennek pontos oka nem ismert, bár az Üres

|akások nagy száma va|ószínű|eg jelentős magyarázó erőveI bír.
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Lakások méret szerinti megosz|ása a V|lĺ. kerületben, a belső-pesti kerü|etekben, i||etve Budapest egészében
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36. ábra: Egy főre jutó át|agos Iakásnégyzetméter-szám Budapest kerü|eteiben, i||etve a főváros egészében |m2,20tI).
Forrós: Népszómlálás 2011, sajót szerkesztés

A |akások zsúfo|tságának relatív kedvező számai nem függetlenek attó| a je|entős ingatlaná||ománybe|i
átaIaku|ástó|,amiazeImú|tévekben a corvin sétány mentén, egységes projekt keretében zajlott, i||etve zajlik.

Nagyrészt az itt végbement - korábbi - szaná|ásoknak, és azokat követő _ időben köze|ebbi - építkezéseknek
köszönhető, hogy 201l-ben és 20].3-ban is Józsefuárosban épÜlt a |egtöbb |akás Budapest összes kerü|ete
közü|. 2011-ben az új lakások 25,97%-a esett a kerületre. E fo|yamatnak, i||etve a századfordu|ós körfo|yosós
bérházak á|tal dominá|t á||omány fo|yamatos komfortosításának köszönhetően, a kerü|et a legtöbb közmű
tekintetében e|érte, i||etve meg is ha|adta a budapestiátlagot. Érdemie|maradás két he|yen tapaszta|ható:
egyfe|ő| a vízöb|ítéses WC-veI e||átott Iakások 95,43o/o-os arányáná|, ami a kerü|etek között a |egalacsonyabb,
másfelő| a távfűtés terén - ami azonban szinte kizárólag a paneles |akótelep jelen|étének fokmérője, így
pé|dáuI az V., Vl., V|l. kerüĺetben aránya 0%,

Közmíí típusa V|ll. kerület Budapesti átIag
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20,00

10,00

0,00

Há|ózati vízvezeték 99,97% 99,77%

MeIeg foIyóvíz 97,37%

Vízöb|ítéses WC 95,430/o

Közcsatorna

Távfűtés (2013) 7,7%

37. ábra: Lakások e||átottsága egyes közműtípusokkaI a V|||. kerü|etben, i||etve Budapest egészben (2011).
Forrós: Népszúmlólús 2011 [kivéve a tóvfiitési adatokat, melyek a TElR.ből származnak], sajót szerkesztés

A lakások re|atív magas hányada önkormányzati tu|ajdonú a kerii|etben: ennek fő oka a kedvezőt|enebb
á||apotú |akások fővárosi összehasonlításban magas száma, me|yeket bérlőik a ki|encvenes évek
|akásprivatizációja során kisebb arányban akartak, i|letve tudtak megvásáro|ni, mint a város más részein. Az
cinkormányzati |akások aránya ugyanakkor fo|yamatosan csökken, három év a|att t2,29%-rő| Ll',o)%o-ra:

ennek egyik oka a fokozatos eIidegenítés, másik oka a te|jes egészében vagy je|entős részben önkormányzati
tu|ajdonú |akóépü|etek alka|mankénti bontása, amit nem e|lensú|yoz újabb szociá|is bérházak építése. (A
|enti adatsoron már nem |átható, korábbi években kerü|t sor a Corvin sétány beruházásához kapcso|ódóan
je|entős bontásokra, i|ĺetve több szociá|is bérház fe|épÍtésére.) A |akott |akások aránya még nagyobb
arányban csökken: az önkormányzati |akások 2DII_20L4 ki5zti t,29 százalékpontos csökkenéséhez képest
arányuk 2,o4 száza|ékponttaI csökkent a te|jes lakásá||ományon be|ül. A józsefuárosi önkormányzat
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r Önkormányzati tu|ajdonú |akások r Lakott önkormányzati tu|ajdonú |akások

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

|akásá||ományhoz képest (a számításhoz haszná|t teljes Iakásszám a tárgyév január 1-i, az önkormányzati Iakásokra

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

Forrás: Budapest Vttt. kerület Józsefvarosi onkormónyzat [önkormónyzati lakósok], KSH Helységnévtár [összes lakás], sajót

szerkesztés

6,Otr/"

4,OU/o

2,OG/o

o,ou/o

V., V|., V||., Vĺtĺ., D(. keríjlet

39. ábra: onkormánYzati Iakások arányaazösszes lakáshoz képest aV|||' kerü|etben, a belső-pesti kerü|etekben, i|letve

Budapest egészében (2013).
Forrós: Budapest stotisztikoi évkönyve 2013, sajót szerkesztés

Egészségi óllapot
A népesség egészségügyi he|yzetét i||etően kieme|endő, hogy Budapest kerületei közÜ| Józsefuárosban a

|egalacsonyabb a várható é|ettartam (nők:76,5, férfiak: 69,9 év, ami7,6, i|letve 6,1 éweĺ kevesebb a

Iistavezető ||. kerület értékeinéĺ, 2006-2010-es adatok szerint2)'

bérlakásá||ománya azonban je|en szintjén is magasnak számít, Budapest egészéhez, de még a belső-pestĺ

kerÜletek át|agához képest is (11",09% a 4,84, i||etve 8,f2% el|enében). Számszerűsítve mindez 4913 darab

önkormányzatituIajdonú |akást je|entett 2014-ben, melyek kĺizÜl 4350 Vo|t Iakoťt.
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A fő betegségtípusok többségének standardizá|t ha|álozási hányadosa a kerti|etben a fővárosi át|ag a|atti
értéket vesz fe|: a Vizsgált 13 mutató közü| mindössze a prosztatadaganatok tekintetében tartozik a kerü|et
népessége egyérte|műen Budapest kevésbé veszé|yeztetett fe|éhez. Ezen felü| az ajak, a szájÜreg és a garat
rosszindu|atú daganatai, il|etve a fertćjző és parazitás betegségek esetében tapasztaIható e|térés a férfiak és
nök érintettségében a tővárosi át|aghoz képest, minden más esetben a te|jes kerü|eti népesség
veszé|yeztetettebb, mint a budapesti átIag. Ebben az átIagosnál kedvezőtIenebb szociodemográfiai
he|yzetnek (a|acsony végzettségű, a|acsony jövedelmű, e|öregedő népesség), i|letve a sok tekintetben
egészségteIen épÜ|etá |lomá nyna k gya n íthatóa n egya rá nt szerepe va n.

Betegségtípus A V|ll. kerü|eti népesség a fővárosi A Vl|!. kerületi népesség a fővárosi
át|agná| jobban érintett át|agná| kevésbé érintett

Férfiak Nők

Keringési betegségek

A légcső, a hörgők és a tűdő rosszindu|atú x
daganata

Az ajak, szájüreg és a garat rosszindu|atú
daganatai

KoIorektá|is daganatok

Az emlő rosszindu|atú daganata

A méhnyak rosszindu|atú daganata

A prosztata rosszinduIatú daganata

Emésztőrendszeri betegségek

A|koholos májbetegségek és májzsugor

Légzőrendszeri betegségek

Fertőző és parazitás betegségek (0_X év) x

Gümőkór (0_x év)

4. táb|ázat: Ajózsefvárosi népesség ha|á|ozási valószínűsége a fővárosi át|aghoz képest egyes betegségtípusok
vonatkozásában, nem szerinti bontásban (2006.2010-es adatok, 24-65 év közti népesség, ha másként nincs je|ezve)'

Forrós: Budapesti Egészségterv 2012, saját szerkesztés

Fe|tűnő ugyanakkor, hogy nem csupán a betegségi e|ha|á|ozások, de a kü|ső okok tekintetében is szinte
homogénen magasabb a kerü|eti népesség veszé|yeztetettsége, mint a budapestié á|talában: ezek közÜ| a

narkotikumos mérgezések és az öngyĺlkosságok magas száma gyaníthatóan leginkább szocioku|turá|is
hátrá nyokra vezethető vissza.
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Kti!ső ok A v|l|. kerületi népesség a fővárosi
át|agná! jobban érintett

A V|lt. kerületi népesség a fővárosi

átIagná| kevésbé érintett

Férfiak Nők Férfiak

Motoros járműbaIesetek

tngyiIkosság

BaIesetszerű esés

Narkotikumok á|tal okozott baĺesetszerű x

mérgezések (15-49 év, két nem együtt)

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

adatok,24_65 év közti népesség, ha másként nincsjelezve).
Forros: Budopesti Egészségterv 2012, sajót szerkesztés

2.3.2.

Településrészek

TérbeIi-tá rsada lm i rétegződés

A V|||. kerÜ|et hagyományosan három részre, a Belső-, a Középső- és a Kü|sőJózsefuárosra tagolódott. Ezek

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

egységeket alkotva, nevÜk haszná|ata nem vá|t a mindennapok részévé. Vá|tozást hozott, amikor Józsefuáros

onkormányzata a 2005-ben e|fogadott 15 éves Kerü|etfej|esztési Koncepció részeként határozott tizenegy

városrész definiá|ásáró| a kerü|etben, me|yeket utóbb a 94/2oI2, (X||. 27.) fővárosi közgyű|ési rendelet is

szentesített' Ezek egy része jó| körülhatáro|ható, történeti e|őzményekke| bíró terÜ|et, mĘ mások közü|ük

szerves fej|ődés né|kü|, egy-egy je||egzetes objektum vagy közterü|et környékeként, az adott objektum Vagy

közterület nevét vise|ve szü|ettek. 2012-ben néhány városrész neve módosu|t, egyérteIműstjdött. A terü|eti

szintű je||egzetességek Ieírásának bevezetéseként érdemes áttekinteni e városrészeket3:

Palotanegyed

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

megegyezik a korábbi Be|ső-Józsefuároséval. Számos országos, ilIetve fővárosi intézménynek (mint a Magyar

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

me|yek ktizül a Semmelweis Egyetem úgynevezett be|ső klinikai tömbje is itt l'izeme|. A 2008-as Integrá|t

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

együttműködésként ĺndu|t Európa Be|városa Budapest-programhoz kapcsolódóan. A projekt nyomán számos

fejlesztés valósu|t meg a terü|eten, e|sősorban turisztikai fejIesztések, i||etve közterü|et-megújítások

formájában. A kerü|et egyet|en része, ahoI részonkormányzat működik.

Népszínhóz negyed

A Népszínház utca, a Rákóczi út és a Fiumei út á|taI határo|t terü|et. Elsöprő többségét körfo|yosós bérházak

a|kotják, |akosságának he|yzetét tekintve a kerü|et középmezőnyéhez tartozik' A negyeden be|ü| központi

he|yet fog|aIela ||. János Pál pápa tér, rajta az Erke| Színházza|, i||etve az M4-es metró egyik á||omásáva|. A

Fiumei út fe|őli részén jelentős az intézményi sűrűsödés: itt á||az országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

Központja, az országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központ, iIletve a Fővárosi Gázművek központja.

3 Az a|ábbiakban szerep|ő városrészszintű adatok a KSH adatszoIgáltatásábó| származnak, meIyek a 2011. évi népszám|á|ás szerĺnti áĺ|epotot

m utatiák.
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Csarnok negyed

Ú1 keletĺ névadás a Nagykörút, a Népszínház utca és a Baross utca á|taI határo|t terÜletek intenzívebb
beépítésű, nyugati részére. Nevét a kerü|etivásárcsarnokró| kö|csönzi, ame|y a negyed egyetlen je|entősebb

tereként megje|enő Rákóczi téren á||, a Vl||' kerÜlet másik olyan (szintén az M4-es vona|hoz tartozó)

metróá||omása szomszédságában, ami nem a kerülethatáron üzemel. Beépítése hasonló a Népszínház

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

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

párhuzamosan, érezhetően kedvezőt|enebb, mint a Népszínház utca vagy a Nagykörút túlo|dalán. Sajátos

kettőssége a|apján a Mátyás tér környéki részei a Magdolna negyedhez hason|ó, társadaImi|ag és

építészeti|eg egyaránt lerom|ott területek, mĘ a 2010-ben sétálóutcásított Tavaszmező utca

egyetemvárosias környéke, i||etve - kisebb részben - a Rákóczi tér dzsentrifikációs je|eket mutató
szomszédsága a városrész rész|eges metamorfózisát vetíti előre. A Csarnok negyedben á|| a kerü|eti

reno.őľkapitányság (Víg utca), va|amint a kerü|et egészségügyi e|látásának kcizpontja, az Auróra utcai

rende|őintézet is.

Magdolna negyed

A terÜ|etén 2005 óta folyó integrá|t, ĺakóbevonásos szociá|is városrehabilitációs program kapcsán re|atív

ismertté vá|t, noha e néven e|őzménnyeI nem bíró terület. A kerri|etet stigmatizáĺó szociá|is prob|émák egyik
gócpontja, me|ynek he|yzetén az em|ített _ e|sősorban közösségépítő és |akókörü|mény-javító - fej|esztő
programok vaĺame|yest javítottak a program három Ütemének tíz éve során. Ez idő a|att épült meg a Mátyás
téri KesztyĹĺgyár KözösségiHáz, a Dobozi utcai FiDo |fjúsági és Szabadidőpark, épĺi|t újjá a Te|eki Lász|ó téri
piac és körülötte a te|jes tér, va|amint vá|t sétálóutcává a Bauer Sándor utca és a Mátyás tér egy része. A
negyed fontos intézménye a feInőttképzési kapacitásokkal is kibővített Lakatos Menyhért Á|ta|ános lsko|a és

Gimnázium, me|ynek fejlesztésére szĺntén a 2olo körü|i években kerÜ|t sor. A kedvezőt|en társadaImi

he|yzethez Vegyes beépítés társul: a főbb útvonaIak mentén szinte egyeduraIkodó magasabb bérházak

me||ett a mel|ékutcákon számos kisebb, akár 150 évesné| is idősebb |akóház, va|amint műhelyek és

nagyszámú foghíjte|ek van je|en'

Coruin negyed

Az e|einte Józsefváros-központ névre kereszte|t terÜ|et a Baross utca dé|i o|da|án, a Nagykörút és a Szigony

utcai IakóteIep között terÜl e|' Északi részén már a 2000-es évek eIején megjelent a városrehabilitáció, a Futó

utca mentén számos új |akoházza| és közterü|eti fej|esztésekke|, mĘ dé|i, a kétezres évekre kifejezetten

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

részeként a|aku|tak át' Utóbbi a kerÜ|et legnagyobb |éptékű áta|aku|ásának színhe|ye: több száz |akás

bontására kerü|t sor a Kisfaludy utcátó| a Szigony utcáig terjedő terü|eten, me|yek he|yén részben a Corvin

P|áza, részben a tu|ajdonképpeniCorvin sétány |akó. és irodaépü|eteiépü|tek, épü|nekfel. A negyedben á||a

kerü|et po|gármesteri hivatalának, a Corvin mozi, és a Fazekas Mihá|y Á|ta|ános |sko|a és Gimnázium is.

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

indu|ása e|őtt a kerÜ|et kedvezőt|enebb he|yzetű részei közé tartozott, a bontások ktivetkeztében azonban a

népesség részben kicseré|ődött, részben jelentősen Iecsökkent. Ez utóbbi az ingatIanfejIesztések

előreha|adtáva| 2020-ra minden valószínűség szerint kompenzálódni fog, magasabb státuszú népesség

ko ncentrá |t bekti|tözésével.

Losonci negyed

Az e|einte Szigony negyed névre kereszte|tterÜ|et az esetenkéntJózseńlárosĺ, esetenként Szigony utcai néven

ismert |akóte|epet és annak szűk környezetét fedi |e, a Baross utcátó| déĺre eső terÜ|etek középső sze|etét.

Az 1970-es és ,80-as évek során a kerü|et környező részeive| nagyrészt megegyező beépítést, a korábbi

Á?
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utcaszerkezettő| ftigget|en struktúrában, pane||akóte|ep vá|totta fel, ame|y nagyrészt azóta is magán

hordozza a korszak je||egzetes prob|émáit: a közösségi terek, a zö|dfe|ü|et hiányát, a monoton beépítést.

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

Társadalmi összetéteIe Vegyes, a legtöbb mutató szerint nagyságrendi|eg megfele| a kerÜ|eti átlagnak,

ugyattakkoľ a |akáskonlfolt - éfthető okokbó| - éľdenrben magasabb anná|. Megmaradt hagyományos

beépítésű terü|etei meg|ehetősen rossz á||agúak' Je|entősebb intézményei nincsenek, noha közepén épü|tfeI

a Pázmány Péter KatoIikus Tudományegyetem Információs Techno|ógiai és Bionikai Kar, va|amint dé|i részein

á|| a Semme|weis Egyetem több épü|ete, az úgynevezett kü|ső k|inikaitömb nagy része. Ehhez kapcsolódóan

a két egyetem je|entős fejlesztéseket tervez a Szigony utca és a Ba|assa utca közti tombben, az úgynevezett

Bionikai lnnovációs Központ ideteIepítése révén. Bár nem szerves része a negyednek, ide tartozik a Füvészkert

terü|ete is.

Orczy negyed

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

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

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

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

e|sősorban a Diószegi Sámuel utca középső szakasza környékén a kerület |eginkább |eszakadó, gettósodó,

bűnügyileg fertőzött terü|etei ta|á|hatóak meg. A negyedben kiemelten jeIentős prob|éma a droghaszná|at

és -kereskede|em. A hagyományos beépítések igen e|avu|t |akásá||ománya nagy arányban önkormányzati

tu|ajdonú. Bár a negyedhez tartozĺk, annak kevéssé szerves része az orczy park és a Ludovika tér, me|yeknek

fej|esztése a Nemzeti Kcizszolgá|ati Egyetem révén, ame|y 2014-ben kö|tözött be a Ludovika Akadémia vo|t

épÜletében, fo|yamatban van, A park terÜ|etén részben tú|nyriló fej|esztés komp|ett campust hoz |étre,

kinyitva azt a negyed Iakóterü|etei felé is. Az egyetem szomszédságában üzemeI a Magyar

Természettudományi Múzeum.

Kerepesd[iIő

A kerü|et északkeleti terÜleteinek nagy részét lefedő városrészt alapvetően intézményi, Üzemi és ipari

terü|etek, így a Fiumei úti sírkert (közkeĺetű nevén a Kerepesi temető), a Ke|eti pá|yaudvar, a Miche|in -
bezárás e|őtt á||ó, így fejlesztésiterriletként re|eváns -gumigyára (a vo|t Taurus), a vo|t Ügető he|yén felépü|t

Aréna Pláza, va|amint a Nemzeti Lovarda fe|újítás a|att á||ó épületegyüttese. Lakóházak kis számban, a Baross

tér me||ett, a Fiumei út és a Festetics Gyorgy utca á|ta| határo|t háromszögben á||nak csak rajta, i||etve a

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

Százados negyed

A kerii|et fennmaradó részétől szinte tökéletesen e|szigete|ve, a Ke|eti pá|yaudvarra vezető 120-as számú

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

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

terü|ettel, va|amĺnt számos tizemme|, egy vi||amosremízze| és a Hidegkuti Nándor StadionnaI együtt aIkotja

a terti|etet. |de tartozĺk, noha még az elszigete|t városrésztő| kü|ön e|vágja a Sa|gótarjáni utcai vi||amosvonaI

tö|tése, a XlX. századi ikerházakbó| á||ó rvÁV-te|ep apró zárványa is (ame|y a X' kerü|etben, a Hungária korút

túlo|da|án fo|ytatódik). TársadaImi he|yzete lényegében minden mutató szerint kedvezőbb a kerü|eti át|agná|,

példáuI itt a |egmagasabb a fe|sőfokú végzettségűek aránya, itt a legaIacsonyabb a munkané|kü|iek, i||etve az

egyszobás |akások aránya is. Józsefuároshoz szinte kizáró|ag közigazgatási szá|ak kotik, 1950 e|őtt a X.

kerÜ|ethez tartozott _ akárcsak a kerü|et minden, Fiumei úttó| és orczy úttól keletre eső része. Érdemes

azonban hozzátennĺ, hogy megközelíthetőségét ettőlfüggetlenĹiI is érdemes fejleszteni, hiszen sem Kőbánya,

sem Zugló központja nem érhető eI egyszerűbben a terület nagy részérő|.
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Ganz negyed

A Kőbányai úttó| dé|re műkodő, az á||amosításokat követően a MÁVAG-ga| összevont gyáróriásró| elnevezeťt

negyed, szinte te|jes egészében ipari terület. Területének szinte te|jes egészét a gyárte|ep teszi ki, me|ynek

csak kisebb részében fo|yik aktív ipariterme|és, nagyobb része raktárként, i||etve a Kőbányai út tú|oldalán

üzeme|t, 2014-ben bezárt kínai piac utódjaként funkcioná|. E terü|et tu|ajdoni viszonyai rendezetlenek.
Szintén a negyedhez tartozik a vo|t Józsefvárosi pá|yaudvar 2oI4-tő| kezdődően áta|aku|ó területe. Ennek

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

jelen|eg részben a ho|okauszt gyermeká|dozatairó| megem|ékező Sorsok Háza á||, részben kerü|eti és fővárosi
szabadidős és intézményi fej|esztések tervezett területe. Lakóterü|etként csupán egy tömb, a Go|gota úti vo|t

MÁVAG-ko|ónia szo|gá|, amely az alacsony komfortfokozatú |akások 2!,5%o-os, i|letve az egyszobás |akások

72,8%-os arányával ugyan statisztikai|ag a legkedvezőt|enebb adottságú városrésszé teszia Ganz negyedet,

a társadaImi mutatószámok nem mutatnak hason|óan kedvezőt|en képet. A |egfe|jebb álta|ános isko|ai

végzettségge| rendelkezők és a munkané|küliek aránya ugyan magasabb a kerü|etĺ átlagná|, minden egyéb

tekintetében a negyed azonban nagyságrendi|eg megegyező, il|etve kedvezőbb he|yzetű, mint Józsefuáros

egésze.

Tisztviselőtelep

A kerü|et délke|eti sarkát a|kotó városrész neve jóvaI mege|őzi a kerület újabb kori besoro|ását, védett
te|epü|ésképéve|, a kerü|et fennmaradó részétő| je|entősen e|ütő karakteréve| jó| e|kÜlöníthető része

Józsefvárosnak. Mint neve is mutatja, telepszerűen, a Házépitő Tisztviselők EgyestiIete kezdeményezésére
épü|t a X|X. század végén, noha terüĺetén az e keretek között zaj|ó, döntően szabadoná||ó beépítés mel|ett

intézmények is á||nak. Ez e|sősorban a negyed dé|i, Ül|ői út fe|ő|i határvona|án igaz, aho| többek közt a Heim

Pá| Kórház és a Semme|weis Egyetem Nagyvárad Téri E|mé|etiTömbje á||. Ezeken tú|több középisko|a, a vo|t

Á||ami Pénzverde, i||etve a vo|t Május 1' Ruhagyár épü|ete is a negyedben fog|al helyet. Társadalmi

mutatószámai hason|óak, mint a Százados negyedéi, azaz e téren a kerü|et egyik |egkedvezőbb he|yzetű része
_ noha a rendszeres munkajovede|emmel nem rendelkező aktív korúak aránya, sejthetően mikroszinten
je|entkező okokbó|, jelentősen magasabb a kerü|eti át|agná| (44,1, i||etve 37,5%).
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Te l e p ü Iés része k e lté rő ą d atą i
A korábbi a|fejezetekben már megá||apítást nyert, hogy a kerÜ|et népessége, noha a 2010 és 2011 kcizti

je|entős visszaesés eredményeként 2014-ben is a|acsonyabb, mint 200l.-ben vo|t, alapvetően ncivekvő

tendenciát mutat, míg a lakások száma nominá|isan is magasabb |ett a 2001.-es és a 2011-es népszámlá|ás

között.

40' ábra: Népességvá|tozás a V|||. kerü|et egyes
városrészeiben 2001 és 2011 közott.

Forrós: KSH adatszolgóltatős, sajót szerkesztés

4I. ábra: Lakásszámvá|tozás a V|l|. kerÜ|et egyes
városrészeiben 2001 és 2011 között.

Forrós: KSH adatszolgáltatós, sajót szerkesztés

Népesség

Az a|ábbi térképeken látszik, hogy e tendenciák
távoIró| sem homogén módon je|ennek meg a kerti|et

egyes részeiben: míg pé|dául az orczy negyed

népessége 7,I3%-ka| nőtt, a Kerepesdűlőé 20,25%-

kaI csökkent. A kerü|et egészét je||emző mérséke|t

csökkenés a|óĺ |eginkább a már említett orczyn kívÜ|

a Százados negyed jelent kivéte|t, ahol a rendkívü|

magas, 23,55%-os népességnövekedés a terü|et

Iakófunkciójának jeIentős arányú térhódításábó|

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

Csarnok negyed népességcsökkenése (L,32%), míg az

orczy negyed fent írt növekedése |eginkább a

negyedben korábban kiemeIkedő számban jeIen |évő

foghíjak egy részének fokozatos beépítéséveI

magyarázható.

Lakásóllomány

Hasonló, bár bizonyos rész|eteiben e|térő tendenciák
figyeIhetőek meg a Iakásszám városrészenkénti

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

egybevág a népességszám megfigye|t trendjeive| az

orczy, a Csarnok és a Százados negyed esetében
(utóbbin a |akások száma tíz év a|att több mint

másfé|szeresére, 52,770/,-kal nőtt). A keľÜ|et más

részeinek kisebb-nagyobb Iakásszámvá|tozásai

|ényegében minden esetben a népesség

csökkenéséveI párosuInak ' Ez, az át|agos csa|ádméret

ĺsmert, 2001 és 2074 kozti 4,4t%o-os csökkenése

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

|assabban növekvő számri) ember lakik egyre több
|a kásba n, egyre kisebb házta rtásokat a lkotva.

ffi zg"ss%* nö',"t"dó'

[l +/- s9{on be|0|t véÍmzás

@ s-ro*orean"no"

ffi r%í"|".dno*k"aó.

|-l s.rs'ĺnó""l."dó.

m +/.596fi b6|ĺl|| Yáltozás

! oĺoxłscortenĺs
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42. ábra: A|acsony komfortfokozatú |akások aránya a

V|||. kerü|et egyes városrészeiben (2011).
F or ró s : KSH a d atsz ol g ó ltatás, saj át sze rke sztés

városrészeiben (2011).
F or rá s : KS H a d atsz ol g ó ltotó s, sojót sze rke sztés

Maradva a Iakásá||omány terü|eti kü|önbségeiné|: az

adatok is tükrözik, hogy a kerÜ|et át|agátó| csupán az

összkomfortos lakóteIepi épü|etek áltaI dominá|t

Losonci negyed tér e| érdemben felfe|é. Az a|acsony

komtorttokozatú |akások aránya e|sősorban a

társadalmi nehézségekkel is terhe|t Magdo|na és

orczy negyedekben magasabb, mint tíz száza|ék _

me||ettük még a sajátos történetű és státuszú,

aIacsony népességű Ganz negyed ko|óniatömbje

a Ikot csa k a |acsony komfortfokozatú zá rvá nyt.

A |egtöbb esetben az egyszobás |akások aránya is

korre|ációt mutat az egyes városrészek társadaImi

státuszáva|: a reprezentatív épületekkeI is
rendeIkező, be|városias Pa|otanegyed me||ett a

nagyrészt |akóteleppe| beépített Losonci negyed, a

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

kertvárosias hangu|atú, atipikus beépítésű
Tisztvise|őte|ep és Százados negyed tartozik a

Iegkevesebb egyszobás |akássaI rendelkező negyedek

csoportjába. A kerü|et derékhadát a|kotó Nagykörút

menti negyedek, a Népszínház, a Csarnok és a Corvin

után je|entős ugrás kcivetkezik: míg ezekben a |akások

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

komfortfokozatú |akások esetében, a szobaszámná| is

az orczy, a Magdo|na és a Ganz negyed a|kotja a

kerület |egkedvezőtlenebb he|yzetű részét - további
párhuzam, hogy kedvezőbb társadaImi helyzete

dacára e mutatóná| is a Ganz negyed tűnik a

|eghátrányosabbnak; itt a |akások 72,8%-a egyszobás.

Wzo-zg,gN
! ro-rągx
Wąo-ąs,sx
äso-n,ax
43. ábra: Egyszobás |akások aránya a V|||. kerÜ|et egyes
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44. ábra: Az 59 év fe|etti és 15 év alatti népesség aránya
a V|||. kerÜ|et egyes városrészeiben (2011).
Forrós: KSH odotszolgóltatós, saját szerkesztés

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

ĺakónépességen be|il| a V|l|. kerü|et egyes
városrészeiben (2011)'

Forrós: KSH odatszolgóltatás, saját szerkesztés

Koriisszetétel

A kerü|et az egyes negyedek |akosságának kor szerinti

összetéte|e szerint sem homogén' Az 59 év fe|ettiek

és a 15 év a|attiak aránya Józsefváros városrészei

között háromszoros kÜ|önbséget is fe|vehet: míg

egyes Városrészek egyérte|műen e|öregedő képet

mutatnak, addig máshoI kiegyensúlyozottabb a
korstruktúra. A fe|ső vég|etet egyérte|műen a
Palotanegyed képviseli, ahol az 59 év felettiek aránya

26,7yo, a tizenöt év a|attiak arányának (],2%) 3,7I-

szerese. Át|agos, 2 és 3 közti szorzóva| bírnak a
kerti|et középső, más társadaImi mutatók a|apján is

át|agos heĺyzetű részei, ugyanakkor a fiata|ok

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

|egrosszabb társadalmi he|yzetű Magdo|na és orczy
negyedek, i||etve a sajátos, kü|önösen kedvezőt|en

|akásstruktúrájú Ganz negyed, másfe|ő| azonban épp

az a Százados negyed bír a |ega|acsonyabb, 1,I7-es

hányadossa|, ahoI a |egmagasabb a fe|sőfokú

végzettségűek és a |ega|acsonyabb a munkané|küliek

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

kerü|etrészekre egyaránt je||emző - bár hozzá ke||

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

és a Művészte|ep jelen|éte egyÜttesen minden

bizonnyaI jó magyarázatuI szo|gá| a korfa kedvező

aIaku|ásához.

Munkanélkiiliség

Az egyes városrészek népességének szociá|is

he|yzetét jó| köze|íti a tartós munkané|kü|iek aránya,

melyben, akárcsak a |egtöbb eddig vizsgá|t

mutatóban, je|entős kü|önbségek |áthatóak: míg a
Százados negyedben értéke csupán 5,t5yo, addig a

MagdoIna negyedben Ĺ6,5%. Utóbbihoz á|l köze|ebb

még értékében a Ganz és az orczy negyed mutatója,

igazo|va az egyszobás, i||etve a|acsony

komfortfokozatú |akások arányából |evont

következtetéseket e negyedek deprivá|t he|yzetérő|'

Hason|óképpen, a legalacsonya bb

tartósmunkanélküli-arány is a |egkedvezőbbnek

he|yzetűnek tartott terÜleteken, az em|ített Százados

negyed me||ett a Tisztviselőte|epen és a
Pa|otanegyed ben figyeIhető meg.

Ds-t,gx
@ s.ą9%

Ę ągx.
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Szegregóciós mutatók

V á ros része k sze g reg a ci ój o

A Központi Statĺsztikai Hivata|, akárcsak a 2001-es,

úgy a 2011-es népszám|á|ás adataibó| ĺs e|végezte a

V|||' kerü|et szegregációs vizsgá|atát. Ebben egy

kombiná|t mutató alapján, tömbszinten határozta

meg a kerÜ|et szegregátumait: aho| a |egfe|jebb

á|ta|ános isko|ai végzettséggeI rendeIkezők és

rendszeres munkajövede|emme| nem rende|kezők

aránya az aktív korúakon be|Ül megha|adja a 15%-ot,

szegregációvaI veszé|yeztetett terü|etről, ahol

meghaladja a 2o%o-ot, szegregátumról beszé|hetünk.

Negyedszinten a kerü|etben nem azonosítható
szegregátum, noha a Magdo|na negyed l6,4%-os
szegregációs mutatója már magasabb, mint a

veszé|yeztetettségi küszöbérték. Máskti|önben e

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

Ieghátrányosabb részeinek.

A Ganz negyed azonban, ami a |egtöbb |akhatási és társada|mi mutató a|apján az előbbi kettőhöz hason|óan
hátrányos helyzetűnek tűnik, a szegregációs mutató szerint érdemben kedvezőbb képet mutat. A
|egkedvezőbb he|yzetben elsősorban azok a városrészek - a Tisztvise|őte|ep, a Pa|otanegyed, a Százados
negyed - vannak, ame|yek az eddig vizsgált mutatók szerint is kitűntek a kerü|et át|agához képest. A|acsony,

3,9%o-os a szegregációs mutató értéke a máskü|önben meglehetősen konfúz státuszú Kerepesdű|őn is. A
kerület további városrészei nem térnek e| érdemben a 8,3%o-os átlagos józsefuárosi szegregációs értéktő|.

Tiim bszi ntíi szeg regáció

A tömbszintű szegregátum|ehatáro|ás három terü|etet je|ö|t ki, ame|yben a |egfeljebb á|ta|ános isko|ai

végzettségge| rende|kezők és rendszeres munkajövede|emme| nem rende|kezők aránya az aktív korúakon

belü| megha|adja a húsz százalékot. Ezek egyike a Csarnok negyedben, egyike a Csarnok és a Magdo|na
negyed határán, egyike pedig az orczy negyedben fekszik, terÜ|etükön összesen 2530fő é|, I2I3 |akásban. A
|ehatáro|ás ezeken fe|ü| további tömböket is azonosít, ame|yek besorolását azonban torzítja rendkívÜl
aIacsony népességük, Ęy a további vizsgá|at számára nem re|evánsak. SzegregációvaI veszé|yeztetett (1.5 és

fo%közti szegregációsmutató-értékke| rendeIkező tömbbő|több is van a kerü|etben, ezek egy része a három
szegregált terü|et kibővti|éseként, más része új terÜ|etként jelenik meg. Utóbbiak a Csarnok és a Magdolna
negyedben, i||etve a Corvin negyed kü|ső részein fekszenek. Részletesebb e|emzésükre az |ntegráĺt

Te|epÜ|ésfejlesztési stratégia részér képező antiszegregációs programban kerü| sor.

46. ábra: Legfe|jebb á|ta|ános isko|ai végzettségge|
rendelkezők és rendszeres munkajövede|emmel nem

rende|kezők aránya az aktív korúakon be|ül a VlIl.
kerÜlet egyes városrészeiben (2011).

F or ró s : KS H a d atszol g ó ltatás, saját sze rke szté s
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47. ábra: Szegregált (sötétzö|d, számozva) és szegregációvaI fenyegetett (|ila, számozva) terü|etek a V|||. kerü|etben
(2011).

Forr ós : KSH dd otsz olg áltotó s

A fenti, városrész szerinti bontású térképeken szerep|ő adatok számszerűsítve:
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r LakónépesséB vá|tozása (2001-2011)

l takások számánakvá|tozása {20o1-2011)

t A|acsny komfonfokozatÚ |akások aránya (20ul

E E8yszobás |akások aránya a |akott lakáskm be|ül (2011)

^s

'^ł"
-.o\'

.Ś'

rende|kezók aíánya az ahívkonjakon belü| {2011) l

rTaftós munkané|kÜ|iek ôíánya (|é8a|ább 360 napos munkanéĺkÜliek aránya, 2011)

r Legíeljebb á|talános iskoĺai vétzettséggeI rendelkez6k és rendgeres munkajöWde|emmeI nem

48' ábra: Egyes társadaImi és Iakhatási mutatók a V|||. kerü|et egészérére és városrészeire.
Forrós: lVS 2008 [2001-es adotok], KSH adatszolgóltatós [2077-es odotok], soját szerkesztés
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