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2.3.3. Helyi identitás
Józsefuáros országos szinten is jó| ismert kerü|ete Budapestnek, neve azonban e|sősorban negatív

asszociációkka| - bűnözés, szegénység, gettósodás, prostitúció, droghaszná|at, haj|ékta|anság - forrott össze'

Ezek egy része rende|kezik bĺzonyos a|apokkal, egy része korábban renc|e|kezett t|gyan, c|e már nem akttlá|is

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

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

számos, fö|drajzi|ag a kerü|etben elhe|yezkedő intézmény nem számít a szó stigmaszerepű értelmében
józsefrlárosinak' így |ehetséges, hogy a Pa|otanegyed nagy része, kivá|tképp a Nemzeti Múzeum, a Központi

Szabó Ervin Könyvtár környéke kapcsán nem a ,,józsefvárosi,, a fő asszociáció, ezek a terü|etek a mindennapos

városhaszná|at során a tágabban vett be|város kÜ|ön nem specifikált részei. Hason|óan mentes a kerü|ettel

kapcso|atos stigmáktó| a Tisztvise|őtelep, i||etve a Százados negyed _ már azok körében, akik ismerik ezeket

a nem tú| frekventá|t, nem kü|önösebben közismert környékeket' A köznapi érte|emben vett Józsefuáros,

amennyire ez empirikus vizsgá|atok híján megá||apítható, nagyjábó| a József körút és a Fiumei út - orczy út

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

Kü|cjn kieme|t, e sztereotípiák fő képviselőiként ismert közterü|et a Rákóczĺtér, a Népszínház utca, a Mátyás

tér és a Te|eki Lász|ó tér, noha az e|sőve| kapcsolatos képzettársítások a köztéri prostitúció e|tűnése, il|etve

az M4-es metróvaI kapcsolatos átalaku|ások nyomán bizonyosan gyengÜ|nek'

Más síkon mozog, a józsefvárosiságtó| |ényegében függetlenü| jelenve meg a városhaszná|ók mentá|is

reprezentációjában, de nemzeti, i||etve történeti emlékhe|yként kiemelendő még a Fiumei úti NemzetiSírkert
(Kerepesi temető), a Corvin köz és a Ludovika Akadémia is. Ezek közÜ| utóbbi funkcioná|isan kevésbé

kapcsolódik a kerü|et be|ső részeihez (amin a Nemzeti Közszolgá|ati Egyetem esetleges jövőbe|i fejlesztési

érdemben változtathatnak), e|őbbi kettő azonban Józsefuáros be|ső, á|ta|ában is józsefuárosiasnak tartanĺ

szokott részén he|yezkedik e|. A Corvin negyedben az ott állt, meg|ehetősen rossz hírű és társadalmi-

építészeti ál|apotú negyed 2003-tó| kezdődő elbontásáva|, a he|yén új, jóvaI magasabb státuszúnak tervezett

lakó-, bevásárló- és irodaterü|et megva|ósításával a környék gyakor|ati|ag kicseré|ődött.

Logikus, hogy az a kép, amit a környékrő| a kívülá|lók a|kotnak, imázsformá|ó erejéve| visszahat a terü|eten

Iakók identitására is, azaz e|sődIegesen józsefvárosiként azok a kerÜ|eti Iakók azonosÍtják magukat

(identitásuk egyéb e|emeit figyelmen kívü| hagyva), akik a József kĺirút és a Fiumei út - orczy út vona|a között

laknak. Ennek egyik oka, hogy - mint az az egyes városrészek kü|önbségeit bemutató térképeken is |átszott -
a kerü|ette| kapcso|atos sztereotípiákban megje|enő társadaImi prob|émák Ieginkább e terÜ|eten jel|emzőek

(azaz a tő|Ük va|ó szimbo|ikus távolÍtás kisebb je|entőségű). Másik oka hogy a KözépsőJózsefvárosra eső

kerületnegyedek kevésbé követnek természetes, társada|mi vagy épített környezetbe|i eltérésekkel is

azonosítható határvona|akat, mint a kerÜ|et más részein' így ezek egye|őre nem gyökeresedtek meg annyira

a lakosságban, hogy saját jogon identitásformá|ó erejük Iegyen. Ebbő| a Corvin negyed vá|hat időveI kivéte||é,

ahoI egyfe|ől az elnevezés a nagy ĺéptékű beruházások nyomán az átlagosná| jobban e|terjedt, másfe|ő|

megva|ósuIaz a társadaImi-környezetiszint|épés, amikönnyen elkü|öníthetővé teszi a környéket a kcizépső-

józsefuárosimi|iő fennmaradó részétő|. A kerÜ|et azon részein, ame|yekné|ez a kü|önbségtéte|márfenná||,

inkább fe|téte|ezhető a józsetvárosi identitás relatív Ieértéke|ődése is: a palotanegyedi, a tisztvise|őte|epi |ét

önmagában értékesebb, negatív képzettársításokkaI kevésbé terhe|t identitásképZő erő, mint a

józsefuárosiság' Bizonyosan nem vé|et|en, hogy épp ebben a két kerü|etrészben |átszanak a városrészszintű

aktivitás szervezett jelei: a Pa|otanegyedben részönkormányzat működik, és mindkét terÜ|etnek megvan a

maga civi| szervezete (Civi|ek a Pa|otanegyedért EgyesÜ|et, Tisztviselőte|epi önkormányzati Egyesü|et). A

további kerti|etrészek közül a Kerepesdűlő a maga 839 |akójáva| - noha a Fiumei úttól ke|etre fekszik -
fenntartások né|kü| soroIható identitásszempontbó| a KözépsőJózsefuároshoz; a Ganz negyed egy tömbje, a

vo|t MÁVAG-ko|ónia, önálló, de igen kicsi identitásszigetet je|ent, ami erősen kapcsolódik a
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Tisztviselőtelephez; míg a Százados neByedné| a józsefuárosiság mint fogalom a|apvetően nehezen

érteImezhető, hiszen a környék a kerÜ|et fennmaradó részéhez gyengén kapcso|ódik, attólfizĺkaiIag is e| van

zárva. Identitásépítés szempontjábó| a szomszédsági kezdeményezések je|entős erőt képviseInek, mint a

2010-es évek e|ső fe|ében formá|ódott Társak a Te|eki Lász|ó térért csoportjának pé|dája is mutatja, amely a

téľfe|újítás ktizösségiteruezési e|enreket is tartaImazó fo|yamata során jött |étre.

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

erős az iparos tradíció, számos műhely üzeme|, ami teremt bizonyos szintű kispolgári öntudatot. Az újabb

korok etnikai sokszínűsége (a romák aránya a hetvenes, az ázsiaĺaké csak a ki|encvenes években nőtt meg
je|entősebben a kerü|etben) ĺinmagában ku|turá|is érték, mint ahogy a kerü|et belvárosi |okációja, a kuĺturá|is

funkciók, e|sősorban a fe|sőoktatás hangsú|yos je|en|éte is. Az önkormányzat hosszabb ideje épít ezekre a

pozitív eIemekre, érezhető szándék, hogy a ,,Józsefuáros brandet,, átpozícioná|ja a negatív stigmatizációbó|

egy értékte|ibb, vonzerővel bíró á||apotba. Pé|da erre az Európa Belvárosa Budapest-programban való

részvéte|, me|ynek terveiben a V|l|. kerü|et a be|város tudásközpontjaként je|ent meg - de a2oo9-2ol7 között

évente megrendezett Józsefuárosi Napok rendezvénye is a kerü|eti kohézió, a pozitív öntudat

kata Iizátora ként érteImezhető.

A he|yi kohézió indikátoraként is fe|fogható, hogy a V|l|' kerületben viszony|ag magas a regisztrá|t nonprofit

szervezetek száma: ezer |akosra 33 jut, ami Budapest kerü|etei között a hetedik |egmagasabb érték.

49. ábra: Ezer lakosra jutó regisztrá|t nonprofit szervezetek száma Budapest egyes kerü|eteiben (2015).
Forrás: TElR, sojót szerkesztés
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sWoT / TÁRSADALoM

EROSSEGEK GYENGESEGEK

| 2o7t óta növekvő népesség . Kiskorúak arányának csökkenése

. Kiskorúak magas aránya r A|acsony átlagos képzettség

. Épti|ő |akások fővárosi szinten is je|entős száma l KerÜ|eten be|üli terü|eti egyen|őt|enségek

r Je|entős fe|haImozott tudás a városmegújítáS, r Magas munkanélkü|iség

kÜ|önösen a szociális városrehabiIitáció terén r A|acsony át|agos jövede|em
r Erős részidentitások: PaIotanegyed, Tisztvise|őte|ep r Kedvezőt|en Iakhatási körü|mények: aIacsony
r Diverzifikáció: a keri]|et egyes negyedei magasabb komfortfokozat, kis |akásméret

státuszÚ népességnek is reá|is alternatívává válnak r Kimagas|óan rossz egészségi á||apot

r Kerü|etszintűe|őítéletek

LEHETOSEGEK VESZELYEK

r Etnikai sokszínűségben rej|ő |ehetőségek kĺaknázása r VárosrehabiIitációs források e|záródása

. Szocĺá|is programok tapasztaIatainak kamatoztatása . Erősödő szegregáció

. Társada|mi diverzifikáció . Az egyes negyedek egymástó| va|ó e|szakadása

r A kerü|et stigmatizációja oIdásának fo|ytatása

r Negyedszintű identitásoktovábbépítése

FEJLEsZTÉs| KlHíVÁsoK
r E|térő adottságú kerületrészek párhuzamos fejIesztése

r Városrehabilitáció továbbgörgetése
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z.4.JOZSEFVAROS HU MAN I N FRASTRU KTU RAJA

f .4.1,. Humán közszo!gáltatások
A hunrán infľastľuktúrába tartoznak a kerü|et lakosságát szo|gá|ó intézmények, szolgá|tatáso|<. Az egycs

szo|gá|tatások több korosztá|yt és több társada|mi csoportot szo|gá|nak, így a témakör fe|öleli a bci|csődei,

óvodai e||átást, az oktatás, a szociá|is e||átás terrileteit és az egészségügyet is.

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

rekreáció terü|etei is.

Az egyes humán közszo|gáltatásokhoz tartozó adatok az alábbiakban kerü|nek bemutatásra, mĘ az egyes

intézmények, szolgá|tatások terĹi|eti vettiletei bővebben az L.9.4, Építmények vizsgá|ata - funkciók

ka pacitások a |fejezetben kerÜ|nek kifejtésre.

Bölcsődei és óvodai ellótós
A kerÜ|etben hét cinkormányzati böĺcsőde (továbbá egy csa|ádi napközi) t'izeme|, e|őbbiekben 2013-ban

összesen 492 férőhe|y ál|t rende|kezésre' Ez ugyan kedvezőbb a fővárosi át|agná| (ahol négy 0_2 éves

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

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

engedé|yezett csa|ádi napközijének 7 férőhe|ye nem módosítja érdemben (és kü|önösen annak fényében

bizonyuI kevésnek, hogy ez a hét férőhe|y a budapesti 1569-nek mindössze o,45%-át teszi ki).

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

kedvezőt|enebb, mint a 0,79.es fővárosi átlag, a rendeIkezésre á||ő 1767 férőhe|y így is megha|adja a

kerü|etben é|ő 3_5 évesek számát _ igaz, a köze| 100%-os te|ítettség nem hagy sok mozgásteret az

óvodáskorúak számának esetIeges jövőbeIi emeIkedésének keze|ésére. Effé|e tendenciára pedig

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

(Hason|ó adatokat a bö|csődék vonatkozásában kevésbé érdemes áttekinteni, ugyanis a jeIentős

kapacitáshiánybó| következően a beíratottak számát e|sősorban a férőhe|yek száma szabja meg noha, mint

alább |átható,lott.ig a kerü|et bö|csődéi 100% fe|etti kihaszná|tságga| üzeme|tek.) A terü|eti |efedettséget

i||etően sem a bö|csődék, sem az óvodák terén nem tapasztalhatókje|entősebb hiányok.
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50. ábra: Egy férőhelyre jutó óvodás, i||etve bölcsődés korú gyermekek száma a V|||. kerü|etben, i||etve Budapesten
(2013).

Forrós: TEIR, sajót szerkesztés
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51' ábra: ovodai és bö|csődei férőhe|yek, iIletve beíratott gyermekek száma a V|l|. kerü|etben.
Forras: KSH Statinfo, saját szerkesztés

52. ábra: ovodák (|iIa) és bö|csődék (zo|d) e|he|yezkedése a V|||. kerü|etben. A nagyobb Ii|a körök az óvodák 500
méteres körzetét jelzik.
Forrás: saĺót szerkesztés

Közoktatás
Az á|ta|ános isko|ai oktatásban részesü|ő gyermekek száma a kerÜletben hosszabb távon csökkenő tendenciát

mutat ugyan, e csökkenés azonban 2008 óta mérsék|ődött és tobbé-kevésbé á||andó szintre á||t be.
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Józsefuárosban 2012-ben tíz képzési he|yen fo|yt á|ta|ános isko|ai oktatás, me|yek közül kilenc a K|ebelsberg
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55. ábra: Á|talános isko|ák a V|||. kerü|etben.
Forrás: saj át szerkesztés

Érdemes kieme|ni, hogy a hátrányos he|yzetű és ha|mozottan hátrányos he|yzetű tanu|ók aránya egész

Budapesten Józsefvárosban a |egmagasabb (44,57, i||etve 18,66%), utóbbiakat tekĺntve egészen rendkívü|i,

háromszoros több|etteI a második he|yezett XX|||. kerü|et e|őtt. Ez a szám a korábban |átott társadaImi

mutatókhoz képest is igen kedvezőtlen képet fest Józsefváros szociális he|yzetérő|, de az egyes intézmények

kozött is je|entős kü|önbségeket tár fel: míg a he|yi beisko|ázásĺ körzet né|kü|i Fazekas Mihá|y Fővárosi

Gyakor|ó Á|ta|ános |skoIa és Gimnázium á|ta|ános isko|aitagozatán a hátrányos he|yzetű tanu|ók arányaO%o

vo|t 2012-ben, addig ugyanezen arány a Losonci Térĺ Á|talános |sko|ában 60,82%-os értéket vett fe|. A
tanu|ásban akadá|yozott, sajátos neve|ési igényű gyermekek egyénre szabott fej|esztését, neve|ését-

oktatását e cé|ra dedĺkált intézmény, a Józsefuárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és

Á|ta|ános |sko|a végzi, a To|nai Lajos utcában'

A terü|eti |efedeitségei i||etően e|sősorban a Százados negyedben je|entkezik prob|éma, ahol a tankerüĺeti

besoro|ás aIapján a diákok nem a köze|i Zug|ó intézményeibe, hanem a Tisztvise|őte|epre járhatnak tanuIni.
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56. ábra: Hátrányos nelvzetĺ đľĺ?; ń;iń.ďt* n*łv.' r'"lv'"tĺiTą tanu|ók aránya a Klebelsberg

Intézményfenntartó Központ á|tal fenntańott á|ta|ános isko|ákban Budapest egyes kerÜ|eteiben (2012).

Forrás: Feladatellótósi, intézményhóIózot-mĹiködtetési és köznevelés-Jejlesztési terv, Budapest, 2073-2078; sojót szerkesztés

Józsefuáros középfokú oktatási intézményeiben - megfe|e|ően a kerü|et k<ĺzponti fekvésének - je|entősen

több diáktanu|, mint ahány 14_18 év köztiál|andó |akosa van a kerü|etnek:2013-ban 2884fő középisko|ás

korúra jutott 8009 diák. osszesen harmincegy intézmény üzemel itt (amiveI a V|||. kerület a fővárosban a

második), me|yek közÜ| tíz működik gimnáziumi, huszonegy pedig szakközépisko|ai fe|adatel|átási he|yként'

Számos országos hírű, hosszú múltra visszatekintő oktatási intézmény működik a kerü|etben - mint a

Budapesti Fazekas Mihá|y Á|ta|ános |sko|a és Gimnázium, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóisko|a

Hatévfo|yamos Gimnázium VagY a Széchenyi |stván Kereskedelmi Szakközépisko|a.

14-18 éves lakónépesség

Forrós: Budopest statisztikai évkönyve 2012 [lakónépesség], KSH Statinfo [tanuIók szóma], sojót szerkesztés
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58. ábra: Középisko|ák száma BUdapest egyes kerü|eteiben (gimnázium és szakközépisko|a együtt, db, 2013).
Forrds: TEIR, sajót szerkesztés

@ gimnázium

o szakközép., szakisko|a

O fe|sőoktatás

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

A tanu|ói |étszám idősoros adatainak változásaibó|jó| látható, hogy a trendek nem kerü|eti szinten dő|nek e|,

hiszen a megfelelő időbe|i e|to|ódással sem köVetik a - nagyrészt he|yi a|apú - á|ta|ános iskolai |étszámok

mozgását, azoknál sokkaI vé|et|enszerűbbek. 2011 és 2013 kcizött pé|dáu| épp a gimnáziumi |étszám

növekedése, va|amint a szakközépiskolai és - utóbbĺ dominanciábó|fakadóan egyútta|- a teljes középisko|ai

|étszám hu||ámzása vo|t megfigyeIhető. Utóbbi kĺtéteI kapcsán érdemes Iehet megjegyezni, hogy

Józsefvárosban kifejezetten fe|Ü|reprezentá|t a szakközépiskoIai képzés kíná|ata. Noha megfigyeIhető

bizonyos szintű á|ta|ánosabb területi specia|izáció, hiszen a belső-pesti kerüĺetek egészében is érezhető a
szakközépisko|ai képzés erősebb je|en|éte (I2 3Io, i||etve 16 810 fő), Józsefuárosban jóva| extrémebbek az

arányok' |tt köze| háromszoros tú|sú|yban Vannak a szakmát tanu|ók a gimnáziumi képzésben részt vevőkhöz
képest (2047, i||etve 5968 fő),míg Budapest egészében e két csoport |étszáma köze|azonos (48 468, il|etve

46797 fő)
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r Kiizépiskolaitanu|ók száma a nappa|i oktatásban (a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok adataivaĺ
eeyiitt, fő)

I

l Gimnáziumi tanu|ók száma a nappa|i oktatásban (a hat- és nyo|cévfd\.amos gimnáżumok adataiva| 
i

együtt, fő) 
i

r Szakkozépisko|ai tanutók száma a nappali oktatásban (szakmai képzésset együtt, fő) 
ł

-_**_--._i
60. ábra: osszes középisko|ai, gimnáziumi, i||etve szakközépiskoIai tanu|ók száma a V|||. kerü|etben (2013).

Forras: KSH Statinfo, sajót szerkesztés
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V|||. kerü|et V., V|., Vlĺ., Vl||., D(. kerü|et Budapest

lGimnáziumi tanu|ók aránya a nappa|i oktatásban (a hat- és nyolcévfo|yamos
gimnáziumok adataivaI egyutt, fő)

i r szakközépisko|ai tanulók aránya a nappa|i oktatásban (szakmai képzésse| esyútt, fő)

61. ábra: Gimnáziumi és szakközépisko|ai tanu|ók aránya a két csoport összegén be|ílI a V|||. kerÜ|etben, a belső-pestĺ
kerü|etekben, i||etve Budapesten (2013).

Forras: KSH Statinfo, sajót szerkesztés

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

összesen tizenegy egyetem vagy főisko|a míĺködik részben vagy egészben a kerü|etben, tizennyo|c karral.

Minthogy a fe|sőoktatási intézmények számottevő része még kari szinten is több he|yszínen fo|ytat képzést,

nem minden esetben egyértelmű, hogy az egyes intézmények ha|lgatói valóban megjelennek-e a kerü|et

életében - mindenesetre a V||l' kerü|eti címen Üzeme|ő dékáni hivata||aI rendelkező karok ha||gatói |étszáma

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

összesen 38 196 haĺ|gatót szám|á|tak az itt (is) működő intézmények. Ugyanekkor, összehason|ításképpen, az

Eötvös Loránd Tudományegyetemnek összesen 29 oLo, a Debreceni Egyetemnek 3t o2I, Szegedi

Tudományegyetemnek 25 278 ha||gatója vo|t. Józsefvároshoz vo|t köthető a magyar fe|sőoktatási

intézmények haIlgatói ál|ományának tl,28%-a, a nappa|i tagozatos ha||gatók á||ományának t2,62%-a

BO
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(38 196, il|etve 29 483 fő). Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy egyfe|ő| e |étszám tetemes hányadát a

kerü|et sarkában fekvő, a tu|ajdonképpeni Józsefuároshoz minimá|isan kapcsolódó ELTE BTK teszi ki (7735 fő,
2o,37yo,), mĘ számos további intézmény - az obudai Egyetem Kandó Ká|mán Vi||amosmérnĺiki Kara, a

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bö|csészet- és Társada|omtudományi Kara és il|etve a Semme|weis
Egyetem érintett karai - ugyan kerületi központtal bír, a hallgatók csak részben tö|tik idejüket a kerületben,
miveI tanuImányaik tetemes hányadát más, kerü|eten kívü|i he|yszínen teĺjesítik. Érdekességként
megem|íthető, hogy míg az á||ami fenntartású intézmények hal|gatóinak tekintetében a kerü|et súlya
nagyságrendi|eg azonos a fent tárgya|t összesített arányokka|, addig az alapítványi fenntartású intézmények
tekintetében rendkívü| alu|-, mĘ a je||emzően budapesti sú|ypontú egyházi intézmények tekintetében
rend kívü | fe|ü |reprezentá |t (9,03, 3,43, i||etve 36,70%).
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62' ábra: V|l|. kerü|eti székhelyű fe|sőoktatási intézmények, i||etve tobb karraI rende|kező intézmények esetén karok
ha||gatóinak aránya az ország összes ha||gatóin be|ü|, fenntartási forma szerint, 2012. október.

Forrós: oktatdsi Hivatal _ oktotos.hu, sajót szerkesztés

lntézmény Nappa|ĺtagozatos hallgatók (fő) összes hal|gató (fő)

ÁlIami

Andrássy Gyu|a Budapesti Német Nye|vű Egyetem 170170

Eötvcis Loránd Tudományegyetem Bö|csészettudományi Ka r 71.35

Károĺi Gáspár Református Egyetem Bö|csészettudományi Kar

obudai Egyetem Bánkĺ Donát Gépész és Biztonságtechnikai
Mérnöki Kar

1931

óbudai Egyetem Kandó Ká|mán Vil|amosmérnöki Kar* 2381 3514

obudai Egyetem Keleti Káro|y Gazdaságĺ Kar 1545

országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Í71'

Pázmány Péter Kato|ikus Egyetem Bö|csészet- és
TársadaIomtudományi Kar*

2584 3r77

Pázmány Péter Kato|ikus Egyetem ĺnÍormációs Techno|ógiai Kar

Pázmány Péter Kato|ikus Egyetem Jog- és Ál|amtudományi Kar 3335

Semmelweis Egyetem Á|talános orvostudományi Karł 4397 4397

Semme|weis Egyetem DoKori IskoIał

SemmeIweis Egyetem Egészségtudományi Karł

81
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Semme|weis Egyetem Fogorvostudományi Kar 833 833

SemmeIweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karř 784

Színház-és FiImművészeti Egyetem 318304

Weker|e Sándor ÜzIeti FőiskoIa s96

Wes|ey János LeIkészképző FőiskoIa 313 657

6. táblázat: V|||' kerü|eti székhe|yű fe|sőoktatási intézmények, illetve tobb karral rende|kező intézmények esetén karok

ha||gatóinak száma nappa|i tagozaton, ilIetve összesen (nappaIi, esti és Ieve|ező tagozaton), 2072' október.
A csillaggal jeli5!t korok a kerületen kĺvüti telephelyeken is m(iködnek. (A tóblázatban, o Jent ĺrtakkol eIIentétben, csupón tíz

intézmény tizenhét kara szerepel: a különbözetért a Nemzeti Közszolgáloti Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmónyok Kar feIel,

amely a stratégia írása sorón, 2015. februdr 7-én kezdte meg mĹÍködését.)

Forrós: oktatdsi HivotoI - oktotos.hu, saját szerkesztés

Szociőlis ellótás
A szociá|is e||átás intézményrendszere a Vl||. kerü|etben az onkormányzati tulajdonú Józsefvárosi Szociális

Szo|gá|tató és Gyermekjóléti Központban (JSZSZGYK) összpontosu|, fő e|emei a következők:

JszszGYK fő elemei

Családsegítő kcizpont intenzív csa|ádmegtartó szoIgáltatás

szociá|is étkeztetés, népkonyha

fogIalkoztatási tanácsadás, á||áskereső klub

adósságkeze|és

jogi tanácsadás

életvezetési és mentá|higiénés tanácsadás

Házi segítségnyújtás (60 késztilékke|)

NappaIi e||átás időskorúak nappaIi e||átása

érteImi fogyatékosok nappaIi e||átása

szenvedé|ybetegek nappaIi e||átása

I

!

!

a

a

Gyermekjó|éti központ

Gyermekek átmeneti otthona

Időskorúak átmeneti otthona

LÉLEK Program

a

a

I

I

I

I

I

I

utcai szociális munka

kórházi szociá|is munka

iskoIai szociális munka

készenléti szolgá|at, krízisheIyzeti segítségnyújtás

kapcsoIattartási tigyeIet

pszicho|ógus biztosítása

fejIesztő peda gógus biztosítása

jogi tanácsadás

. (l2 férőhe||ye|)

r Ezüstfenyő Gondozóház,21 férőhe||ye|, me|yen fe|ü| a Piarista

szeretetotthon, az Arany A|kony |. |dősek otthona és a Napfény

otthon ta|á|ható még a kerü|etben, ĺjsszesen további 70, nem

onkormánVzati fenntartású férőhelIyeI

LEK Pont - haj|ékta|anná vá|t emberek e|érése és a programma|

kapcsoIatos információkkaI ttjrténő e||átása

LÉLEK Ház - Védett közösségi szá||ás, 14 férőhe||ye|

Szo|gá|ati lakások - a LELEK Házban |ega|ább fé| éve benn lakó,
öná||ó é|etre aIkalmas programrésztvevőknek (20 |akás)

Csa|ádi kozösségi szá||ás. Iakhatási krízishelyzetbe kerü|tek

számára (2014. novemberben három kész |akás, kettő fe|újításra

vár)

I

I
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. Kvázi-terápiáscsoportok,tréningek(önsegítőcsoport,
szocioterápia, agressziókezelés)

r Klubok

' Fog|aIkoztathatóság javítása (oktatás-képzés, szemé|yiségfejIesztés,
munkaerő-piaci bejutás támogatása, kapcsoIati há|ó fejlesztése,
é|etvite|-támogatás, egészségi-mentá|higiénés tanácsadás, szociá|is
problémák keze|ése, érdekképviseIeti-Ügyintézési segítségnyújtás}

7. táb|ázati A Józsefvárosi Szociá|is Szolgá|tató és Gyermekjóléti Központ szo|gá|tatásai.

Érdemes megem|íteni, hogy a fenti szolgá|tatásokon tú| a JSZSZGYK szervezi a rászoru|ók részére a csa|ádok

átmeneti otthonában történő eIhe|yezést is, me|ynek cé|ra Józsefuáros a |V. kerü|etben bére| kapacitást. 2015

során a képvise|ő-testületben fe|merü|t a kerü|eten be|ü|i, saját kapacitások |étrehozásának |ehetősége is.

A MagdoIna Negyed Program részeként 2015-ig számos más szervezet, elsősorban a Kesztyűgyár Közösségi

Ház is szervez a JSZSZGYK á|taI biztosítottakhoz hason|ó szolgá|tatásokat, példáu| áĺ|áskeresésitréningeket,
számítástechnikai képzéseket. Számos civi| szervezet biztosít a program keretein be|ü| a|acsony kÜszöbű

szo|gáltatásokat bizonyos veszé|yeztetett célcsoportoknak, így fiataIoknak, nőknek, megvá|tozott

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

részeként 2015-ig futnak, esetleges fo|ytatásukró| később szü|etik döntés. Érdemes kü|ön megemlíteni két, a

program kapcsán megvalósu|t, önkormányzati üzeme|tetésű közösségi-szociá|is fej|esztést is: a Szerdahelyi

utcai közösségi mosodát, i||etve az úgynevezett FiDo téri szabadidőparkot. Ezek egyaránt a|acsony ktiszöbű

szolgá|tatásokként funkcioná|va kíná|nak névleges tevékenységükön (mosás, sport, játék) fe|ü| tanácsadó,

á rta lomcsökkentő, fejIesztő fu n kciókat.

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

nagyobb hányada veszi azokat igénybe, mint Budapest egészében általában. A |egtöbb segélytípusná| a

kü|önbség nagyságrendi|eg kétszeres - ugyanakkor mĘ a közgyógyel|átási ĺgazolvánnyaI rende|kezőknéĺ csak

másfé|szeres a kü|önbség (2,97, i||etve I,98%), az adósságcsökkentési támogatásban részesÜ|őknél már

kifejezetten a kerü|eti |akosság alu|reprezentá|tsága tükröződik (o,78% a budapesti 7,72%-ka| szemben)' A
tĺibbi mutató, i||etve a korábban |átott fogIaIkoztatási, szocĺá|is adatok aIapján va|ószínűnek tűnik
ugyanakkor, hogy ez utóbbi kü|önbség nem a nehéz pénzügyi he|yzetbe kerü|tek a|acsony számábó| fakad.

l V|||. keÍület t Budaoest

63' ábra: Egyes szociá|issegé|y-fajtákban részesü|ők aránya a te|jes népességen be|ü| a V|||. kerü|etben és Budapesten
(2013).

Forrás: KSH Statinfo fsegélyezési adatok], KSH Helységnévtór [népességi adatok], sajdt szerkesztés

Az egyesjuttatások át|agos összege között is több esetben je|entősen e|tér a józsefvárosi és a budapesti át|ag.

A te|jes mértékben kötött összegű e||átásokon kívÜ| (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

fog|a|koztatást he|yettesítő támogatás) csak a rendszeres szociális segé|y esetén volt tíz száza|ékon be|tjli

kÜ|önbség megfigye|hető. Ezeken fe|ü| a |akásfenntartási támogatás és az időskorúak járadéka esetében

mérhetően aIacsonyabb vo|t a józsefuárosi kedvezményezettek részére kifizetett juttatások összege, mint az

összvárosi átlag. Gyanítható, hogy a kÜ|önbség az előbbi esetben a kisebb át|agos |akásméret (a számítás

----''
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Iakásnégyzetméter-a|apú) , mígaz időskorúak járadéka esetén a juttatást igénybe Vevők a|acsonyabb át|agos

é|etkorábó| fakad (e segélyfajta más összegű 75 év a|atti, i||etve azt betö|tött egyedülá||ó igény|ők esetében).
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kedveménv

!V'||. keĺü|et l BudaDest

64. ábra: Egyes szociá|issegély-fajták átlagos kifizetett összege kedvezményezettenként és évente (a rendkívÜli

gyermekvéde|mitámogatás "'"ĺľ;,"...ä,l:ľ];; l|;,fľ:Í:'::;s 
Budapesten (ezerforint, 2013).

Érdemes megjegyezni, hogy a szociá|is segélyezés rendszere 2015-ben nagy mértékben áta|aku|t, számos

juttatás megíté|ése a he|yi önkormányzatok hatáskörébe kerÜ|. Józsefuáros cinkormányzatának tájékoztatása

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

a temetési segé|y összevonásra kerÜ| ,,önkormányzati segély,, név aIatt, míg a többi támogatásforma a 2013-

ban érvényes szabá|yok szerint fennmarad.

A szociá|is eIlátásokhoz lazán kapcso|ódó téteI a V|||. kerÜ|eti közfog|aIkoztatottak száma, ame|y

meg|ehetősen ingadozó módon 307 és 842 között mozgott 201.1 ota' A közfog|a|koztatottak többségét a

kerület önkormányzata a Józsefvárosi Közterü|et-fe|ügyelet és Városüzeme|tetési Szo|gá|aton keresztÜ|vonja

munkába, aho| e|sősorban köztisztasági fe|adatokat |átnak e|' Kisebb részük a Józsefuárosi Egyesített

Bö|csődéknél karbanta rtóként do|gozik.

u2

615

I
2014

65. ábra: Kozfog|a|koztatottak száma a V|||. kerĹlletben évenként, összesen (fő).

Forrós: önkormányzati adotszolgáltatós, sajót szerkesztés
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Intézmén)'ek s0Í0sége
(db/ha aIapján)

Ę ;eentosI
@l tozepes
tllffil
[----] nincs

Egyes szociális szolgá|tatások, e|sősorban a

haj|éktaIane||átás intézményei Budapesten

be|ül a V|||. kerületben koncentrá|ódnak

|egĺnkább: nyo|c telephelyen osszesen 530

éjszakai és 590 nappali férőhe|y á|| a

haj|ékta |a nok ellátása cé|já bó| rendeIkezésre

a különböző szo|gá|tatóknál. Ez a 4797

fővárosi férőhe|y 23,35%-át je|enti, je|ezve,

hogy az el|átás arányta|an sűrűsödése

figyeIhető meg Józsefilárosban, kedvezőt|en

összhatást teremtve az egyébként is je|en

|évő szegregációs tendenciákkal. Az éjszakai

meIegedők tekintetében a

fe|ülreprezentáció kü|onösen szembeöt|ő, a

budapesti férőhelyek több, mint harmada a

V|l|. kerü|etben ta|á|ható.

trulÉxĺauĺ elúrÁs
INTÉzMÉNrĺ sÚRÚsÉcE

J€|mag}aÍázat:

lntézmény He|yszín E|látástípusok

Haj|éKa|an e||átó intézmény

66. ábra: Haj|éktalanel|átás intézményi sűrűsége
Forrós: Budapest 20j0

oItalom Karitatív Egyesü|et Dankó utca 9. éjjeli menedékheĺy, nappali meIegedcí

Magyarországi Evangé|iumi
Testvérközcisség,, Fűtött Utca,,

Dankó utca 15. éjjeIi menedékheIy

Szenvedé|ybetegeket Mentó
Szamaritánus Egyesü|et

Or utca 9. nappaIi meIegedő

MenheIy A|apítvány Vajdahunyad utca 3. éjje|i menedékhe|y' nappaIi melegedő

Menhe|y A|apítvány Práter utca 29lb' nappaIi me|egedő

Magyar Vöröskereszt Nappaĺi Szociá|is
Központ

Diószegi Sámue| utca
5.

nappaIi me|egedő

Fővárosi önkormányzat BMSZKI Alfcildi utca 6-8. hajléktaIan szemé|yek átmeneti szá||ása

éjje|i menedékhe|y, nappaIi me|egedő

8. táb|ázat: Hajlékta|anel|átó intézmények a V||l. kerü|etben, 2010.
Forrós: Menhely AlapÍtvóny: A fővórosi hajléktalanellótó intézmények - Alap ĺnformációs kiadvóny; menhely.hu; sajót szerkesztés

Fővárosi önkormányzat BMSZK| Könyves Ká|mán krt.

:.til
1)!
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67. ábra: A V|ĺ|. kerü|et sú|ya a fővárosi haj|éktaIane|látó intézményrendszeren belü|.

Forrás: Menhely Atapítvóny: A fővórosi hajléktolanellató intézmények _ Alop információs kiodvóny; menhely.hu; sajót szerkesztés

Egészségügy

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

keretein be|ü| a kerületi lakosság egészségi e||átását. A járóbeteg-e|látás központja az Auróra utcai

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

e||átások biztosítása. (A 2015-ben aktuá|is tervek szerint a Trefort utcai gyermek-háziorvosi rende|és, il|etve

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

Auróra utcai rende|őintézetben költöznek.) Az el|átóhe|yek rendjét az a|ábbi táb|ázat fog|alja össze:

Telephely Háziolvosirendelés Gyermek.háziorvosi Védőnőiésifjúsági Szakrende|ések

rendelés egészségiigyi szolgálat

Auróra utca 22-28.

Szigony utca 2/b.

orczy út 31.

József körút 36.

Hungária körút 18

Magdolna utca 33.

Mikszáth tér 4.

Trefort utca 3.

Korányi Sándor utca 3/a.

9. táb|ázat: A Józsefuárosi Egészségügyi Szo|gá|at e||átóhe|yei'
Forras: JózseJvarosi Egészségügyi SzolgóIot odotközlése
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68. á b ra : Egészségügyi,";::ľ,:::,i: 
:l 

h e1Yezkedése a V| l |. keru I etben.

A kerÜ|eti járóbeteg-e||átás mutatói va|amivel kedvezőbbek a fővárosi át|agná|: mĘ Budapest egészét

tekintve 7377 fő jut egy házi- vagy gyermekorvosra, Józsefvárosban 7234. 
^ 

kerület központi fekvésébő|,

va|amint az egészségÜgyi ellátók a|ább részletezendő sűrűségébő| következően az egY gyógyszertárra eső
népességszám je|entősen kedvezőbb az összvárosi szintnél (2680, i|letve 4233 fő)' Az egy 18 év fe|etti főre
eső háziorvosi esetszám, i||etve az egy 18 év a|atti főre eső gyermekorvosĺ esetszám, bár valamĺve|

alacsonyabb, nem tér e| |ényegesen az át|agostól (azaz egy fő át|agosan ugyanannyit jár orvoshoz, mint
Budapest más részein).
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Egy gyógyszertárra
jutó |akosok száma

(ezer fő)

Egy 18 éves vagy Egy 18 év
idősebbfőre eső eső
háziorvosi e|látási gyeÍTne

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

meg|átogatona k, db) meglátogatottak, db)

r V|ĺ|. kerület r Budapest

69. ábra: Járóbeteg-e||átási mutatószámok a Vll|. kerü|etre, i||etve Budapest egészére számítva (2013).
Forrás: TE|R [egy hózi- és hózi gyermekorvosro jutó lokosok szómd], KsH statinfo [többi ellótási adat], Budapest statĺsztikai

évkönyve 2072 [korosztólyos népességi odatok 201.3-ra], sajót szerkesztés

A fenti intézményeken tú| a V|l|. kerületben számos további egészségügyi intézmény működik: a Semme|weis

Egyetem több k|inikája a be|ső (Mária utca korüli) és kli|ső (Szigony utca körü|i) klinikaitömbökben, a PéteĄ
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Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ részeként üzeme|ő ba|eseti központ a Fiumei úton,

a Szent Rókus Kórház a Rákóczi úton, va|amint a Heim Pá| Gyermekkórház az Ü||ői t]ton. Ezen intézmények

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

kerÜ|eti a|apon szerveződik - annyi azonban mindenképp megá||apítható, hogy a kerÜ|et fontos he|yszíne a

főváros és a régió egészségügyie||átásának. |ttta|á|ható Budapest 18321' kórháziágyának 74,85%o-a, és innen

kerü|t ki 2013-ban a fővárosban ellátott 644 3otbetegf3,67%-a4,

Kultúra
A kerĹi|etben számos fontos, országos je|entőséggeI bíró ku|turá|is intézmény ta|á|ható. Ezek közé soro|ható

a Nemzeti Múzeum, az Uránia Nemzeti Fi|mszínház, az Erkel Szinház, il|etve a Központi Szabó Ervin Könyvtár.

Ezek me||ett számtalan olyan, magánkezdeményezés útján |étrehozott közösségitérta|á|ható a kerü|etben,

amelyek koncerteket, kiá||ításokat és egyéb ku|turális programokat szerveznek.

A kerü|et ku|turá|is é|etét az önkormányzati a|apítású Bárka Színház (ame|y a Ludovika Campus részévé vá|va

várhatóan egyetemiszínpadként üzemeItovább a jövőben), iIletve a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit

Kft' egészíti ki. Utóbbi szervezet hatáskörébe tartozik a Kesztyűgyár Közösségi Ház, a H13 Diák- és

Vá|la|kozásfej|esztési Központ, va|amint a Józsefvárosi Galéria és a Zász|ógyűjtemény is. A Kesztyűgyárban

számos tehetséggondozó program, művészi e|őadás, képzés, tanácsadás, i||etve egy internetterem is

ta|á|ható. Az itteni programok cé|ja a közösség építése és a he|yi identitás erősítése á|ta| a Magdolna negyed

bevonása a budapesti ku|turá|is életébe. Az intézmény szociá|is cé|okat is szo|gá|, hiszen a környékbe|i és

budapesti hátrányos he|yzetű gyermekek a nekik szánt programokon sikereket érhetnek el, pozitív hatást

gyakoro|va é|etÜkre.

A H1.3 Diák- és Vá||aIkozásfej|esztési Központban talá|ható galérián és a vi|ágon egyedi á||andó

Zász|okiá||ításon túl a Józsefuárosi Galéria tekinthető a kerü|et meghatározó ku|turális intézményének. A

főként kortárs magyar képzőművészek alkotásait bemutató ga|éria leginkább műve|ődési központként

működik, igen sokfajta programot biztosítva, á|talában ingyenes rendezvényekkel. A Ga|éria önmagát

ta|á|kozási pontként definiá|ja, hiszen |átogatóik rendszeresen visszatérnek, kcizösséget formá|nak. Eme||ett

az intézménynek a kerÜ|et ku|turá|is é|etérő| va|ó tájékoztatás is a szerepei közé tartozik.

2O14-ben nyí|t meg a Kálvária téren a Turay |da Színház.

Sport, rekreóció
A kerÜletben é|ők közü| az óvodások és az isko|ások ta|á|koznak szervezett keľetek között a |egtobbet a

sportta|. Habár minden óvodában ta|álhatóak szabadtéri játékok, azok száma nem elegendő, így több

óvodában kü|on szerveznek úszásoktatást, tartásjavító tornát, néptáncoktatást, i||etve ba|ett.e|őkészítőt is.

A kerü|eti óvodák háromnegyede rende|kezik tornaszobával, mĘ a többi esetben a testneve|ési foglaIkozást

más módon oIdja meg a fenntartó. A Vajda Péter Ének-zenei Á|ta|ános |sko|a és a LosonciĺériÁ|ta|ános |sko|a

á|ta| évente megrendezésre kerülő, óvodásoknak szóló sportesemények, a Vajda Kupa óvodás Sorverseny,

i||etve az oviIimpia nagy népszerűségnek örvend. Nyaranta sporttáborok szervezésével kívánja mego|dani az

önkormá nyzat az óvodások fe|ügye|etét.

A kerü|etben talá|ható isko|áknak kivéte| né|kÜ| van tornatermük, ötnek sportudvara is. A Losonci Téri

Á|ta|ános |sko|a ezen fe|ü| uszodáva| is rende|kezik, me|yet minden oktatási intézmény igénybe vesz

úszásoktatás cé|jábó|. A sportszerek gyors amortizációja és viszony|agos magas fogyasztói ára mĺatt a

szertártak tornaszerekke| és segédeszközökke| va|ó e||átása, habár fo|yamatos, nem kie|égítő ütemű. A

humán erőforrás megfele|ő minőségű, te|jes a kerületiisko|ákszaktanáriel|átottsága. A kötelezőtanórákon

kívü| a tanulók dé|utáni sportköri fog|a|kozáson vehetnek rész, melynek keretei között isko|ánként sok

4 2013-as adatok, forrás: Budapest statisztikai évkönyve 2013

BB



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM

HBH E - BFVT - HÉTFA - PESTTERV - Pro Régĺó - Városkutatás

Budaoest V||l. kerület Józsefváros

Józsefuáros ITS - Helyzetfeltáró, helyzeteIemző munkarész

esetben e|térő sportágakat |ehet választani. Józsefuárosban a tanu|ók tizenkét sportágban mérethetik meg
magukat a diáko|impia keretei között, ame|yet a testneve|ő munkaközösség szervez, és az önkoľmányzat
finanszíroz.

A Józsefvárosi onkormányzat elköte|ezett a te|jes |akosság rendszeres testmozgásra va|ó cisztönzése iránt,
ennek részeként javítani kívánja azoknak a fe|nőtt korúaknak a sportolási |ehetőségeit is, akik anyagĺ okok
miatt nem engedhetik meg maguknak a rendszeres testedzést. E célt szo|gálja az FTC-vel kötött
együttműködési megállapodás is, melynek keretében a hátrányos he|yzetű Vl||. kerületi |akosok, a nők és a
családok igény esetén díjmentesen haszná|hatják a NépIigeti Sportcentrum kije|ci|t pályáit: a kis

kézi|abdacsarnokot, az at|étikaifutópá|yát, i||etve a műfüves futba||pá|yát. A megál|apodás kiegészítéseként
az FTC vál|a|ta, hogy kézilabda-szakosztá|yának utánpót|ását e|sőd|egesen a józsefuárosi sportoló diákok
köztiI vá|asztja ki, ami je|entős kĺtörési lehetőséget je|ent a kerületi gyermekek számára.

Az önkormányzat á|ta| szervezett és támogatott sporto|ási lehetőségeken tú| a |akosság külonböző
sportszervezetekben is megta|á|hatja a neki megfe|elő mozgásformát. Ezeknek két típusa létezik; a
sportegyesület és a sportvá||aIkozás. Az egyesü|etek önálló civiIszervezetként megkerü|hetet|en tényezőia
józsefuárosi sporté|etnek, és szé|es kíná|atot teremtenek a sportoInĺvágyók számára, tevékenységükben a
kü|önböző harcművészetektől a ritmikus gimnasztikán át a futba||ig sokfajta sportág megta|á|ható. Fontos

kiemeIni a Fé|úton SE tevékenységét, ame|y a kerü|etben egyedü|iként fog|aIkozik az éľtelmi fogyatékos
gyereke k sporton keresztü li reha bi|itációjáva l.

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

Nemzeti Közszo|gálatĺ Egyetem campusának kia|akításához kapcso|ódó munkák nyomán 20I4-tő| kezdődően
a sportfunkciók egy része kiszoru|t. Az e|képze|ések szerint ennek pót|ására a - csere révén a kerü|et

birtokába került - felhagyott Józsefuárosi pályaudvar egy részén |étesülhet a 2010-es évek második fe|ében

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

, futó- és aszfa|tozott kosár|abdapá|ya, il|etve egy edzőterem vo|t megtalá|ható'

A kerü|etben ezt a közösségi funkciót 2014 szeptemberétő| a Fiumei út és a Dobozi utca á|taI határo|t

terti|eten (FĺDo tér) kia|akított ifjúsági park, egészíti ki. A Magdo|na Negyed l|l. szociá|is programjának

keretében megépü|ő parkban a kerÜ|eti fiata|ok számára ku|turá|t közösségi ta|á|kozási hely és sporto|ási
|ehetőség á|| rendeIkezésére. A téren öntöttgumi.burko|atú futba||-, gördeszka- és kosár|abdapá|ya,
pingpongaszta|ok, fitneszgépek és óriás sakk is talá|ható. Eme||ett a parkban |étesített közösségi házban

kü|önböző programokka| és játék-, i||etve sporteszközbér|ési |ehetőségekkeI szociá|is munkások várják a fiataI

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

2.4.2. Esélyegyen|őség
A kerü|etben, mint a korábbifejezetek azt i||usztrá|ját jelentős társada|mi prob|émák vannak je|en, főként
az orczy és a Magdo|na negyedben ha|mozódva fel. A kerü|etben az esélyegyen|őség szempontjábó| a

Iegfontosabb a közszo|gáltatások he|yzete' Á|ta|ános iskolai szinten a közoktatási e||átási feIadatok

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

mego|dott, amit sú|yosbít a prob|éma, hogy a kerü|eti óvodák között nem egyenlően osz|anak meg az érĺntett
gyermekek. A kertl|eti közoktatási intézményekben kia|aku|ó szegregációt a szabad isko|avá|asztásban és a
tagozatos osztá|yok |éte egyaránt e|ősegíti. Az isko|án kívü|isegítő programokban va|ó részvéteIiskolánként
e|térő, a ha|mozottan hátrányos he|yzetű tanu|ók körében vá|toző az aktivitás.

Az önkormányzat Helyi Esé|yegyen|őségi Programjában (2013) nevesített célként szerepe| a hátrányos

megkÜ|önböztetés mege|őzése, az esélyegyen|őség álta|ános e|ősegítése, a hátrányos he|yzetűek munkaerő-
piaci hátrányainak csökkentése, va|amint a |akóhe|yi szegregáció fe|számolása. A program veszé|yeztetett
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csoportként kieme|i a romákat és/vagy mé|yszegénységben élőket, a gyermekeket, az időseket, a nőket és a

fogyatékka| é|őket, a következő tervezett intézkedésekkeI javítani szándékozva helyzetükon:

Célcsoport Fejlesztési |ehetőség

Romák és/vagy mé|yszegénységben é|ők Helyi fogla|koztatási |ehetőségek fe|kutatása a regisztrált
á||áskeľesćík számának csökkentéŠére

Lakosság é|etminőségének figyeIemmeI kísérése,
szÜkségIetaIapú szoIgá|tatások szervezése az adósságá||omány

újraterme|ődésének megelőzése érdekében

FeInőttoktatás, képzések szervezése az aIacsony végzettségű
á||áskeresők heIyzetének javítására

Gyermekek Korai/egyéni fejlesztési |ehetőségek bővítése, intézmények és a

csa|ád kcizotti információáram|ás biztosítása a hátrányos
heIyzetű gyermekek számának csokkentéséhez

Szabadidős tevékenységek, biztosítása, fejIesztő tréningek
szervezése az eIhanyagoltság, a veszé|yeztetettségi tényezők
kiaIaku|ásának mege|őzésére

Adatgyűjtés, beszámo|ó kérése a szegregá|t Iakókcirnyezetben

é|ő gyermekekkeI kapcsolatos adathiány oIdására

Idősek Aktivitást megőrző programok, képzések szervezése az egyedü|

é|ők magas arányának keze|ésére

FogIaIkoztatás bővítése, képzések/átképzések megszervezése a

munkaerőpiacon va|ó eIhelyezkedés segítéséhez

TanfoIyamok, képzések biztosítása az é|ethosszig tartó
tanu|áshoz

önkormányzati segélyezési rendszer áttekintése, igény szerinti
szoIgá|tatások kiaIakítása a szociá|is támogatást igénybe vevők
számának növe|ésére

Nők Képzések szervezése, á||ásbörze a női munkanélkü|iség
visszaszorítására

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

Adatgyűjtés, beszámo|ó kérése a csa|ádon be|ü|i erőszakkaI

kapcsoIatos adathiány enyhítésére

Fogyatékka| é|ők Pályázati |ehetőségek fe|kutatása intézmények, kozutak
akadá|vmentesítéséhez

Védett munkaheIyek teremtése, heIyi munká|tatók számára
kedvezmények biztosítása a munkaerő.piaci részvéteI bővítése
érdekében

10. táb|ázat: A V|||. kerü|eti He|yi Esélyegyen|őségi Program Intézkedési Tervében szerep|ő célcsoport-specifikus
fejIesztési Ieh etőségek (2013).

(Forrós: Helyi Esélyegyenlőségi Program, Budopest Főváros Vlll' kerület Józsefvórosi onkormónyzat, 201j. július; sajót szerkesztés)
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sWoT / HUMÁN INFRASTRUKTÚRA

ERőssÉGEK GYENGESEGEK

. Középisko|ák szé|es vá|asztéka he|yben . Az ĺgények je|entősen meghalac|ják a hö|csőc|ei

. Fe|sőoktatási intézmények rendkívü| magas férőheĺyek számát

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

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

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

. A fővárosi átlagná| kedvezőbb háziorvosi e||átottság gimnázĺumĺférőhelyek aránya a középiskolai

. K|inikák je|en|éte kapacitásokon be|til

r Maga5 a szociá|is segé|yekre szoru|ó népesség aránya

. A kerü|et magasan fe|ü|reprezentá|t a főVárosi

haj|éktaIa n e||átásban

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

LEHETősÉGEK VESZELYEK

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

r A Százados út környéke á|ta|ános ĺskolai negyedet alkotó hálózatosodása

ellátottságának javítása l Az á|ta|ánosan kedvezőt|en HH, HHH arányok miatt

nem Iehetséges a kerü|etben a kel|ően integrá|t oktatás

r A kerü|et a te|jes főváros szociá|is e|látóközpontjává

vá|ik

. ovodai kapacitások szűkössé vá|ása

FEJLEsZTÉsl K|HíVÁsoK
. Fővárosi, i||etve országos szinten keze|hető prob|émák megoIdásának artiku|á|ása: hajléktalane||átások

kiegyenlítettebb terü|eti eIhelyezése, tankeriiIeten be|Ü|i integrá|t oktatási Iehetőségek keze|ése.
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2.5. Jo1sEFVÁ RoS G AZ DASÁGA

2.5.1". Józsefváros gazdasági súlya, szerepköre, sajátos

gaZdasági jellemzői
Budapest sajátossága, kü|önösen a be|ső-pesti kerÜletek esetében, hogy a gazdasági é|et át|épi az egyes

kerü|etek határát, csupán kisebb egységek esetében értelmezhető helyi szervező erőként. Munkavá||a|ói

szempontbó| ritkán van je|entősége, hogy egy-egy nagyobb fogla|koztató, gazdasági szerep|ő me|yik

kerü|etben működik, mint ahogy a munkaadók számára is sokad|agos szempont a te|ephe|yvá|asztás során

ugyanez. A munkaerőhöz va|ó jó hozzáÍérés, a |ogisztikai lehetőségek, a reprezentációs szerep a Budapesten

be|ü|i he|yszínvá|asztások során mind lényegesebb szempont, mint a kerületi hovatartozás. A kerületek

szempontjábó| ugyanakkor mégis je|entőségge| bír, mi|yen gazdasági szerep|ők működnek a területükön,

ugyanis a fővárosi önkormányzat á|taI kivetett helyi adókbó| - me|yek közül egyedü| az iparűzési adó bír

érdemi sú||ya| - a fővárosi önkormányzat és a kerü|eti önkormányzatok közötti forrásmegosztásró| szó|ó

2006. évi 6XXX||l. törvényben meghatározott ku|cs szerint részesednek. E törvény szerint a fővárosi szinten

beszedett he|yiadók 49%-a i||eti meg a kerü|etiönkormányzatokat (5I%a Fővárosionkormányzaté), me|y

résznek a 3,80946081%-a i||eti a Vl||' kerÜletet, ami a 2015. évi aján|ott tervszám szerint pé|dáuI

3 910 602 000 forintot jelents.

2.5.f . A gazdasági szervezetek je|lemzői, fontosabb

beruházása!, telepü|ést érintő fejlesztési eIképze|ései

2013-ban Józsefuárosban 17 92o regisztrá|t vá||alkozás működött, me|yek |egnagyobb részét a 9419 korláto|t

fe|e|ősségű társaság, az 5511 öná||ó vá|lalkozó, va|amint a 2636 betéti társaság tette ki. A kerület |akosságára

vetítve a fővárosi átlagnál va|amiveI sűrűbb a vá|laIkozások je|en|éte Józsefuárosban (ezer főre 226,59, i||etve

238,80 darab), me|y e|őny kizárólag a kft-k re|atív magas számábó| következik. Minden egyéb cégformában

a|atta marad a kerü|eti sűrűség a fővárosi szintnek (leszámítva a |ényegében megegyező bt-koncentrációt).

Kü|önösen erős a kerü|et |emaradása, ha a belső-pesti kerületek összesített értékeive|vetjük össze, me|yek

minden vállaIkozástípus esetében, |egtöbbször nagy kü|önbségge| |ekörözik a józsefvárosiszámokat. Az egyes

vá||aIkozási formákat i||etően az utóbbi években a bt-k és egyéni vállalkozások háttérbe szoru|ása, ezze|

együtt a kft-k és rt-k fo|yamatos számbeli növekedése figyeIhető meg: 2007 és 2012 között előbbiek egyaránt

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

5 l/zots. (l. 28.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi onkormányzatot és a kerÜ|eti önkormányzatokat osztottan megi||ető bevéte|ek 2015. évi

me8osztásáró|.
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(Forrós: KSH Statinfo, sajdt szerkesztés)

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

mindazoná|taI bizonyos terü|eteken népességbe|i arányát (2013: 4,32%) meghaladóan részesl.i| abbó|,

|ega|ábbis az adott nemzetgazdasági ágban működő vá||alkozások darabszáma tekintetében.

A kerü|etben várható gazdasági fej|esztések, jellegükbő| fakadóan, nem tárhatóak fel te|jes egészében.

Mindazoná|taI ismert néhány 2ol5.2o2o között megvalósítani tervezett, eldöntött beruházás, amelyek

érdemben növeIhetik Józsefváros gazdasági súlyának és munkahe|yeinek számát:

- A Corvin Sétány Program 2Ol5-igmeg nem va|ósu|t e|emei - |akások, irodaépü|etek a Nagy Temp|om

utca és a Szigony utca köztiterületen (fej|esztő: Cordia, Futurea|)

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

Semmelweis Egyetem)

- Korányi projekt _ új, hétszintes Központi Betege||átó Épü|et építése a kü|ső k|inikai tombben

(fej |esztő : Sem me|weis Egyetem)

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

Nemzeii Kcizszolgá lati Egyetem)

2.5.3. Józsefváros főbb gazdasági ágazatai, jeIlemzői

Leginkább a kereskede|em-gépjárműjavítás (6,63%), a víze||átás, szennyvíz gyűjtése, keze|ése,

hu||adékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés (6,47%), a művészet, szórakoztatás, szabadidő (6,I8%) ésa
közigazgatás, véde|em, kötelező társada|ombiztosítás (6,06%) ágazatokban tűnik ki a kerü|et gazdaságisúlya.

Eme||ett népességi súlyán fe|ü|i szerepet játszik a V|l|. kerÜ|et a fe|do|gozóiparban, az építőiparban, a

szá||áshe|y-szolgá|tatás, vendég|átás, az adminisztratÍv, szo|gá|tatást támogató tevékenység és az oktatás

terü|etén is. Lemaradása az ĺngatlantigyekben, a vi||amosenergia-, gáz-, gőze||átás, |égkondicioná|ás, a

humán-egészségÜgyi, szociá|is e||átás, vaIamint a szá||ítás, raktározás nemzetgazdasági ágakban a

IegjeIentősebb.

A megosz|ást a kerü|eten be|Ülvizsgá|va szintén szembetűnő a kereskede|em-gépjárműjavítás erős több|ete

(Józsefuáros vá||a|kozásainak 24,63%o-a,4352 cég tartozik ide), amit a szakmai, tudományos, műszaki

tevékenység (14,oo%,2474 darab) és az ingat|anügy|etek (I3,83%,2444 darab) követnek'
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ií.Át,^ Á Ýlll. kertiIet részesedése Budapest egészén be|ü| az egyes nemzetgazdasági ágakban aktív regisztrá|t

válIaIkozások darabszámábó| (GFo'11, 2013).
(Forrás: TElR, saját szerkesztés)

l-
iI Humán.egészségÜgyi,

l I szociá|is e||átás - I,9oo/o

I ngatĺanŕigyIetek
t'3,43%

74. ábra: Egyes nemzetgazdasági ágakban aktív regisztrá|t vá||aIkozások be|ső megoszlása a V|||' kerÜ|etben (GFo'11,

2Or3).
(Forrás. TElR, sajót szerkesztés)

A kerü|etben |áthatóan erős kereskedeImi ágazatot továbbvizsgálva 4395 darab kiskereskedeImi üz|et

azonosítható, me|yek száma erőse n nő,2oo7 és 2013 között 36,49%-ka|,3220 darabró| indu|va érte e| a fenti

Művészet, szórakoztatáE
szabadidő. 6,13%

Vi||. energia, gáz, gőz, |égkond. - o,o8o/o

Víz-, szennyvíz.,
hu||adékgazdálkodás

o,2r%

Adminisztratív, szoIgáľtatást
rámo9ató _ 7,42o/o
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értéket. A főbb Üzlettípusok darabszáma meg|epő e|osz|ást mutat: aztgso darab ruházati szaküz|et magasan
dominá|ja Józsefuáros kiskereskedelmi mezőnyét (különösen a 130 texti|szaküzlette| és a 223 |ábbe|i- és
bőráru-szaküz|ettel kiegészü|ve). Ennek minden bizonnyaI a Józsefuárosi pá|yaudvar és a Ganz-MÁvRG
terü|etén kĺa|aku|t (időközben az utóbbi terü|etre szoru|t), kínai pĺacként em|egetni szokott
kereskedőközpont a magyarázata, ahoI számos öná||ó árus foglaIkozik e|sősorban ruházati cikkek
kereskede|méve|' Ezen ágazaton felü| jeĺentős az italüz|etek-szórakozóhe|yek, i||etve az éttermek-büfék
száma iS, igazo|va, hogy a V||l. kerü|et képes é|nĺ e|őnyös városszerkezeti pozíciójáva|, melynek
eredményeként a kerü|et be|ső részein meglehetősen sűrű a vendég|átóhelyek e|őfordulása

,3816

201.O

75. ábra: Kiskereskede|mi üz|etek száma a V|l|. kerĹjIetben (darab).
(Forrós: KSH Statĺnfo, sajat szerkesztés)
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f .5.4. Versenyképesség

Kutatós-fejlesztés
Minthogy Józsefváros Magyarország |egfej|ettebb régĺójának központjában, Budapest be|városában fekszik,

a munkaerőhöz va|ó hozzáférés nem Iehet gát a kerü|et gazdasági potenciá|jának kihasználásában. Fontosabb

kérdés - többek közt az iparűzésiadó-részesedés korábban tárgya|t kérdése kapcsán is -, hogy a fővároson

(illetve a Közép-Magyarország Régió egészén be|Ü| is) mennyire képes a kerü|et otthont adni innovatív,

kutatás-fej|esztésben aktív gazdasági szereplőnek. Kedvező fekvése, i|letve a kerÜletben ĺisszpontosu|ó,

je|entős részben országos je|entőségű fe|sőoktatási intézmények nagy száma a|apján Józsefuáros ĺdeá|is

adottságokkal rendeIkezik e téren.

A kerületben zaj|ó K+F tevékenység szervesen kapcso|ódik a fővárosi kutatói hálózatba, ame|ynek kozponti

szerepe az országtudományos életében megkérdője|ezhetet|en. Emellett az üz|eti szféra kutatóhelyeinek,

il|etve a |egje|entősebb egyetemek többsége is a fővárosban koncentrá|ódik. Józsefuáros a re|eváns

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

Informatikai KarávaI kapcso|ódik be.

Turizmus

Józsefváros turisztikai szempontbó| is meghatározó Budapesten, a kerÜ|etteI kapcsoIatos á|ta|ános

percepciókhoz képest kifejezetten sok műem|éki |átniva|óvaI rendeIkezik.

Látnivaló

Magyar Nemzeti Múzeum

Uránia Nemzeti FiImszínház

Szent Rókus-kápoIna

KeIeti pá|yaudvar

Kerepesi temető (Fiumei úti sírkert)

Füvészkerti Festetics-Vi||a és pálmaház

Magyar Természettudományi Múzeum

Szabó Ervin Konwtár épü|ete (Wenckheim-pa|ota)

Corvin Mozi

Festetics-paIota és KároIyi-palota

Podmaniczky-DegenfeId Könyvtár (Üllői út 24.)

József utcai Műteremház (József utca 37.)

Párbeszéd Háza (Horánszky u. 20.)

Festetics-paIota (Po||ack Mihá|y tér 3.)

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

Justitia-kút (Szabó Ervin tér)

A|másy-pa|ota és udvara - Magyar Építőművészek székháza (otpacsirta utca 5.)

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

Trefort-kert és Gó|yavár (Múzeum k<irút 4-8.)

11. táblázat: lsmert és fe|fedezet|en attrakciók Józsefvárosban.
(Forrós: Jozsefvóros turisztikoi és vórosmarketi ng-koncepciója, 2010)
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Budapest az eImúlt években e8yre kedve|tebb úticé|lá vált, ame|ynek hatása Józsefuárosban is érzéke|hető,
egyre több kü|fö|di médium aján|ja a kerriletet a 2010-es évek e|ső fe|étől. E kedvező folyamat mögött
egyrészt a kerĹi|et be|városi fekvése, másrészt pedig a számos, nemzetközi szinten is érdek|ődésre méltó
turisztĺkai |átványosság ál|_ de érdemes megem|íteni az a|ternatív városnéző túrák növekvő népszerűségét
is. Ez utóbbiak a közismert |átványosságok he|yett az aIkalmi látogató e|őtt rejtett he|yi va|óság bemutatását
cé|ozzák, ekként a V|l|. kerrilet színes, fragmentá|t szövete ideá|is keretü| szo|gál számukra. Mindezen
tendenciák nyomán nem |ehet meg|epő, hogy mind a vendéget mind az eltöltött vendégéjszakák száma
dinamikusan növekszik Józsefvárosban: az összes vendégek száma 159 ezerről 310 ezerre, a kü|fĺi|dĺeké 146
ezerrő| 284 ezerre, az e|őbbiek á|taI eltö|tött vendégéjszakák száma 409 ezerrő| 7LL ezerre, az utóbbiak á|taI
e|tö|tötteké 384 ezerrő| 644 ezerre nőtt2oo7 és 2013 között. A számokból egyfe|ő| még kio|vasható, hogy
egyfe|ő| a kerü|etivendégek elsöprő többsége (2013-ban 9O,59%-a\ kü|fö|di, másfe|ő| pedig hogy Budapest
egyre népszerűbbé vá|ása - a fapados repü|és, a hétvégi város|átogatások e|terjedéséve| - egyÜtt jár az itt
tö|tött idő csökkenéséveI is. MĘ 2007-ben egy át|agos vendég 2,57 éjszakáttö|tött a kerü|etben, addig 2013-
ban már csak 2,29-et.
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Vendégéjszakák KÜlfoldiek á|taI

eItöltött
vendégéjszakák
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77. ábra: o'..á;a;Ĺü|fölď *"eég"k;il"t* đ;égéńkák ilň;; V|||. k",ÜGi k";*ilffi."i iiĺäińelvein (ezer fő,
i||etve ezer vendégéjszaka).

(Forrós: KSH Statinfo, sajót szerkesztés)

E növekedésse|Józsefváros jó ideje a budapesti át|ag fe|ett te|jesít, és csak 2013-ban mérsék|ődött annyit a
vendégéjszakák számának növekedése, hogy az összfővárosi érték is beérje azt.

iir
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Vendégek
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78. ábra: Vendégek, i||etve vendégéjszakák számának éves vá|tozása a Vl||. kerü|etben és Budapesten (o%=e|őzí5 év
értéke).

(Forrós: KSH StatinJo, saját szerkesztés)

Kü|önösen érzék|etesen mutatja meg Józsefuáros turisztikai potenciá|jának növekedését a kereskede|mi

szálláshe|yek férőhe|y-változása:2oo7 és 2013 között a kerületben Z,28-szorosára nöVekedett a férőhe|yek

száma, míg ugyanezen idő alatt a főváros egészének kapacitásbővri|ése csupán 1,16-szoros vo|t'

fffi7 2008 2ffi9 2010 foII 2072 f073

*V|l|' kerüĺet +Budapest
łl

79. ábra.. tsszes kereskedeImi szá||áshely férőhelyeinek vá|tozása a V|l|. kerü|etben, i||etve Budapesten
(adott terÜ|eti egység 2007-es értéke=1)

(Forras: KSH Stotinfo, saját szerkesztés)

A kerü|etben a |egfőbb turisztikai cé|pont a Paĺotanegyed, ame|y azonban Budapest turisztĺkaĺtérhá|ózatának
perifériáján he|yezkedik e|. A kü|fö|di |átogatók ezt a negyedet csak érintőĺegesen érintik, s főként a

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

Nemzeti Múzeumnak van jelentős a vonzereje a negyedben, elsősorban be|fö|diek között. összességében

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

turisztikai kihaszná|tsága minden szempontbó| je|entősen intenzívebb, Józsefuáros dinamikus turisztikai

kapacitás- és |átogatásnövekedésébő| megalapozottan |ehet ezen eImaradás o|dódására számítani.
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2.5.s. Ingatlan piacl viszonyok (keres!et-kínálat)
JózsefVárosban je|entős szerepet játszanak az ingat|anfej|esztések: 2013-ban itt épti|t a buĺĺapesti kerü|etek
közü| a |egtöbb új lakás (385 darab a fővárosi t77o-bő|)6, ami - tekintettel arra, hogy nagy részük az
a|apvetően áta|aku|ó Corvin negyed magasabbra pozícioná|t terü|etén |étesÜ|t _ je|entős áremelkedést vetít
e|őre. Ennek megfe|e|ően várható, hogy jelentőssé vá|ik a befektetési cé|ú |akásvásár|ás szerepe is. A kerti|et
sajátos ingatlanpiaci pozícióját je|zi, hogy Pest Nagykörúton be|tilĺ részei kciztil a Pa|otanegyed számít a
|ego|csóbb városrésznek, noha a kerÜ|eten belÜ| inkább át|agosnak minősÜ|nek az itteni lakásárak' Azoktó|
érdemben a Corvin és a Százados negyedek térnek e| (felfe|é), i|letve a Magdo|na és orczy negyedek (|efe|é):
mig a Százados negyed a maga 236 000 forintos át|agos négyzetméterárával a |egdrágább negyede a
kerü|etnek, addig a Corvin Sétány Program projektterületén még az újonnan épü|t, je|entősen drágább
lakásokkaI együtt is csak 225 0oo forint ugyanez az érték. tsszefügghet az újépítésű |akások szĺnte te|jes
hiányáva|, hogy a máskÜlönben kedvező státuszúnak tartott Tisztvise|őte|ep négyzetméterárai (át|agosan
175 000 forint) alacsonyabbak a kerü|et szociá|is prob|émákkaI inkább terhe|t középső negyedeinek
(Népszínház, Csarnok, Corvin-észat Losonci, MagdoIna, orczy, Ganz) 206 ooo forintos át|agáná|.

A kerü|et ingat|anpiaci népszerűségét segíti e|ő annak kedvező közlekedési helyzete is: a város kerü|etei közü|
itt található a |egtöbb metróá||omás, a mil|enniumi földalattivasúton kívÜ| az összes metróvona| érinti. Az
átIagos négyzetméterárak- egy jeIentősebb 2003-as és 2009-es, majd egy mérséke|tebb 2012-es - visszaesés
után 2013-ra 215 000forint körÜ|he|yezkedtek e|. A keres|et és a kínálat hektĺkusságát, azúj |akások piacra
lépésének árformá|ó erejét jó| je|zi, hogy 2009-ben pé|dáu| fé| év a|att kevesebb, mint fe|ére (347 ooo
forintró| 161. 000 forintra) esett Vissza a hirdetésekben megje|enő |akások át|agos négyzetméterára.

350000

3m000 -'H' '(Ý|8sl1! rJr)Í\r (t

80. ábra: Lakások át|agos négyzetméterára a V|||. kerületben (Ft).
( Forró s : i n g otl an n et.h u )
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Negyed Ftlm2

Tĺsztviseĺőte|eo 175 000

Józsefuárostcibbi része 197 000

Palotanegyed 206 000

Corvin Sétány Program 225 000

Százados negyed 236 000

12.táb|ázati Át|agos négyzetméterárak a V|||. kerü|et egyes kieme|t részein, iIletve fennmaradó részein (2015. ápriIis
1.)

(Forrás: otthonte rkep,hu)

Erősödő tendencĺákat mutat a kerü|eti irodapiac is,2ot4.jú|iusban 168 000 m2 béreIhető terti|ette|, jó _ A és

B kategóriás - minősítésű irodák magas arányával, a többi be|városi kerü|ethez képest kedvezőbb bérleti

díjakka|?. 2oo7 és 2015 között számos irodaépü|et épÜlt a kerü|etben:

lrodaház neve Építés éve Kiadó teriilet

Arena Corner 2007 24000m2

Baross 52 2007 5 200 m2

Parkway 2008 4f00m2

Corvin Towers f0O9 24000m2

corvĺn corner 20t4 6 200 m2

13. táb|ázat: 2007 és 2015 között átadott új irodaházak a Vl||' kerü|etben.
(Forrós: sajót gyűjtés)

7 Érdemes Iakást Venni lózsefvárosban. Jozsefvaros'hu, 2014. jú| ius7 ., http:/ /jozsefuaros'hu/hirl1922/erdemes-lakast-vennijozsefl/arosban/
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swor / GAZDASAG

ERőssÉGEK GYENGESEGEK

l Erős kiskereskede|em t Bizonyos terü|eteken - e|sősorban a Ganz negyedben -
. Kapcsolódás a be|város kereskede|mi há|ózatához szinte e||enőrizet|en, kaotikus kereskede|mi kínálat

t K+F-aktivitás je|en|éte l Egyenet|en turisztikai érintettség

r A fővárosi átlagot meghaIadó ütemben bővÜ|ő r Városrészenként je|entősen e|térő ingatIanpiaci

turizmus mozgások

r Számos |átniva|ó,,,a|ternatíV városnézés,,

. Fővárosi |éptékű ingatlanfejIesztések

. Je|entősirodakaoacitások

LEHETOSEGEK VESZELYEK

r Saját jogú turisztikai Vonzerő kiépü|ése r Az ingatlanfejlesztéseknek nincs továbbgyűrűzőhatása
! Tudásközponti szerepkor kia|aku|ása a je|en |évő . A kerü|et a fővárosi turizmus passzív hátországává vá|ik

egyetemek, kutatóhe|yek sűrűsödése révén r A kiskereskede|em egysíkúvá válik, a kínai piacra épü|ő
r Az egyelőre e szempontból érintet|en kert!|etrészek vonaI mentén

turisztikai potenciá|jának megteremtése, a|ternatív
|átvá nyosságokka I

r Zöĺd gazdaság

FEJLEsZTÉsl KIHíVÁsoK
r Turisztĺkai vonzerő bővítésére vonatkozó eIképze|éseknek kataIizá|ása

. Ganz negyed kereskedelmének rendezése

Ĺ02
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2.6. AZ o ru ro n vÁruYznĺ GAZDÁ LKo DÁSA, A TE LE P Ü lÉs r ru LEsZTÉs

EszKoz- És l ĺĺĺÉzM É NYRE N DSZE RE

f .6.1. Koltségvetés, gazdasági program

Költségvetés
2014 februárjában az á|lam átvá||alta a kerü|eti önkormányzat adósságá||ományát (amely 5409,9 mi||ió forint

tett ki ekkor), noha érdemes megem|íteni, hogy a kerü|et gazdá|kodása már 2010-ben és 201'1.-ben is

szufficites vo|t. A fe|adate||átásban (e|sősorban a közoktatásban) való erősödő á||ami szerepvá||a|ás nyomán

a he|yi cinkormányzatok fe|adataIapú finanszírozása csökkent, így az önkormányzat 2074. évi gazdá|kodása

már csupán 16981,3 mi||ió Ft kö|tségvetési bevéte|t és 15563,0 mi||ió Ft kti|tségvetési kiadást

eredményezett8, azaz újbó|i adósság ekkor sem jeIent meg.
oĘ
oÝśÍ
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81. ábra: A V|||. kerületi önkormányzat éves osszes kiadásai és bevéte|ei (mi||ió Ft).

(Forrás: KSH Statinfo, sajót szerkesztés)

2Oo7 és 2011 közĺitt a he|yi önkormányzat fő adóbevéte|ei közü| az iparűzési adó összege fo|yamatosan

csökkent, míg a gépjárműadóé 2009-ig csökkent, majd érezhetően nőni kezdett. Pluszbevéte|t je|ent a kerÜ|et

számára, hogy 2011-tő| a Fővárosi önkormányzattó|, aho| azt a kerületi önkormányzat igénye|te, he|yben

maradt az idegenforgaImi adó - ez 20].1-ben Józsefvárosnak172 mi||ió forintot je|entett.

8 Á||ami Számvevőszék - Jetentés az önkormányzatok vagyongazdá|kodása szabá|yszerűségének e||enőrzésérő|. Budapest Főváros V|||. kerü|et

Józsefoáros' 2015. március.
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82. ábra: A V|||. kerÜ|eti önkormányzat fő adóbevéte|ei (mi||ió Ft).
(Forrás: KsH stotínÍo, sojót szerkesztés)

Gozdosógi program
Az önkormányzat korábbitevékenységeit meghatározó gazdaságé|énkítésiszándékok elsősorban Józsefuáros
2010-14-es gazdasági programjábó|o|vashatóak ki, amely három fő eĺemben azonosította a kerü|et gazdasági
dĺna mikájának zálogait:

- az egyetemek és kutatóintézetek á|taI képvise|t tudásiparban;

- a kerü|et je|entős ku|turá|is értékeire építeniképes turizmusban;
- a kerü|eti tradíciót jelentő erős he|yi vá||a|kozói rétekben'

E három e|emre építve a gazdasági program a következő teendőket tűzte ki maga e|é:

1, Vá||a|kozásokra építő kerü|eti gazdaság

2. A kerü|eti gazdaság versenyképességének növe|ése

a. Az önkormányzat a|apvető feladat a he|yigazdaság fejlesztése, ame|y a fej|esztések a|apja
b' NöveIni kelI a vá||aIkozói versenyképességet (szolgá|tatások mennyiségi, minőségijavítása,

hiányzó ĺakossági szo|gá|tatások cé|zó fejlesztésének támogatása, p|' Pa|otanegyedben
kultúrára épülő szo|gá ltatások)

i. Turisztikaivonzerő javítása (amĺ fontos a gazdasági aktivitás szempontjáb ő|, igy az
önkormányzat ösztönzi a vá||aIkozásokat, hogy a keres|ethez aIkalmazkodjanak)

Tudásipar megtartása, erősítése, az a|ábbi okokbó|

1'. Az egyetemek és kutatóintézetek jeĺentik a |egnagyobb fog|a|koztatási
egységeket

2. Az intézmények környezetének fej|ődése továbbhajtja az á|ta|ános gazdasági
nĺivekedést (Corvin Sétány Program, Be|ső-Józsefuáros)

3. A kü|önböző adottságokkaĺ rendelkező negyedek értéket je|enthetnek a
későbbiek során

ii' Az információhoz jutás esélyeinek javítása

1. Az önkormányzat támogatja a piaci szereplők fejlesztési szándékait

Ý,sl
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2. Vá||aIkozói fórumokat, börzéket és tematikus előadást, tanácsadást szervez

3. Fontos a gyors kétirányri információs há|ózatok kia|akítása

3. A kerĹilet foglalkoztatottsági helyzetének javítása

a. Magas színvona|ú és differenciált közoktatási rendszer

i. Korszerű közoktatás (rugaImasan reagá|ó munkaerő kia|aku|ása)

ii. Az egyik |egfontosabb fe|adat a hátrányos he|yzetű gyerekek fe|zárkóztatása és a
tehetséges diákok gondozása

b' Munkaerőképzés

i. Szakképzés vagy átképzés biztosítása, munkané|kü|iek segÍtése a munkakeresésben

c. Szakképzési program

i. Hiányszakmák képzése, kiegészítő szakmák megszerzésére irányu|ó tanfo|yamok

ii. Eme||ett fontosak a számítógépes képzések és a karrierutak áttekintése

d. Munkané|kü|iek he|yzetének javÍtása

i. Az eddĺgi tevékenységét fo|ytatja az cinkormányzat: á||áskereső k|ub, á||ásbörze,

munkába á|lást segítő k|ub

e. Ú1 kozfog|aIkoztatási program, a Nemzeti Közfoglalkoztatási Programhoz i||eszkedve

f. Gyakornoki program fenntartása a diplomás pá|yakezdők számára az önkormányzat
kÜ|önböző intézményeiben

c. Kiegészítő fogIaIkoztatási projektek

i. Házmesterek és viceházmesterek az önkormányzati bérházakban

ii. Szociá|is mosoda projekt a kerÜ|et krízisterü|etein

iii. Közterü|eti takarítói á||áshe|yek számának bővítése

2.6.2. GazdaságfejlesztésI tevékenység
Józsefváros önkormányzatának mérséke|t lehetőségei vannak az aktív gazdaságfej|esztésre, a helyi adók

közü| csak az építményadó kapcsán merü|t feI az értékalapú beavatkozás gondo|ata. |tt a kis

riz|ethe|yiségeknek kedvező a|apterri|et-a|apú progresszív adóztatás bevezetéséve| kívánja a kerü|et a

kĺsvá||aIkozásokat támogatni - összhangban a kerü|et 2011.-ben készü|t gazdasági programjáva|, ame|y

hangsú|yozza a válla|kozások kiemelt he|yét Józsefuáros gazdaságában' Ezen fe|ü| em|ítésre méltó az

önkormányzati tu|ajdonú bér|emények - me|yek a kerÜ|et egészét tekintve je|entős kisebbségben vannak a

magántu|ajdonúakkaI szemben - kiadásáva| kapcso|atos preferenciák a|aku|ása: a 2014-es po|gármesteri

programban he|yet kapott bizonyos kereskede|mi tevékenységtípusok korlátozásának kívánaIma. ||yenek az

e|sősorban aIkoho|t árusító kisbo|tok, a ca|| shopok (o|csó nemzetközitelefonhívásokat, internet-hozzáférést

kíná|ó ÜzIetek), i||etve hozzájuk kapcso|ódóan a mobi|telefon-kereskedések, mely Üz|etfajták az

ön kormá nyzat megfigye|ése szerint gya kra n zava rjá k környezetÜ k nyuga Imát.

EzekkeI szemben bizonyos tevékenységtípusok az önkormányzat részérő| támogatást és biza|mat é|veznek,

két, e|sősorban inkább a jövőben megva|ósítandó szándék szerint:

- A Népszínház utcában és környékén a kisiparosok tematikus, öná||ó turisztikai értékke| bíró

sűrűsödésének megta rtása és erősítése kívá natos.

- A Pa|otanegyed művészeti kínálatának erősítésére a kerü|et ga|ériák bekcj|tözését tűzte ki célként

maga elé.
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f .6.3. Fogla ! koztatáspol itika
A he|yzetfeltárás során nem merÜltek fe| aktív fog|a|koztatáspo|ĺtikai gyakorlatok a kerü|eti cinkormányzat
részérő|, ugyanakkor a kérdés tematikusan kapcso|ódik az L'4'I. pontban bővebben tárgya|t
közfogla|koztatáshÔz, me|ynek részeként 2011 óta a kerulet 30/ és 842 f() ktizött vá|tozó |étszámban
fog|aIkoztatott álĺáskeresőket kcjztisztasági és karbantartói munkakörökben. A közfog|akoztatásban részt
vevőktársadaImiés munkaerő-piaciintegrációját csupán a főá|lásr] aIkalmazottak általbiztosított környezet
valósÍtja meg, indirekt módon, mig az aktív, szociális munkások részvéte|éve| zajló reintegrációnak a

fog|aIkoztató szervezetek (városüzeme|tetési szo|gálat, bölcsődék) forráshiánya képezi a fő akadályát.

Fontos megem|íteni, hogy a stratégiaa|kotással párhuzamosan,2015-ben készü| el egy, a kerü|et alacsony
isko|ai végzettségű |akosai, az itt é|ő romák és a két csoporton be|riI kti|önösen a fiatalok munkavál|alását,
|egális jövedelemszerző tevékenységét e|ősegítő közép- és hosszú távú önkormányzati fog|alkoztatási
stratégia, ehhez kapcso|ódó oktatási stratégia és cse|ekvésiterv kido|gozására' E dokumentumok ugyan a

Magdo|na Negyed Program részeként, de a kerü|et összes krízisterti|etére fókuszá|va készülnek el, így a
jövőben hiánypót|ó iránymutatásként szo|gá|hatnak a kerü|et fog|aIkoztatáspolitikájának kia|akításához'

f .6.4.

Lqkósok

Józsefvárosban a Iakásbérbeadási és Iakásgazdálkodási tevékenységek el|átása nem közvetIenü| az
önkormányzat fe|adatkörébe tartozik: 201.0 októberétő| ezt a kerület önkormányzatának cége, a Kisfa|u
Józsefuárosi Vagyongazdá|kodási Kft' |átja e|. A Lakásgazdá|kodási Iroda főbb fe|adatkĺjrébe tartozik a

szociális lakbérek megá||apítása: Józsefuárosban nincs szociá|isbér|akás-ál|omány, szociá|is |akbér csak bére|t
és haszná|atiszerződésse| |akott |akásokra állapítható meg. Az önkormányzat tu|ajdonában ál|ó |akások bérbe
adásának fe|téte|eit és a |akbér mértékét a L6l2o70. (l|l.08.) számú önkormányzati rende|et szabá|yozza'
Szociális he|yzete a|apján minden |akásbér|ő benyújthatja kére|mét, és amennyiben a rende|et á|tal
meghatározott fe|téte|eknek megfe|e|, kére|me jóváhagyásra kerü|. 2014-ben a Lakásgazdáĺkodási lroda 500
esetben ál|apított meg szociá|is |akbért.

A tény|egesen fizetendő |akbér a|apját képező - növe|ő és csökkentő tényezőkke| nem rende|kező |akásokra
megá|lapított - |akbér komfortfokozat szerinti mértéke 2013 márciusától kezdődően:

Komfortfokozat: Szociális Iakbér: Költsége|vű lakbéľ: Piaci a|apú lakbér:

Lakás- és helyiséggazdálkodás

N em távf űtéses összkomfo rtos 29o,oo Ft/ m2 / hó+ AF A
Iakás esetén:

388,00 Ft/mz/hó+^F^ 698,00 Ftlm2lhó+ÁFA

Komfortos és távfűtéses
összkomfortos Iakás esetén :

272,oo Ft/m2/hó+^FA 363,00 Ftlm2lhó+ÁFA 654,00 Ftlm2/hó+^FA

Fé|komfortos Iakás esetén: I77,o0 Ft/mz/hó+^F^ f36,00 Ft/m2/hó+^F^ 425,oo Ft/mzlhó+^F^

Komfort néĺküli |akás esetén: 136,00 Ft/m,/hó+ÁFA 183,oo Ftlm2lhó+ÁFA 328,oo Ft/mzlhó+AFA

Szükség|akás esetén: 109,oo Ft/m2/hó+^F^ L46,0o Ft/m2lhó+^FA 262,00 Ft/m2lhó+^F^

74.táb|ázat.. onkormányzati tu|ajdonú |akások Iakbére a V|||. kerü|etben (2013-tól).
(Forrós: 16/2010. (llt.08.) onk, rende!et, sajót szerkesztés)

A |akbér csökkentésére és növe|ésére vonatkozó e|őírásokat ugyanezen rende|et szabá|yozza, Míg 2008 és
2013 között a nem táVfűtéses cisszkomfortos |akások piacia|apú |akbére 22%-ka| növekedett, addĺg a szociális
|akbér változat|an maradt. Az önkormányzati tu|ajdonban |évő bér|akások száma 2010 és 2014 között
jelentősen, tl%-ka| csökkent: a vĺzsgált időszak kezdetén még 5458 |akás volt az önkormányzat tu|ajdonában,
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míg 2014-ben már csak 4835. Az önkormányzati tulajdonban |éVő bérlakások á||ományának vá|tozása az

a|ábbi táblázatban követhető nyomon:

Kategória Ĺoo% Társasházi

iinkormányzati
Osszesen Változás évrő| évre

2010 Lakás db 3283 2L75 5458 kiindu|ási adat

Lakott db 2020 5234

Üres db r.55 507

2011 Lakás db 3208 5245 -f!5

Lakott db 28tL 1900 -s23

Üres db 397 27

Lakás db 2998 2000 -247

Lakott db 2667 1.863 4530 -1,81

Üres db 331 L37 468

2013 Lakás db 1924 -854913

Lakott db 2616 1734 4350 -180

Üres db 95373 190 563

fotĄ Lakás db 29s3 4835 -78

Lakott db 2520 L673 4193 -1,57

Üres db 433 209

Lakás db 2947 1860 4807 -28

Lakott db 4130n.a. n.a. -63

Üres db n.a. n.a. 677 35

15. táblázat: Önkormányzati tu|ajdonú |akások á|lományának változásaĺ a V|||. kerületben (darab).
(Fonós: önkormónyzoti adatszolgóltotós, soját szerkesztés)
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Az alábbi táb|ázatok jó| i||usztrá|ják a |akások műszaki, i||etve hasznosítási szempont szerinti e|osz|ását:

Műszaki szempont Darabszám Részesedés a te|jes

álIománybó| (százalék)

<isszkomfortos

komfortos 46,37

fé|komfortos 79)

komfort né|kü|i t6t4 33,58

szÜkséglakás ?ąo

0,5 szobás o,77

1 szobás 3253 67,67

].,5 szobás 457

2 szobás 17,76

2,5 szobás 1,58

3 szobás 1q1

3 szobásná| több 38 0,79

16. táb|ázat: tnkormányzati tu|ajdonÚ |akások megosz|ása komfortfokozat és szobaszám szerint a V|||. kerÜ|etben
(201s).

(Forrás: önkormónyzati odatszolgaltatós, saját szerkesztés)

Hasznosítási szempont Darabszám

Lakott, i|letve jogi|ag nem üres
lakások:

bérIeti szerződéses 3233

használati szerződéses

jogcím nélküĺĺ

hagyatékos

Üres lakások:

hasznosítható

nem hasznosítható (pl. szükségĺakás, 385
bontandó, zároĺt)

!7 . táb|ázat: onl. eru|etben (2015).
(Forrós: önkormányzoti adatszol góltatás, sajót szerkesztés)

Nem ląkós célú helyiségek
A lakások mellett szintén tu|ajdonosa az önkormányzatt785 db nem |akás cé|ú he|yiségnek is, me|yből584
darabot bérbeadás útján hasznosít, 125 he|yiséget pedig jogcím né|kül haszná|nak, míg 1076 helyiség üres. A
nem lakáscé|ú he|yiségek esetében a he|yiséggazdá|kodási stratégia eIkészítése nem jogszabá|yban e|őírt
köte|ezettség. Az üres, nem |akáscé|ú he|yiségek kcinnyebben és rugalmasabban történő bérbeadására a

KisfaIu Kft. He|yiségbérbeadási ĺrodája 2013-ban e|készített egy, az eIkövetkező évekre vonatkozó he|yiség-
bérbeadási stratégiát'

Az eImú|t években a nemzetgazdasági szinten tapasztaIható negatív fo|yamatok a nem |akás célú he|yiségek
bér|ete kapcsán is megmutatkoztak, az új he|yiségek bérbeadása és a bér|etidíj-bevéte|ek 20o9-tő|
fo|yamatos visszaesést mutattak' A V|||. kerü|eti helyiségeket bér|ők egy-két kivéte||eIegyénĺváĺ|aIkozók és
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kisvá|laIkozások, tevékenységi körük többnyire kereskedeImi és szolgáltatási tevékenység, így

hatványozottan érintették őket a gazdaságĺvá|ság elhúzódó hatásai és a keres|et beszűkülése. E|őbbiek miatt

egyre többen adták vissza a he|yiségeket a bér|eti díjak kiterme|hetet|enségére va|ó hivatkozássa|, ezze|

párhuzamosan pedig kevesebb bérbevéte|i kérelem érkezett be' A fo|yamat 2013-ban megtorpant és

stagná|ni kezdett, majd 2014-ben isméte|ten kevesebb kére|em érkezett be. A bérbe adott he|yiségek

csökkenésével párhuzamosan növekszik az üres, nem hasznosított he|yiségek á|lománya, ame|y az

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

Józsefvárosban a Palotanegyedben |évő he|yiségek keresettek és könnyen bérbe adhatóak, a bérbeadás

problematikája ĺnkább az innen ke|etre eső területek he|yiségeit érinti, ezen be|ü| is a pincehelyiségeket,

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

40-100 m2-es utcai he|yiségeket keresik, a 100-150 m2 fe|etti helyiségekre igen ritkán nyújtanak be kéreImet.

Az udvari helyiségekre is igen korĺátozott a keres|et, tekintette| arra, hogy üz|etszerű tevékenység,

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

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

leromlott műszaki á|lapotban van, így a bérbeadóra tartozó fe|újítások bér|etiddba történő beszámításának

lehetősége a bér|eti díj összege meIlett kulcsfontosságú az új kéreImezők számára.

Az új bérbeadások fe||endítése érdekében az üres he|yiségek megje|entek internetes hirdetőfe|Ü|eten, ahoI

a he|yiségek paraméterei is feI vo|tak tÜntetve. EmelIett az önkormányzat 2013-ban együttműködési

megállapodást írt a|á a Fővárosi onkormányzattal a Rögtön jövök! mintaprojekt megvalósítására, me|ynek

keretén be|ü| onIine adatbázisba is fe|kerÜ|tek a kerti|et utcai bejáratú üres he|yiségei, így az érdek|ődők

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

A 25 mi||ió Ft fe|etti értékű helyiségek bérbeadására kiírt pá|yázatok sorra eredménytelenü| záru|tak az utóbbi

időszakban. Az eredményte|enség oka a legtöbb esetben a pá|yáztatott he|yĺségek rossz műszaki á||apota,

továbbá a pá|yázati kiírásban szerep|ő bér|eti díj összeg volt. A pá|yázók véleményei a|apján a he|yiségek

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

^ 
248l2oL3' (V|. 1.9.) számú képvise|ő-testületi határozat értelmében a helyiségbér alapjáu| a he|yiségek

aktua|izá|t beköltözhető forgaImi értéke szo|gá|' Ezen felü| a he|yiségben végezni kívánt tevékenység

figye|embe véte|éveI történik a bér|eti díj meghatározása; Józsefvárosban Ęy nem változik pusztán he|yszín

szerint a helyiség bér|eti díjak mértéke, hanem az a he|yiségek forga|mi értéke, va|amint a he|yiségben

végezni kívánt tevékenységhez tartozó szorző szerint kerülmegá||apításra, me|y attó|függően a|acsonyabb

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

bér|eti dij szorzója pé|dáuI a szeszárusítássa| összefüggő tevékenységeknek, a dohányboltoknak, az

itaIboltoknak, az erotikus bo|toknak, e||enben a|acsonyabb példáuI a szeszmentes vendég|átásnak, a

szeszárusítás né|küli kereskedeImi a|ape||átásnak, a |akossági kisipari szo|gá|tatásoknak, a közműve|ődési,

oktatási, szociá |is és sporttevéke nységeknek.
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2.6.5. Te|epÜlésfejIesztési gyakor|at
A V|l|. kerületben a 201.5-ig |ezaj|ott főbb telepÜ|ésfej|esztési fe|adatok mind az cinkormányzati tuĺajdonú
Rév8 Zrt. kezében összpontosu|tak. A társaság 1997-ben aIaku|t, eleinte a ferencvárositömbrehabilitációt
tlleĺledzse|ő sEM IX Zrt. mintájára részben bankituIaJdon|ássa|, de 2000 óta e|sősorban a Józsefuáros| (k|sebb

ľészt a fővárosi) önkormányzat tu|ajdona. Munkái közé tartoztak a kerü|et megújítását megalapozó
dokumentumok (1998: Józsefuárosi RehabiIitációs Stratégia, 2001: Józsefuárosi Lakáskoncepció, 2003-2005:
Józsefváros 15 éves kerü|etfej|esztési stratégiája), i||etve az e dokumentumok a|apján megvalósuló konkrét
fejIesztések (Be|ső-józsefvárosi tömbrehabilitáció, Futó utcai partnerségi program, Magdolna Negyed
Program, Európa Be|városa - Palotanegyed Ku|turális GazdaságfejIesztési Program, Corvin Sétány Program)
is.

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

Pľogram Fő tarta|mak

Magdo|na Negyed Program ||-ll|. Nyitott isko|a - Erdé|yi utcai Á|ta|ános |sko|a és Gimnázium megújítása
(2008-20r.s)

Szociá|is és bĹinmege|őzési program

CiviI szervezetek működésének támogatása, összekötése - CiviIhá|ó

Támogatott kiskereskedeIem-kisvá | |a lkozás fejIesztési program

Hátrányos heIyzetťíek fogIaIkoztathatóságának javítása

Kozösségfej|esztési, oktatási és ku|turá|is programok a Kesztyűgyár Közösségi

Házban

La kóközösség bevonásávaI történő épü|etfe|újítás

Mátyás tér és további közterü|etek rehabi|itációja

Minőségi oktatási program (Lakatos Menyhért Á|t. lsk. és Gimnázium)

Fog|alkoztatási, képzési, szoIgá|tatásbővítési program

Európa Belvárosa-program |-|| RehabiIitációs fejIesztést és a fenntartás intézményesítését célzó projektek
(20r,0-)

Egységes kommun ikációs és marketing stratégia kia Iakítása

Egységes kiskereskede|emi és szolgá|tatási program kiaIakítása, működtetése

Az épített orökség elemeinek megújítása, a szÜkséges funkció vá|tás e|ősegítése

A közterÜletek egységes megújítása, parko|ás rendezése

Uj turisztĺkai attrakciók kĺalakítása

Kreatív iparágak lete|epedésének e|ősegítése

Corvin Sétány Program Magántőkére épü|ő nagy|éptékű ingat|anfej|esztés: 1100, zomében eIavuĺt lakás
(2002) helyén közteriilet., ingat|an-, iroda- és kereskede|mi fej|esztés

18. táb|ázat:2008 és 2015 kcizött (is) futó, a Rév8 Zrt' á|taI fe|Ügye|t te|epÜ|ésfej|esztési programok a V|l|. kerü|etben.
(Forrds: rev8.hu, saját gyĹijtés)

A fenti projektek mindegyikében akadt a hosszú lefutású megva|ósítás alatt hátrá|tató tényező. A MagdoIna
Negyed Program a ||l. ütem uniós támogatásának csúszása miatt a tervezettné| rövidebb idő alatt va|ósu|t

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

önkormányzat is, Józsefuáros végÜ| egyedül indította e|. A Corvin Sétány Program magánerős fejlesztéseit
2009-től a vi|ággazdaságiválság |assította Ie jelentősen. 2015 tavaszáig azonban e projektek egyike sem záru|t

|e még vég|egesen, Ęy ex post értéke|ésÜk egye|őre nem lehetséges. Idézhetőek azonban a 2008-as Integrá|t

Városfej|esztésiStratégia 2012. szeptemberifeĺÜ|vizsgá|atában fog|a|tak, amelyek kitérnek a fenti projektek
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e|őrehaladására is, i||etve vázo|ják a következő években aktuá|is városfej|esztési fe|adatokat. Az itt |eírtak

szerint }ot8-ra reális a Corvin Sétány Program befejezése, mĘ újonnan az alábbi beruházások indítása

szükséges:

- Auróra utcai Szakorvosi Rende|őintézet fej|esztése, bővítése _2075 januárjában megkezdődött

- Te|eki László téri piac rekonstrukciója - az új piac2oI4' májusban megnyílt

- Bö|csődeépítés a To|nai Lajos u. 19. szám alatt - 2012-ben megnyí|t

- orczy Negyed Program - új városfejlesztési program indítása, a bérlakás-gazdálkodás ho||and

mode||je meghonosításáva|: a feIadat 2015-ben továbbra is aktuá|is

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

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

rendelkezett

A kerÜ|et fej|esztésének á|ta|ános, po|itikai szintű irányait a 201.4. őszi po|gármesteri program fejti ki. Ennek

fő pontjai a kovetkezők:

- Kooperáció a kormánnyalés a Fővárosionkormányzatta|

- ,,Józsefuáros újjáépü|,, - intézmények, köztertiIetek, parkok és társasházak fe|újítása

- Közbiztonság, közrend javítása

- ,,Gondoskodó önkormányzat,,- idősek, á||áskeresők, vá||alkozók, fiataI házasok, rászoru|ó

gyermekek, rászoru|ó csa|ádok, kerriletben haj|éktalanná vá|t emberek, kerékpárosok, fiata|ok

kiemelt támogatása

2.6.6. Intézményfenntartás
A Józsefuárosi önkormányzat összesen 19 kö|tségvetési szerven, i||etve hat aktív gazdasági társaságon

keresztü| tart fenn intézményeket és szo|gá|tatásokat. Ezek tevékenységi körei, kö|tségigényük, i|letve

önkormányzati forrásigényÜk az a|ábbi táb|ázatban |átható. Fontos megem|íteni, hogy a kerü|eti

önkormányzat a tulajdonában á||ó gazdaságitársaságokat egybe kívánja szervezni, me|y fo|yamat részeként

több társaság már 2015 e|őtt megszűnt, mĘ továbbiakat a 2015. év során tervez beo|vasztani az ljj, a
korábban ingat|ankeze|éssel és -gazdá|kodással fog|aIkozó Kisfalu Kft. égisze a|att. A gazdaságĺ társaságok

mind a kerÜ|et kizáró|agos tulajdonában á|lnak, kivéve a Rév8 Zrt-t, me|ynek 39,I%-a a Fővárosi

onkormányzaté.

!ntézmény osszeskiadás önkormányzatifinanszírozásFeIadatkör

Józsefvárosi GYermekek
Üdü|tetéséért Kcizhasznú Nonprofit
Kft.

GyermeküdÜ|tetés Magyarkúton és
KáotaIanfüreden

94 761 000 Ftł 73 600 000 Ft*

Bárka Józsefoárosi Színházi és

Ku|turá|is Nonprofit Kft .

Színházi szoIgáltatás a Bárka
Színházban

385 476 000 Ft* 24 000 000 Ft*

Rév8 Józsefvárosi RehabiIitációs és
Városfejlesztési Zrt.

VárosfejIesztési és városrehabiIitációs
projektek e|őkészítése és

menedzsmentie
90 650 000 Ft* 24 966 000 Ftł

JóHk JózseÍvárosi Média, Rendezvény

és Ga|éria Kcjzpont Közhasznú

Nonprofit Kft.

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

Józsefváros heti|ap kiadása és a

kerü|eti honIap üzeme|tetése 2o75-ig

290 008 000 Ft* 275 940 000 Ft*

Józsefvárosi Közösségi Házak

Nonprofit Kft.

A Kesztyűgyár Kozosségi Ház, a H13
Diák- és Vá||alkozásfejIesztési Kozpont

és a Cigány Zenekar, i||eWe ezek

272799 000Ft* 262 93L 000 Ft*
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programjainak működtetése, 2015-tő|
a JóHÍr Nkft. beo|vadásávaĺ annak

feladatai is

Kisfalu Kft.
onkormányzati ingatlangazdá|kodási

feladatok e||átása, 2015-tő| a 834 091 000 Ft*
parko|ásüzemeĺtetési feIadatokkaI

408 997 000 Ft*

Józsefvá rosi Parko|ásÜzeme|tetési
SzoIgálat

A kerÜ|eti tuIajdonú kcjzterĺiIptpk
parkolásának ti,"'"lt"te,. zói-s]]s 995 000 000 Ft 0Ft

Józsefvárosi szociá|is szoIgá|tató é5

Gyermekj ó | éti KCizpont

Csa|ádsegítő, gyermekjó|éti, házi
segítségnyújtási, nappaIi e||átási
feIadatok ellátása, gyermekek és

idősek átmeneti otthonainak
üzeme|tetése, a LÉLEK Program

működtetése

894 938 000 Ft 826 465 000 Ft

JózseÍvárosi Egyesített BcjIcsődék A kerü|eti bö|csődék működtetése 529 0s2 000 Ft 464 360 000 Ft

Józsefvá rosi Egészségü gyi SzoIgá |at

A kerületi szakorvosi, háziorvosi,
gyermekorvosi, védőnői és ifjúsági

egészségügyi szoI gá|tatások
biztosítása

rf63 474000tt 36 645 000 Ft

Józseívá rosi Intézménym űködtető
Központ

A kerület oktatási és nevelési
intézményei infrastruktúrájának 1 213 943 000 Ft

l'izemeĺtetése
1 067 057 000 Ft

13 db öná||ó szervként üzeme|ő
óvoda (201.5' májustó| egyesÍwe)

óvodai e||átás biztosítása 1 o39 ooo ooo Ft 1 039 000 000 Ft

Józsefvá rosi Közterü|et-feItigyeIet és
VárosüzemeItetési Szolgá|at (2015.
ben átszervezés aIatt)

TeIepü|és- és piacÜzemeltetési,
kerü|etőrségi feIadatok ellátása

735 929 000 Ft 731 738 000 Ft

19. táb|ázat: Józsefvárosi önkormányzati intézmények feIsoro|ása, tevékenysége, összes kiadása és bl)tosított
önkormányzati támogatása a 2015-ös kö|tségvetés szerint. A - csi||aggaI je|ĺilt - gazdasági társaságok adatai 2013-ra

(Forrás: Budapest Fővóros,i,i"r2,:i;]"ł;h1i:,,.ł,,r:i:;:7::,"ł;;:;:;:::::,,,:::;;;:;;;,n|. ,,,.,o., rendelete a 2075-ös
költségvetésről, ĺIletve az egyes gazdasági tórsosógok 2073-as eredménykimutotdsa, sajót szerkesztés)

2.6.7. Energiagazdá!kodás
A kerü|eti ĺinkormányzat nem rendeIkezĺk energiastratégiáva|, ĺ|letve aktuá|is energiafeIhaszná|ási
beszámo|óval,

2.6.8. TeIepü |ésĺ.izem e|tetési sZoIgá ltatások
Mint Budapesten á|ta|ában, úgy Józsefuárosban is megosztott a telepÜ|ésÜzemeltetési szolgá|tatások
biztosítása. A fővárosi és a kerületi szint közti fe|adatmegosztás fő irányait a Magyarország he|yĺ
önkormányzatairó| sző|ő 2o1J. CLXXX|X. törvény rögzíti, az e he|yen szeľeplő feladatok közü| az a|ábbiak
tekinthetőek a szűken érte|mezett telepü|ésüzemeltetés részének:

Fővárosi feladat Kerületi feIadat

kieme|t útvonaIak, csomópontok, kozparkok, közterek üzemeItetése,
fe|ügyelete

heIyi közutak, közterek és parkok üzeme|tetése

általános közterü|et-fe|ügyeleti hatáskcir a kerÜlet
közĺgazgatási határán belü|, ide nem értve a fővárosi

fe|ügyeIetű kĺemeIt terl'iIeteket

heIyi közosségi kozlekedés biztosítása és műkcidtetése, valamint a
főváros terüĺetén a parko|ás fe|téteIrendszerének kiaIakítása

t72

parko|ásüzemeItetés



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM

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

Budapest V|| |. kerriIet Józsefuáros

Józseflláros |TS - HeIyzetfeItáró, heIyzeteIemző munkarész

szociá|is ellátások biztosítása

óvodai e||átás

gyermekjóléti szoIgá|tatások és e||átások

szociá|is szolgá|tatások és e||átások, ameIyek keretében
teIepülési támogatás á|lapítható meg

turizmussal kapcsolatos feladatok turizmussaI kapcsolatos feIadatok ellátása

a kieme|t kulturá|is cirökség védeIme a kulturális örökség he|yi véde|me

a terü|etén hajléktaIanná vá|t szemé|yek e||átásának és

haj|éktaIanel|átás rehabiIitációjának,vaIamintahaj|éktalannává|ás
mege|őzésének biztosítása

egészségügyi alape||átás, az egészséges életmód segítését
cé|zó szolgá|tatások

saját tuIajdonú |akás- és helyiséggazdá|kodás

a kisterme|ők, ősterme|ők számára - jogszabá|yban

meghatározott termékeik - értékesítési Iehetőségeinek
biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás IehetőséBét is

közreműködés a heIyi közbiztonság biztosításában

teIepü|éstisztaság (közutak Iocso|ása, síkosságmentesítés)

közvi|ágítás biztosítása

ĺvóvízeIlátás

szennyvízeIvezetés, -kezelés és -ártaImatlanítás (csatornaszoIgá|tatás)

h u||a dékgazdá|kodás

körnvezet- és természetvédeIem

vízgazdá lkodás, vízkáreIhárítás

honvédeIem, polgári védeIem, katasztrófavédeIem

kéményseprő-ipari szoIgá|tatás biztosítása

az or szágos szerepkörre| összefüggő ku Iturális szoIgá|tatás, kü|önösen

a nyiIvános könyvtári e||átás biztosítása

távhőszoIgá|tatás

kciztemetők fenntartása

á||ategészségügyi feIadatok

20. táb|ázati Fővárosi, illetve kerÜleti hatáskorbe Uta|t operatív teIepÜĺésüzeme|tetési feladatok.
(Forrós: 2077. cUXXlX. törvény, sojdt szerkesztés)

A kerü|eti hatáskörbe tartozó fe|adatokat Józsefuáros részben az önkormányzat kö|tségvetési szerveivel,

részben saját tu|ajdonú gazdasági társaságaival biztosítja, me|yek között az alábbi feladatmegosztás

érvényesü|:
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lntézmény Feladat

A kerü|et 13, ciná||ó költségvetési
szervként Üzemelő óvodája (2015.

májustóĺ egyesíwe)
óvodai e||átás

Józsefvárosi EgészségÜ gyi Szolgá|at egészségÜgyi alape||átás, az egészséges életmód segítését cé|zó szoIgá|tatások

Józsefváros Egyesíteťt BciIcsődék;
Józsefuárosi Szociá|is SzoIgáltató és

Gyermekjóléti Krizpont
gyermekjó|éti szoIgá|tatások és el|átások

Józseívárosi Közterü|et-fe| ÜgyeIet és
Városüzeme|tetési SzoIgá|at (2015-ben

átszervezés aIatt)

heIyi közutak, kcĺzterek és parkok üzeme|tetése

á|ta|ános közterü|et-fe|ügye|eti hatáskör a kerü|et kcizigazgatási határán be|üĺ, ide nem
értve a fővárosi fe|Ügyeletű kiemelt terü|eteket

a kisterme|ők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik -
értékesítési Iehetőségeinek biztosítása, ideérwe a hétvégi árusítás lehetőségét is

(piacÜzemeItetés - TeIeki Lász|ó tér)

kozreműködés a heIyi közbiztonság biztosításában

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

szociá|is szoIgá|tatások és e||átások, ame|yek keretében teIepÜ|ési támogatás
á||apítható meg

a terü|etén hajléktaIanná vá|t szemé|yek e||átásának és rehabiIitációjának, valamint a

haj|éktaIanná vá|ás megelőzésének biztosítása

oarko|ásüzemeItetés
Kisfalu Kft.

saját tuIajdonú lakás- és heIyiséggazdá|kodás

PoIgármesteri Hivata|, VárosfejIesztési
és Főépítészi Ügyosztá|y

a ku|turá|is ör<ikség he|yi véde|me

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

27.táb|ázati A V|||. kerÜ|et egyes kö|tségvetési szervei, iIletve gazdasági társaságai á|taI e||átott operatíV
teIepÜlésÜzemeltetési feIadatok.

( Forrás : saj át sz e rke sztés)

Az á|ta|ános, kötelező feIadatokon fe|ü| a kerü|et városüzemeltetésben érintett egységei bizonyos
p|uszfe|adatokat is végeznek, a kerü|et 2015-ös kö|tségvetése a|apján az a|ábbiak szerint:

- JózsefvárosiEgyesítettBö|csődék:

o Biztos Kezdet Program

o ldőszakosgyermekfelvigyázás

o otthonigyermekgondozás

o Hétvégi játszóház

- Józsefvárosi E8észségügyiSzolgálat

o Háziorvosok rezsikö|tség-támogatása

- Józsefvárosi Szociá|is Szo|gá|tató és Gyermekjóléti Központ

o LÉLEK Program

o Krízis|akásokműködtetése

o Gyógymasszőr, gyógytorna, szociális étkeztetés, fodrász biztosÍtása a házi segítségnyújtás
részeként

o Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

- Józsefvárosi Köztertjlet-fe|ügyeIet és Városüzemeltetési Szo|gá|at
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o Közterületi szemétszál|ítás

o Kerü|etgondnokok

sWoT / oNKoRMÁĺlyzłĺI GAZDÁLKoDÁS

EROSSEGEK GYENGESEGEK

. Erős teIepLi|ésfejIesztési intézményrendszer, számos . Üres, nem hasznosítható bér|akások nagy száma

rendeIkezésre á| |ó taoaszta lat r Komfort né|kÜ|i bér|akások magas aránya

. Bér|akások kedvezőtIen méretstruktúrája

. Jogcím né|kÜ|i bér|akáshaszná|ók nagy száma

' Meddőonkormányzati pincehe|yiség-á||omány

LEHETOSEGEK VEszÉLYEK

r |nnovatív |akáspolitika a bérlakások nagy számára ! Nincs lehetőség a kedvezőtlen bér|akáshe|yzet

építve rendezésére

. A te|epü|ésfejIesztési rutin további projekteken való

kamatoztatása

FEJLEsZTÉsl K|HíVÁsoK
. A jogszabá|yi kotöttségek fényében nehézséget je|ent a bér|akásállomány á||apotának kozelítése a kerÜ|eti

Iakosság igényeihez, i||etve fenntartható rendszer kiépítése a rende|kezésre á||ó ingat|anvagyonbó|.
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2.7.^ľÁl És TERMÉszrrI ADoTTsÁGoK VIZsGÁLATA

A Józsefuáros a Pesti-síkság terü|etén helyezkedik
e|, ame|y arcu|ata |átszó|ag alig tago|t, dé| felé
nyitott lapá|y.

Fe|színének nagy vonásait a Duna a|akította ki,

ennek köszönhetően figye|hető meg a térség Ny-

K-ĺ irányban emelkedő térszínű teraszos
tagoItsága.

A fo|yó hajdani tevékenységérő| áruIkodik a

fe|szín közelében szinte mindenütt fe||eIhető

folyóvízi (homok-kavics) Ü|edék.

A József körút jelenlegi vona|ában egy Duna-ág

húzódott.

83' ábra: ós-Duna vízrajzi térképe (rész|et)

2.7.1. Természeti adottságok, tájhasználat, tájszerkezet
A kerü|et nagyobb része tájtípusát tekintve te|epü|ési (urbánus) táj, enné| fogva az emberi beavatkozás és az

épített elemek vannak tÚlsú|yban. Nagyobb összefüggő je|entős zö|dfe|ü|etű beépítet|en térség a Nemzeti

Síľkert terü|ete.

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

köszönhető, mint a ||. János Pá| pápa tér, a Te|eki Lász|ó tér, a Rezső tér és a Ludovika tér.

Az |. katonai felmérés (l7ffi-r787) idején készült térképeken a kerÜlet nagy része beépítetlen terü|etként

szerepe|, erdősÜ|t részekke|, a Rákóczi tér és a Mátyás tér térségében, a Pa|otanegyed városrészben |akott

terü|etekke|. A je|entősebb utak, a Rákócziút, a József körút, az Üll0iĺtvonala már kirajzolódik.

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

a Magdo|na negyed tömbjei, az orczy park, a Fiumei útĺ temető és a Józsefvárosi pá|yaudvar. Az orczy út -
Fiumei út vonalátó| keletre eső terü|et még beépítetIen vo|t.

A |||. katonai feImérés (1869-1887) térképein kirajzo|ódik a jeIen|egivárosszerkezet és beépített terü|etként
jeIennek meg o|yan városrészek, mint a Tisztvise|őte|ep.

2.7.2. Védett, védendő táji, természeti értékek, területek
A kerü|etben ta|álható FÜvészkert országos je|entőségű védett természeti terü|et. A 2015-ben jóváhagyott

teIepülésszerkezetitervben több teIepü|éskép-védeImijeIentőségű fasor kerü|t ábrázo|ásraz Múzeum körút,

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

utca, Könyves Kálmán körút.
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2.8.ZoLDFELÜ LETI RE N DSZER VIZSGALATA
A zö|dfe|ü|eti rendszer a te|epü|és sajátos felépítésíí, bio|ógiai fo|yamatokka| és öko|ógiai

törvényszerűségekkel je||emezhető a|rendszere. A növényzettel borított zöldfe|ü|eteken tú| bio|ógiai|ag

aktívnak számítanak a vízfeltiletek is. A telepü|ésszerkezetet átszövő, tago|ó városi szabadtcrc|< rcndszcrc
fogla|ja magába a terri|eti és |ineáris zö|dfe|ü|eti e|emeket. Ez a há|ózat kÜ|önböző je||egű és funkciójú,
vá|tozatos zö|dfe|ü|eti e|emekbő| épü| fe|.

A zö|dfe|i.i|eti e|emek tipologizá|hatók kiterjedésük, e|térő ökoĺógiai je||emzőik, és rekreációs haszná|atuk

a|apján.

2.8.1. Szerkezeti, kond icioná ló szem pontból lényeges, Va Ia m i nt

a zoldfe!ÜIeti karaktert meghatározó e|emek
Rekreációs szempontbó| a közparkok, közkertek a meghatározóak, ezek a|kotják a mozaikos e|rendezésű

zö|dhá|ózatot, amelynek e|emei kor|át|an közhaszná|attaI bírnak. A közhaszná|at e|ő| elzárt vagy kor|átozott

közhaszná|atú terü|etek zö|dfeIti|ete szintén fontos strukturá|is aIkotórész.

A zö|dfe|ü|eti rendszer |egje|entősebb elemei:

||. János Pá| pápa tér

Fiumei úti sírkert

Orczy park

FÜvészkert

magas zö|dfelü|eti arányú |akóterü|etek (Tisztviselőte|ep, Százados úti Művésztelep)

Fontos zö|dfe|ü|eti e|emek még a kerÜ|etben e|szórtan ta|á|ható kisebb-nagyobb parkok, teret mint a

Golgota tér, a Rezső tér, a Te|eki Lász|ó tér, a Ludovika tér, a Mátyás tér, a Mo|nár Ferenc tér, a Rákóczi tér,

a Horváth Mihá|y tér, a Kálvária tér, a Gutenberg tér, i||etve a közhaszná|atú zö|dfe|ü|etű intézménykertek,

mint a Múzeumkert.

A zö|dfe|ületi rendszer fe|építését tekintve mozaikos eĺrendezésű, ahoI az egyes e|emek viszony|ag

terü|etarányosan he|yezkednek e|. A mozaikos rendszerben megje|ennek nagyobb kiterjedésű e|emek, mint
p|. a Fiumei úti sírkert.

Több, történe|mi mú|ttaI rende|kező kerttel és parkkal büszké|kedhet a kerÜ|et. A |egnagyobb kiterjedésű és

egyben |egje|entősebb biológiaĺ aktivitású eIem a Fiumei útisírkert. A Nemzeti Panteonnak he|yet adó temető

értékes, gazdag növényá||ományú. A sugarasan vezetett fe|táró utak mellett idős p|atán, vadgesztenye,

ostorfa és szivarfa fasorok húzódnak, a művészparce||a és a főbejárat me||etti parce||ák növénycsoportjai

kiemeIkedő szépségűek.

Szintén hosszabb mri|tra tekinthet vissza az orczy park, ame|y pi||anatnyilag rendezés a|att á||. A XVlll. századi

tájképi kert több áta|akításon ment keresztü|, a kezdetektő| meg|évő tó központi e|eme a parknak és a

fe|újítás után is megmarad, a történeti kert Iigetes jel|ege visszaá||ításra kerüla Ludovika-project részeként.

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

szerkezetét kissé megbontja az itt á|ló Erke| Színház. A dísz- és pihenőparkként funkcionáló zöldfe|Ü|et

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

A X|X' században |étesített Füvészkert országos jelentőségű természeti védettséget é|vez. Növényá||ománya

kü|önleges, a fajták száma megha|adja a tízezret. A kert fe|újítása a közeImúltban történt meg. Az Eötvös

Lóránd Tudományegyetem áltaIfenntartott kert egyben faisko|aként is működik'

'!

,:

Ĺt7
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84. ábra: Zö|dfe|ü|eti rendszer

| | TelepszerűbeépÍtésés
közhasználatú zöIdfelüIetei

..Eą Fasorok

A kerü|etben a sĹírű városszövet e||enére jelentős fásított utcák, utcaszakaszok ta|álhatók. Az egyes

városrészek e|térő utcakarakterreĺ rendeIkeznek, közterĹi|eti zö|dfe|Ü|eti je||egük ennek megfe|elően
kü|önböző. A IegjeIentősebb, |eginkább fásított városrész a Tisztvise|őte|ep, de az orczy negyed, a Magdolna
negyed és a Százados negyed több utcájában is húzódik fasor. A Pa|otanegyed fe|újított közterü|etein, a

díszburkoIat me||ett új fasorok is helyet kaptak. A fásÍtást vá|tozatos fajok aIkotják' A fiataIte|epítés egységes

fasorként je|enik meg, főként díszkörtébőĺ á||. Az idősebb faá||ományt (néhány kivételtől e|tekintve - p|.

Diószegi utca, Szerdahe|yi utca, József utca, Györffy |stván utca, Vi||ám utca, B|áthy ottó utca) |eginkább

Vegyes fasorok, ostorfák, kőrisek, juharok, akác a|kotják.
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f.8.f. Zöldfe|ületi e|Iátottság értékelése
A zö|dfe|Ületi e||átottságot meghatározza egyrészt a közkertek, közparkok nagysága és térbeli

elhe|yezkedése, másrészt a teIepü|ésen ta|á|ható zö|dfe|Ü|etek intenzitásértéke.

Közkertek, kozparkok
Ate|epü|és zö|dterü|etie||átottsága a kozösség á|taIigénybe vehető zöldfe|ü|etek nagyságátó|(funkcionális

kíná|atátó|), illetve ezek térbeIi eIhelyezkedésétő| fÜgg.

A közösségi zö|dfe|ü|etek típusonként e|térő funkcioná|is és rekreációs szereppe|, vaIamint e|térő

vonzáskörzettel bírnak.

A mozaikosan e|he|yezkedő kisebb kozkertek a napközbeni rekreációt biztosÍtják, a komp|exebb funkcióvaI

rendelkező parkok az egész napos rekreációban játszanak szerepet.

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

va|amint a kor|átozó tényezők lététől és elhe|yezkedésétőlfügg.

A teIepü|ésszerkezetbő| fakadóan az egyes városrészek zö|dfeIriIeti el|átottságát más-más típusú

zö|dfe |ü letek biztosítjá k.

A zöldterü|etek távo|sága a|apján a kerü|etĺ lakóterü|etek nagyobb hányada jó| e||átott a kerü|etben, a

közkertek, parkok megköze|ítési távo|sága kedvező, átIagosan 0 és 100 méter kcizötti, de rosszabb esetekben

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

Iakótelkek távo|sága több, mint 500 méter. (A |akótelep jelentős saját be|ső közös zö|dfeIri|etteI rendeIkezik.)

A zö|dterü|eti el|átottságot a kiszolgá|andó lakosság száma is nagymértékben a|akítja. Az egy főre jutó

zö|dterü|etek nagysága _ a zö|dterü|etek (kcizkertek, közparkok) összesített terÜlete összevetve a kerü|et

népességével- 3 m2, ame|y aIacsonyabb a budapesti át|agná|. A közkertek, kcizparkok állapota vegyes képet

mutat, az e|mú|t években több zö|dfe|ü|et esetében (Rákóczi tér, Te|eki Lász|ó tér, ||' János Pá| pápa tér,

Ká|vária tér, Horváth Mihá|y tér, Golgota tér) fe|újítások is történtek.

Zö l dfe l ü l eti i nte n zÍtós

A zö|dfe|ü|eti intenzitás a másik meghatározó indikátora zöldfelü|eti e||átottságnak, és ezáltaI a te|epÜ|ések

élhetőségének.

A zö|dfe|ü|etek közvetetten, i||etve közvetlenü| hatássaI vannak a városklímára, közvetett módon pedig az

é|ővi|ágra és az emberre is.

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

terÜ|etre eső zö|dfe|ületek arányát (terÜ|eti kiterjedés és borítottság minősége) fejezi ki. Az érték nagysága

nem egyezik a zöldfe|Ületek tény|eges nagyságáva| - p|. egy zárt |ombkorona szint a|att |évő szi|árd burko|at

nem érzékelhető a fe|véte|eken.
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Az ábrán |átható, hogy a kerület nagy része
aIacsony zöldfe|Ĺi|eti intenzitású.

Kirajzo|ódnak viszont a magas aktivitási értékű,
öko|ógiai szempontból is énékes terü|etek, mint

a Fĺumei úti sírkert,

az Orczy park,

a ||. János Pá| pápa tér és

a Tisztvise|őte|ep egyes részei.

85. ábra Zö|dfe|ü|eti intenzitás értéke,2010. Zö|dÍe|o|etiintenzitásiéńék(%)
(Adatforrás: BCE, Tojtervezési ésTerületfejlesztési Tanszék, ! o. ĺo

Landsot TMS mĹihotdJetvéte! Jelhasznótásóval) iffi ĺo. so
30- 50

WnI
50- 70

70- s)
$-1m

sWoT / TN| És re nĺvlÉsZETl ADoTTsÁGoK, ZoLDFELÜLETI RENDSZER

ERőssÉGEK GYENGESEGEK

t

I

Torténe|mi mú|ttaI rende|kező zö|dterü|etek és ieĺentős
zĺjIdfe|ü|etű i ntézmények.

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

Egybeftiggő, magas z<iIdfe|Ü|eti arányú terriIet (orczy
park, Fiumei úti Nemzeti Sírkert) és nagy zoldfe|ü|eti
arányú |akóterÜ|et (Tisztvise|őteIep).

Terü|etarányosan eIheIyezkedő kcizkertek, közparkok.

Tcibb fe|újított, jó ál|apotú zö|dfe|ület.

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

Az egy főre jutó zöldterLiĺeti arány osszességében
alacsony.

LEHETOSEGEK VESZETYEK

Barnamezős terü|etek rehabiIitációja során új

zö|dfe|ü|etek kialakítása magánszektor bevonásával.

Á|ĺami beruházásként megva|ósuló orczy park
megújításávaI a környék zö|dfelületi e||átottságának
színvona|ának nĺivekedése, magas rekreációs értékkeI
bíró közhaszná|atú zö|dfe|ü|etek tekintetében.

A kerü|etteI szomszédos Nép|iget, mint nagy zciIdfe|ü|et.

A társasházak, bérházak beĺső udvaraiban zti|d szigetek
hozhatók |étre,

. Forráshiány miattfővárosi keze|ésűzö|dfe|üĺetek
értékeinek ousztu|ása.

I

I

Fejlesztési kihívósok

e||enére'

Ĺ2o
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2,9. 
^Z 

É pírErr Ko RNYEZET VlZscÁnrł

2.9.t. Az épített kornyezet értékei

A te le p ü l éssze rkezet tćj rté n eti ki a l o ku ló sa
Pest Contra-Aquincum erődjébő|Vá|t később telepü|ésmaggá, a XV. század végére már a Kiskörút vonaláig

terjedt, határvona|át erőteljes védőgyűrű vette körül, kapueInevezései jeIezték a városba befutó országutak

irányát: Váci, Kecskeméti, Hatvanikapu. 1686-ban, a törtik kivonu|ása után indu|t meg ismét Pestte|epü|ési

é|ete. Pest, a mai Belváros ku|csos város vo|t, határain kívü| kisebb fa|vakka|. Amikor a város már szűknek

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

épü|eteket és nagyobb teIket igény|ő intézményeket már csak a falakon kívÜ| |ehetett megépíteni.

Pest határában öná||ó te|epü|ések vo|tak a későbbi kü|városok. Pest növekvő |akossága már nem fért a fa|ak

közé, ezért 1730 körü| a mai Horváth Mihály tér környékén házhe|yeket osztottak (LerchenfeId)- ez |ett az

e|ső pesti kü|város. I77o után,,fe|ső kti|város,, (Terézváros és Erzsébetváros) és,,a|só kÜ|város,, (Józsefváros)

e|nevezésse| il|eték az egyre növekvő beépü|ő területeket. A kerü|et nevét ||' József után kapta t777-ben,

A Be|városbó| kivezető Váci, Hatvani és Kecskeméti utak mentén szintén terjeszkedett a város. A mai Astoria

he|yén á|lott Hatvani kapu fe|ő| indu|ó út Kerepesre Vezetett. A városfalvona|át követő Múzeum körút meIlett

kertek vo|tak _ I747-ben épü|t itt fe| az e|ső ház. A mai Ká|vin térné| állt a Kecskeméti kapu, innen Ü||ő

irányába Vezetett út, de már a Baross utca is fe|tűnt a XV|||században. Józsefváros be|ső részének eredeti|eg

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

Be|városhoz közeIi kertnegyedben jött |étre sűrűbb beépítés, Józsefuárosban a városfa|tó| messzebb történő

telepü|és vo|t a je||emző _ ez indoko|ta Terézváros gyorsabb ütemű beépÜ|ését.

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

Józsefvárost Pa|otanegyednek), majd megje|entek az egy-kéteme|etes bérházak ĺs' Ez a terjeszkedés először

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

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

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

To|nai Lajos és Víg utcák)' A Baross utca és az Ü||ői út ktizötti terÜ|et csak az 1830-as években kezdett e|

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

eIején a K| i n ĺká k épü |etegytittesének odate|epítésével megszü ntették.

Az 1838-as árvíz utáni térkép már a maihoz hason|ó utcaszerkezetet mutat, de a Nagykörút vona|a még

hiányzik. Jó| kivehető a Rákóczi út és az akkor még csak egy részén kia|akult katonaitemető me|lettiFiumei

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

tér, a Horváth Mihá|y tér, a Te|eki Lász|ó tér és a Mátyás tér. Ezen a térképen a Rákóczitérnek még nincs

nyoma, de egy ].854-es térkép már Sertésvásártérként je|zi a Német utca me||ett. Be|ső-Józsefuáros

kertekben gazdagabb vo|t, itt nem terveztek o|yan nagy áta|akításokat, mint Terézvárosban. A X|X. század

végére épü|t be a Fiumei út környéke, a Tisztviselőte|ep, jött |étre a Lóversenypá|ya, kapott határokat a

Köztemető és épült fe| a Józsefuárosi, valamint a Ke|eti pá|yaudvar az ún. városi fö|dek he|yén. Ekkor már állt

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

1867, a kiegyezés éve után a Közmunkatanács eIrende|te új, nagyobb szé|ességű utak kiépítését, ami

Józsefuáros számára is Új fejezetet nyitott. A gazdaságife||endü|és, majd Budapest Székesfőváros létrejötte

hataImas építkezések sorát indította e|. Józsefuárost érintően a legmeghatározóbb városfej|esztési gondo|at

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

tervezett, de ez többek kőzt az árvízi em|ékek miatt sem va|ósu|t meg.

LZL
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Pest város be|telkeinek 7872-es fe|mérési és szabá|yozásitervén már szerepe|a nagykörútiszabá|yozás. A
Közmunkatanács ebben a szé|es körútban látta a fej|ődés és a gazdaságosabb építkezés ku|csát, kiépítése

három jó| behatáro|ható időszakon keresztül fo|yt 1872 és 1906 között. A körút teremtette meg a

szennyvízfőgyűjtő kiépítésének lehetőségét is, ami 1891-ben kezdődött meg és a századfordu|ó után

fejeződött be.

A József körút kiépü|ése után a miIlennium évére a főbb utak bérházai is fe|épÜ|tek, ezek már többeme|etesek

vo|tak' A je|entős építkezések, a köz|ekedés (1866: lóvasút, 1899: vil|amosvasút), a gyáripar (fő|eg vasútépítés

- p|. Ganz és MÁVAG) fej|ődéséveI a népesség is je|entős mértékben megnőtt. A századfordu|óra Józsefuáros

Budapest lakosságának köze| 20%-át adta.

A szemé|y- és teherforga|om növekedésének kiszo|gá|ására jött létre a kerület szerkezeti fej|ődését

a|apvetően meghatározó Józsefvárosi pá|yaudvar és az 1.884-ben átadott Keleti pá|yaudvar, melyek

elválasztó hatása a mai napig érvényesü|. A nagy szerkezeti elemek kiszabá|yozása a Fővárosi Közmunkák

Tanácsa munkájának kieme|kedő eredménye: Józsefuárost is meghatározza a Hungária körút, ame|ynek

vég|eges formában történő kiépítésére kcizelszáz évet ke||ett várni.

Bár je|entős iparterü|etek a|aku|tak a vasútra telepÜ|ve, a kerü|etet mégis a kisiparos tevékenység jeIlemezte.

A századfordu|ót követő ugrásszerű népességnövekedés után (1910 körü| már 764 ezer fe|etti a

|akosságszám) a gazdasági pangás következett, a |akásviszonyok eImaradottak, a beépítés je||ege ného|

fa|usĺas vo|t. Józsefuáros korábbi beépítése a ||. világháború utáni években konzervá|ódott, és a főváros egyik

|ege|hanyago|tabb kerü|etévé vá|t. A bérházak karbantartása e|maradt, á||apotuk fokozatosan |erom|ott,

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

utáni tervek a Nagykörúton kívüli területekre |akótelepi övezetet jelö|tek ki, melyből csak a Szigony utca

környéke épü|t ki, ami az utcaszerkezetben és épü|etá||ományban látványos vá|tozást hozott. Az uto|só

évtizedekben összvárosi je|entőségű szerkezeti beavatkozás nem történt, kivéve a mikrostrukturá|isnak

tekinthető Corvin negyed kiéprilését, ami |éptékéné| fogva je|entős XX|. századi beavatkozásnak számít a

környezetét tekintve XIX. századot idéző területen.

86. ábra: Második katonai felmérés (1806-1869)

Forrás: Arcanum adatbázis

87. ábra: Harmadik katonai felmérés (1869-1887)

Forrás: Arcanum adatbázis
í:;.
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Régészeti örökség: védetté nyilvónított régészeti Ielőhely, nyilvóntartott régészeti
lelőhely, régészeti é rde k(j terület

A régészeti örökség jegyzéke a ku|turá|is örökség
védeIméről szó|ó 2001. évi LX|V. törvény 71. s (1)

bekezdése valamint a t99/2o1.4. (Vlll. 1.) Korm.

rendeIet szerint a nyilvántartást vezető Forster
Gyu|a Nemzeti orökségvéde|mi és

Vagyongazdá|kodási Központ (a tovóbbiakban:
Forster Központ) központi, közhiteles nyilvántartási
adatain alapul.

A kerületben nem ta|á|ható védett régészeti

|előhely, a be|városhoz közvet|enü| csat|akozó része

azonban nyi|vántartott régészeti Ielőhe|y, a Vas utca
_ Mária utca vonala és a Múzeum körút közĺjtt.

88. ábra: Józsefváros régészeti terü|etei
forrós: Forster Központ nyilvántartóso 2074' május

Kisebb számban egy-két ingat|ant érĺntő nyi|vántartott régészeti |e|őhely ta|á|ható még p|. a Baross térné|,

a Bródy Sándor utca, a Múzeumkert, a Po||ack Mihály tér és a Rákóczi út környezetében, a térképen
bemutatott pozíciókba n.

M (j e m lé ke k, m Ĺj e m lé kegy ütte se k

Műem|éki érték minden o|yan építmény, kert, temető vagy temetkezési he|y, terü|et (ezek maradványa),

va|amint azok rende|tetésszerűen összetartozó együttese, rendszere, ame|y hazánk múltja és a közösségi

hovatartozás-tudat szempontjából kiemeIkedő je|entőségű történeti, művészeti, tudományos és műszaki

em|ék, aIkotórészeive|, tartozékaiva| és berendezési tárgyaivaĺ együtt. (2001. évi LX|V. törvény 7,s 17.)

Józsefváros terriIetén a műemléképü|etek száma 100 feIetti, me|y kiegészü| a Fiumei úti sírkert sírbo|tjainak

védelméve|.

A Füvészkert és az orczy park történeti kertté |ett nyi|vánítva. Je|entősebb műem|éképü|et a temp|omok

mel|ett a Nemzeti Múzeum, a Nemzeti Lovarda, a Ludovika Akadémia főépü|ete, a Corvin Aruház, a Pa|ace

Szá||ó, a Rákóczi téri vásárcsarnok, a Központi Szabó Ervin könyWár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bö|csészettudományi Karának épü|etei, a Józsefuárosite|efonkcizpont és számos palota a Palotanegyedben.

M (i e m léki te r ü l et : m űe m I é ki je l e ntősé g ű terĺi l et, m ťÍ e m lé ki kö r nyezet

Józsefváros több országos véde|emmeI is érintett, me|yek jegyzékeit a me||ék|et tarta|mazza, így itt csak

érintő|eges a bemutatásuk.

MÚeĺvlÉrl tĺl.eruľősÉe Ű ĺeRÜI.er

A ku|turális orokségvédeIemrő| szó|ó 2001. évi LX|V. törvény meghatározásában a műemlékiterületek közül

Józsefváros fontos és egyet|en műem|ékijeIentőségű terü|ete a XlX. század végén épü|t Tisztvise|őte|ep.

MŰEMLÉK KöRNYEZET

Számos kije|ö|t műemléki környezet van Józsefvárosban, p|. Múzeum kert műemĺéki környezete, egyes

terekre néző |évő épületek műem|éki környezete (pl.: Gutenberg tér, Lőrinc pap tér, Horváth Mihály tér),

Füvészkert, Józseńrá rosi pá|ya udva r műem|éki kö rnyezete stb')
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Történelmi emlékhely
A történeImi emlékhelyek o|yan kiemelkedő je|entőségű épített vagy természeti he|yszínek, amelyek
nemzetÜnk vagy va|ame|y hazánkban é|ő nemzetiség történe|mében meghatározó je|entőségge| bírnak, ahoI
az ország po|itikai vagy ku|turá|is é|etét befo|yáso|ó és ezért megem|ékezésre a|kalmas intézkedések
történtek. A történeImi em|ékhe|yet kormányrende|etben határozzák meg. Józsefuárosban a Corvin kciz és a
Ludovika Akadémĺa |ett tö rténeImi em|ékhe||yé nyilván ítva.

Helyi védelem: fővőrosi helyi védelem, kerületi helyi védelem
A Budapest főváros városképe és történe|me szempontjábó| meghatározó építészeti örökség kieme|kedő
értékű - műem|éki védettség a|att nem á||ó - e|emeinek véde|me érdekében Budapest Főváros
onkormányzata a37/2ot3. (V.10.) Főv. Kgy. rende|etében határozta meg a he|yivédettségge| kapcso|atos
szabályokat' A Józsefváros városképe és története szempontjábó| meghatározó he|yi (kerti|eti) je|entőségű

építészeti és természeti örökség értékeinek védeIme érdekében Budapest Főváros Józsefuárosi
önkormányzatának képvise|ő-testti|ete az 52/2o7t. (|X.19.) önkormányzati rende|etében határozta meg a

Józsefuáros he|yi épÍtészeti örökségének védetté nyi|vánításáról szó|ó szabá|yokat. A rende|et 1. számú
me||ék|ete tarta|mazza a he|yi védelem a|att á||ó védett értékeket, azaz a:

A. védett épü|eteket,

B. védettteIepÜ|ésképet,

c. védettépületrészeket.

műemlék

miie|éki jelentőségÍi

terü|et

fővárosi védett épület

fővárosi védett
épü|etegyüttes

kerületi védett épÍi |et

kerĹileti védett épÜ |etrész

kerületi védett városkép

89. ábra: Józsefváros műem|ékei, továbbá fővárosi és kerü|et szinten védett épített kĺirnyezeti e|emei

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

ffi
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2.9.f . Terü letfeIhaszná |ás vizsgá lata

A település szerkezete, a helyi sojótossógok vizsgólata

A kerü|et a Duna bal partián fekszik, terü|ete 685 ha. Természettáji szempontból a Pesti-síkság része, a pesti

be|város és az átmeneti zóna meghatározó terü|ete. Közigazgatási|ag északró| a V||. és X|V. kerü|ette|, keletrő|

a X. kerÜ|ette|, dé|rő|a |X. kerÜ|ettel, nyugatró|az V. kerü|ettel határos.

A kerÜlet városszerkezeti szempontbó| három meghatározó részre tagolható (Be|ső-, Középső-, Kü|ső-

Józsefuáros). A kerü|et a Kiskörút és a Hungária körút közti teret tö|tĺ be, és fő tago|ásának határait is a

meghatározó gyűrűs szerkezeti e|emek adják, így a József körút, va|amĺnt a Fiumei és az orczy út vona|a.

Meghatározóak mindemel|ett a sugárirányú utak is, me|yek a kerü|et fő határait adják, így dé|rő|az Ül|ői út,

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

Szerkezeti szempontbó| kieme|endő a vasút szerepe. Mind a Ke|eti pá|yaudvar, mind az egykori Józsefuárosi

pá|yaudvar és az azokhozvezető vasútvonalak meghatározó szerkezetalakítók _ e|vá|asztó szerepet tö|tenek

be a kerÜ|et és a térség é|etében egyaránt. A Ke|eti pá|yaudvar - Fiumei úti sírkert _ vo|t Józsefuárosi

pályaudvar - vo|t Ganz iparte|epének együttese óriási, nehezen átjárható barnamezős terü|etként

jeIentkeznek a kerü|etben.

A fővárosi zónarendszerben a V!|t. kerĺiIet részben a belső zóna (be|ső kerÜ|etrész a Fiumei út - orczy útig

valamint a Ke|eti pá|yaudvar fejegysége), részben az átmeneti zóna terü|etén (Fiumei rittól ke|etre eső

terÜ|etek) he|yezkedik e|, (Lásd. 1,2,6. fejezet _ Buddpest Fővóros Településszerkezeti Terve (TSZT 2075)

po ntj á n ő l a té rké p i leható ro lá st. )

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

|egnagyobb népsűrűségű terü|ete, ame|y az igazgatási, a kulturá|is, a gazdasági és pénzügyi, az oktatási

sűrűsödések terü|etét, a város főközpontját is magába fog|a|ja. A kerü|et zónában beto|tött szerepe

kiemeIkedőnek számít, me|y főként az oktatás, az egészségügy és a szociális el|átás területén je|entkezik, de

számos kieme|kedő kulturá|is létesítménynek is otthont ad, mint a FővárosiSzabó Ervin Könyvtár, a Magyar

Nemzeti Múzeum, stb.).

Az átmeneti zóna a város |egheterogénebb térsége. Az ipari terü|etek szükségszerű, az e|mú|t több mint két

évtized során |ezaj|ott áta|aku|ását követően is meghatározó, szinte egybefÜggő gazdasági térség ura|ja a

kerÜ|etet a ke|eti részen, mĘ északon már csak szétszórt formában je|ennek meg gazdaságiterii|etek' A zóna

terÜ|etén á|talánosan je|entős a használaton kívü|i terÜ|etek aránya, e|sősorban a korábbi iparterü|etek

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

Vegyes kereskedeImi szo|gáltató terü|etekké a|akuInak-a|aku|tak át, telepü|ésszerkezet szempontjábó| a

|egnagyobb vá|tozások terét je|entve. |de esnek, i||etve ide csatlakoznak a TSZT-ben is szerep|ő, je||emzően

barnamezős szerkezetalakító fejIesztési cé|térségek, me|yek a zóna átstrukturá|ását, átjárhatóságát,

aIuIhasznosított terü|eteinek fu nkcióvá|tását eredményezik'

Józsefuárosban a |egnagyobb barnamezős terti|etek ebben a zónában ta|á|hatók. Ebbe a zónába tartoznak a

Ke|eti pá|yaudvar vasúti terü|etei, az Aszta|os Sándor út menti gazdasági terü|etek, a vo|t Józsefvárosi

pá|yaudvar, a vo|t Ganz-MÁVAG tertiIet is. Egyes részeken (p|' a Könyves Ká|mán körút mentén, a Józsefuárosi

pá|yaudvaron) már megindu|t az áta|aku|ás, más terü|eteken mindez még várat magára.

Az átmeneti zóna terü|etén a barnamezős terü|etek meIlett intézményi, lakó és kü|ön|eges terÜ|etek (p|'

temető) is megtalálhatók.
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A ke r ü l et j e l e n l e g i, té ny l e g e s te r ĺ,) l etfe l h a sz n ó l ó sa
A beépítésre szánt terÜ|eteken be|ü| a kerü|etben a je|en|egi, tényteges terü|etfelhasználásra összességében
a lakófunkció és a vegyes területhasználat a je||emző, meĺyek a be|ső zóna terÜ|etén dominánsak, migaz
átmeneti zóna terü|etén eme||ett je|entős arányt képviselnek a gazdasági és a küliinleges terü|etek is.

A kerü|et egyes városrészi lehatáro|ásai egyenként, esetenként kisebb csoportokat képezve jó| je||emzĺk a
jelenIegi terÜ|etfeIhasznáĺást.

A Palotanegyed és a tózsef körút menti terijletek
A belső városrészen, a Pa|otanegyeden be|ü| a Vegyes terü|ethaszná|at a je||emző,Egyaránt megje|enĺk a
|akófunkció, de több oktatási, ku|turá|is, egészségügyi, közigazgatási intézménynek, irodának is otthont ad. A
szá|láshe|yek száma ĺs ebben a városrészben a legkieme|kedőbb, a kereskede|mi funkció szintén jelentős
arányt képvise|. Ez a vegyessé gigaz a József körút kü|ső o|da|ára is, ahoI je||emzően egy-két tömb mé|ységĺg,
a főbb utak (Rákóczĺ út, Baross utca, Ül|ői út) mentén beszivárogva tovább é| ez a vegyesség'

Coruin negyed

A Corvin negyedben az e|múlt évek fej|esztéseinek kovetkeztében, bár a |akófunkció még mindig vezető
szerepet tö|t be, a kereskede|em, a vendég|átás, az irodai funkciók egyre nagyobb arányban vannakjelen, Ęy
ez a terü|et városközpontinak tekinthető. Az eredeti zártudvaros beépítés a városrehabiIitáció miatt egyre
inkább szakad fe|, he|yét a korszerűbb, nagyobb tömbbe|sőket adó nagyvárosias, jellemzően zártsorú,
keretes beépítésíí lakóterüIet vá|tja fe|. Az itt |étesü|ő Corvin sétány a városrész új ütőerévé kezdi kinőni
magát, me|y áĺtaI a városi vegyesség erősödése már most nyomon követhető.

Csarnok negyed, Népszínhóz negyed, Magdolna negyed
A Rákóczi Út és a Baross utca közötti városrészekben egyaránt a nagyvárosias, magas intenzitású,je|temzően
zártsorú, zártudvaros beépítés és a |akófunkció dominá|, azonban mindegyikrikben megtalá|hatók kisebb-
nagyobb Vegyes funkciók, e|sősorban öná||ó intézmények formájában. A Népszínház negyedben a Il. János
Pá| pápa tér környékére jeĺ|emzőbb az intézményiterületek koncentrá|tabb je|en|éte, ami a Baleseti Központ
révén külön|eges egészségügyi területtel ĺs kiegészü|. A Magdolna negyedben a beépítés kissé kevertebb,
még mindig sok a|acsony szintszámú épüĺet is ta|á|ható, eme|lett elszórtan sok haszná|aton kívü|i vagy
aIuIhasznosított terü|et van je|en.

A Nagykörút és a Rákóczĺ út mentén je||emző a Vegyes területhaszná|at, tĺĺbb iroda, kereskedelem,
vendég|átóegység talá|ható, mint a városrészek be|ső terü|etein. A terÜ|eten kieme|endő a Népszínház utca,
me|y tradicioná|is kereskedőutca mivoltából fakadóan ma is meghatározó tenge|yként je|enik meg a
vá rosszerkezetben.

Losonci és orczy negyed

A Losonciés az orczy negyed területfeIhaszná|ás alapján a|apvetően három területre tagoIható' Meghatározó
terÜletet fogla| e| a nagyvárosias, te|epszerű lakóterület (Szigony utcai |akóte|ep és a Tömő utcai
toronyházak), me|yek tervszerű te|epítésük folytán fe|bom|asztották az azt körü|ölelő, hagyományosan
kia|aku|t nagyrárosias, ma8as intenzitású, je|temzően zártsorú, zártudvaros beépítést. Az Ü||ői út mentén
je|entős méretű kü|önleges egészségügyi területek ta|á|hatók, így a Semmelweis Egyetem, az MTA Kísérletĺ
oľvostudományi Kutatóintézete. Ebbe a sávba intézményi, jettemzően szabadonálló jel|egű terü|etek
tagozódnak be, mint az orczy parkban fejlesztés a|att á||ó Nemzeti Közszo|gá|ati Egyetem épü|etegyüttese.

TisztviselőteIep

Az Ü||ői úti ĺntézménysáv fo|ytatásaként különteges egészségügyi területként érte|mezhető a Semmelweis
Egyetem TisztviselőteIep városrészben talá|ható Nagyvárad téri épÜ|etegyÜttese és a Heim Pá|

;:il
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Gyermekkórház. A Könyves Kálmán körúti tömbsávban Vegyesen találhatók gazdasági, jellemzően

raktározást, terme|ést szo|gáIó terü|etek és irodaépületek, továbbá vegyes, így intézményi, je||emzően

zártsorú beépítésű területek is. Ez a terü|etsáv az eImú|t évek folyamán egyre inkább az utóbbi irányába

fej|ődik. A városrészt északi iránybó|, a Vajda Péter utca mentén intézményekke| vegyes nagyvárosias,

jellemzően zártsorú, keretes beépítésű Iakóterütet határo|ja. |de soro|ható a Ganz negyedhez tartozó, az

utca tú|o|da|án |évő egykori MÁVAG ko|ónia épületegyüttese is. A városrész |egmeghatározóbb egysége a

névadó Tĺsztvise|őtelep kisvárosias, jeIlemzően hézagosan zártsorú jellegű lakóterülete, mely a fent em|ített

sávok ö|elésében oná||ó világként jelentkezik a kerü|etben.

Szőzados negyed

Kialaku|ása és fő haszná|ati módja a|apján a Tisztvise|őte|ep városrészhez hason|ít |eginkább a Százados

negyed. A negyedben megjelenő terti|ethaszná|atok je||emzően tömbcsoportonként aIkotnak egységeket,

közeI harmadukra tisztán lakófunkció a jellemző' A városrész közepén kisvárosias, jel|emzően szabadonálló

jel|egű lakóterület található, me|y dé|rő| részben nagyvárosias, magas intenzitású, jellemzően zártsorú

beépítésű |akóterületben fo|ytatódik. A Salgótarjáni út és a vasút közti kerWárosias, intenzív beépítésű

lakóterület az egykori MÁV munkáste|ep része, me|yet a Hungária körút vá|aszt e| a telep X. kerületi részeitől.

A Hungária körút mentiterÜ|etsávot a Kerepesi úttó| indulóan irodai, |akó, intézményi, kereskedeImifunkciók

és haszná|aton kívü|i terü|etek vegyessége je||emzi, me|y terü|etfeIhasználás szempontjábó| |ntézményi,

jetlemzően zártsorú beépítésű területnek számít. Az Aszta|os Sándor út mentén az átmeneti zónáraje||emző

gazdasági, iellemzően raktározást, termelést szolgá|ó terü|etek, valamint közlekedéshez kapcsolódó

épütetek elhelyezésére szolgátó terület és nagy kiterjedésíí sporto|ási célú területek (MTK, BKV E|őre)

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

KerepesdíÍIő és Gdnz negyed

Az átmeneti zónárajellemző vasúti, gazdasági és külön|eges terü|etek Kerepesdű|őn és a Ganz negyedben

jelennek meg |eginkább Józsefuáros területén. A Ke|eti pá|yaudvar és kapcsolódó területein kötłittpálYás

közlekedési terütetek és köz|ekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgá|ó terüIet je|enik meg. A

Kerepesi út mentén a pá|yaudvar fejegysége köze|ében még érződik vegyes városias intézményi hatás. E sáv

kisugárzását kÍvánja kihasználni az eImú|t évtizedben ideteIepült Aréna Pláza bevásárlóközpont területe is.

Ettő| ke|etre kĺsebb |éptékben gazdasági,jet|emzően raktározást, termelést szolgá|ó területek, dé|re pedig

a nagy kiterjedésű Fiumei úti sírkert terü|ete ta|á|ható.

A Ganz negyedben a Salgótarjáni út és a Kőbányai út közötti terÜ|et a pá|yaudvar és a Józsefuárosi piac

megszűnése miatt nagyrészt használaton kívüliterületnek tekinthető, a terület nyugati oldalán |évő Sorsok

háza és a Posta Kőbányai út menti épü|ete is intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű területként

azonosítható. A Kőbányai út tú|o|da|án |évő vo|t Ganz-MÁvłG gyáne|ep a rendszerváĺtozás után fokozatosan

átalaku|t, ma a Hungária körgyűrűn be|ü| a |egnagyobb egybefÜggő gazdasági, jellemzően terme!ést,

raktározást, kereskedelmet szolgáló teriilet'
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TényIeges bépítésre szántteíÚ|etek megosz|ása

a Lakó terüleťfe|haszná|ási egység összesen

E Vegyes területfeIhaszná|ási egység ös*eren

! Gazdasági terü|etfeIhaszná|ási egység összesen

E KÜ|ön|eges terÜ|etfelhaszná|ási egység ôsszesen

Tényleges vegyes terÜ|etfeIhasználás megosz|ása

r Városközpont terü|ete

E lntézményi, jeIlemzően zártsorÚ beépítésű teÍii|et

{ lntézményi, jeĺ|emz6en szabadonát|ó jeĺ|egű terü|et

e Intézményi, helyi |akosság a|ape||átását szolgá|ó terü|et

Tény|eges beépítésre nem s2ánt teriiĺetek

E Közúti köz|ekedési terü|et

. Kötöttpá|yás köf lekedési terü|et

ą Közkert, közpaÍk

l Temetó teÍü|ete

megosz|ása
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Józsefváros ITS - He|yzetfe|táró, he|yzeteIemző mun karész

Az egyes je|en|egi - tényleges - terü|etfeIhasználások az alábbi arányokban osz|anak meg a kerü|eten be|ü|:

Tény|eges Iakó terÚ|etfeIhaszná|ás megosz|ása

L%

r NagYvárosias, je||emzóen zártsoÍú,
zártudvaÍo5 beépíté5ű |akóterü|et

. NągWárosias,ie||emz6en zártsorú, keretes beépítésű
IakóteIület

E NôE]Nárosias telepszerű |akóteíÜ|et

E Kisvárosia5, je||emzóen zártsorú beépítésű Iakóterü|et

;. KisVárosia5, ie|ĺemzően szabadonáĺ|ó jel|egtl |akóteľület

. Kertvárosias, intenzív beépítésú lakóterüIet

Tény|eges kü|ŕ!n|eges beépítésre szánt
terü|etfeIhasznáĺás megosz|ása

" 8evásár|ókiizoont terü|ete

r E8észsé8Ü8yĺ teru|et (kóĺház, szánätóíĺum, gyr8yszá|ĺó, 8yó8yüdü|ó)
3 Na8ykiteíjedés0 sPorto|ási cé|ú t€Í0let

' Na8ykteÍjedésú íekíeá(iós és szabadidős terület
r Á||at- és növénykert teríilete
l HonvédeImi. katonei és nemfetbiztonsáti (élE szo18á|ó terü|et
I Kö2lekedéshez kapcso|ódó épü|etek eIheIYezéśéÍe 5zo|8áló terület
eTFreĺőtPrů|étF

BeépítésÍe szánt, beépítésre nem szánt és
használatoj !ívü|i terü|etek megosz|ása

570
L5o/o

ĺ Beépítésre szánt terÜ|etek összesen

a Beépítésre nem szánt terú|etek .iszesen

l Haszná|aton kívü|i terü|etek ösÝesen
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A V|||. kerületben az a|ábbi tényleges beépítésre szánt és beépÍtésre nem szánt terü|etek ta|á|hatóak az

oTÉK á ltaI meghatá rozott terü letfe|haszná lási egységek kategóriái közü l:

TényIeges terü|etfeIhasználás JózseÍvárosban

ho

LAKOTERULETEK KozLEKEDÉs| TtRÜLETEK

Nagyvárosias, magas intenzitású, je||emzően

zártsorú, zártudvaros beépítésű |akóterÜ|et

Ln-1 LO1,7 Közúti közIekedési terü|et KOu 64,2

Nagyvárosias, je||emzően zártsorú, keretes Ln-2 31',Ą Kotöttpá|yás közIekedési terület KOk 8,0

lakóterÜ|et
Nagyvárosias, teIepszerű |akóterü|et Ln-T 13,L Közlekedési teÍtiIetek összesen 72,2

IakóterÜ|et

Kisvárosias, jeIlemzően szabadoná|ló jellegű

Iakóterü|et

Lk-2 tr,t Közkert, közpark zkp 23,4

Kerwárosias, intenzív beépítésű |akóterü|et Lke-1 2,3 złiIdteriiIetek összesen 23,4

VEGYES TERULETEK Temető terü|ete Kb-T 4,8

Városközpont terü|ete Vt-V 97,1 Kü|łinIeges területek fisszesen 4,8

Intézményi, jeIlemzően zártsorú beépítésű
terü|et

vi-1 32,8 Beépítésre nem szánt területek
összesen

100,3

IntézménVi, je||emzően szabadonálló je||egű

terü|et

vi-f 29,2

Intézményi, heIyi Iakosság alape||átását szoIgá|ó

terü|et

vi-3 L,6

Vegyes terü|etfelhaszná|ási egység łisszesen Ĺ60,6

GAZDASAGI TERULETEK

Gazdasági, je||emzően raktározást, terme|ést
szoIeá|ó terÜlet

Gksz-2 76,1

Gazdasági terü|etfeĺhaszná|ási egyséB łisszesen 76,1

KÜLoNLEGES TERÜLETEK

Bevásárĺóközpont tertiIete K-Ker If,3

Egészségügyi terÜlet (kórház, szanatórium, K-Eü 1'4,8

gyógyszá||ó, gyógyüdülő)

Nagykiterjedésű sportolási célú terület K-Sp If,l

Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős
terület

K-Rek 3,5

Á||at- és növénykert terÜ|ete K-ÁN 3,1

Honvéde|mi, katonai és nemzetbiztonsági cé|ra K-Hon 2,9

szoIsá|ó terület
KözIekedéshez kapcso|ódó épü|etek K-Köz| 25'2

|ó tertiIet
Temető terü|ete 62,5 HAszNÁLAToN

TERÜLETEK

KüliinIeges teriiIetfeIhaszná|ási egység
łisszesen

137,0 Haszná|aton kívÜli részben beépített
terü|et

))q

Beépítésře szánt területek łjsszesen
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A ke r ü l et te r ü l etfe l h o sz n ó l ó sá n a k ko nf t i kt u są i
Az a|ábbiakban kerü|nek bemutatásra azon terü|etek, ame|yeken a TSZT szerinti tervezett terü|etfeIhasználás
és a va|óságban meg|évő, tény|eges terÜ|etfe|haszná|ás között e|térés, konfĺiktus mutatkozit vagyis aho|
városszerkezetiIeg más típusú terÜ|etfeIhaszná|ás megjelenése indokolt. (Megjegyzendő, hogy csak
|éptékében nagyobb, mértékadó konf|iktusok kerülnek bemutatásra, pontszerű prob|émák nem.)
A TSZT-ben tervezett terü|etfe|haszná|ások a kerü|et nagy részén összhangban á|lnak a je|en|egi, valós
haszná|atta|. A TSZT-ben a kerü|etje|entős részén

o városközpontteri.jlet,

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

o nagyvárosias,teIepszerű |akóterÜ|et,

o kisvárosias,je||emzőenszabadoná||ójelIegű|akóterÜlet,

o intézményi, jeIlemzően zártsorú beépítésű tertiIet,

o intézményi, je||emzően szabadoná||ó je||egű terü|et,

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

kerü|t meghatá rozásra.

A TSZT-ben e fő terü|etfeĺhaszná|ások mellett a kerü|et terü|etén főként több típusú küĺön|eges terü|et,
zö|dterü|et, sport és rekreáció számára szo|gá|ó terü|et kerü|t kije|ö|ésre.

A kerÜletben a TSZT vonatkozásában a je|en|egi terüĺethasznáĺattó| je|entősen e|térően kije|ö|t
terÜ|etfe|haszná|ás csupán néhány esetben tapaszta|ható. A be|ső városrészek tekintetében a TSZT-ben
je|en|egi á|lapotnak, vagy a már elĺndult folyamatoknak megfele|ő terÜ|etfe|haszná|ás szerepe|. A Ke|eti
pá|yaudvar terü|ete tekintetében jelentős vá|toztatási szándékként értékelhető a többszintű
terü|etfeIhaszná|ássaI megtámogatott együttesen intézményi, jellemzően zártsorú beépítésíí és a
közlekedéshez kapcsolódó épületek elhe|yezésére szolgá|ó terület kije|ö|ése, me|y Ęy mindkét funkció
számára |ehetőséget biztosít. A jeĺö|és a pályaudvar je|en|eg tú|nyomóan vasútiterületeinek a városszövetbe
va|ó integrá|ását segíti e|ő.

A Kerepesi út menti, az Aszta|os Sándor út két oldalán |évő gazdasági terü|et a TSZT-ben intézményi,
je!!emzően zártsorú beépítésűterüIetként szerepe|, azonban átmenetiterü|etfeIhaszná|ásként megtarthatja
gazdasági, jeIIemzően raktározást, termeIést szolgáló szerepét.

A Hungária körgyűrű mentén eIindu|t intézményi átalaku|ás elősegítése, támogatása érdekében a TSZT-ben
a még meg|évő kereskede|mi, gazdasági és haszná|aton kívü|i területek számára intézményi, je||emzően
zártsorú beépítésű terület szerepe|,

A kert.i|etre vonatkozó tervezett terÜ|etfeIhaszná|ási egységeket és a tény|egesen meg|évő
terti|etfe|haszná|ást, annak |éptékét (beépítési intenzitás, funkciók köre) vizsgálva több esetben is még
jelentős ta rta |ékka I rendeIkezne k egyes terü letek'

A terÜ|etfeIhaszná|ási egységek intenzitását, vagyis a területek számszerűsített, tervezett beépítési sűrűségi
értékeit (határértékeket) az FRSZ 2. számú me||ék|ete határozza meg. A határértékeket és a kerü|et
területfelhaszná!ási egységeinek tényleges beépítési síírűségi értékeit összevetve az egész kerületre
tartaIék mutatható ki. Az FRSZ-ben rögzített határértékek kerületi szintre va|ó |eképzése (a határértékek
kihaszná|ása, megköze|ítése, vagy ,,visszafogása,,) a kerÜleti terveszközök kieme|t fe|adata. Ezek a|apján a
kerü|eti rendezési tervnek (KÉsZ) szükséges meghatároznia, differenciá|nĺa rész|etesen az egyes területek
hosszabb távú fej|esztési, intenzitásbeIi aĺaku|ását (p|. szintterületi mutató értékei)'
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A beépítési sűrűségje|enlegi bsá értékei
a V|||. kerÜ|etben

Forros: TSZT olótámasztó munkarész, 3,7.7.4. fejezet - részlet

JeImagyarázat;

Ic.o'
! z.o -s.o

f t.s -z.o
f ĺ.o -ĺ.s

! o.zs-ĺ.s

! o.s -o.zs

ffi o.ł .o.s

ffi o's -o.ł

ffi o.z -o.s

W o.'t -o.z

|: IT| o.os-o.ĺ

I I 0.0 -0.05

A terü|etfelhaszn á|ási egységek fej|esztési potenciá|ja a

V|||. kerü|etben
(bsá érték Iehetséges növekménye)

Forrds: TSZT alótómasztó munkarész, 3.1.1'4, Jejezet _ részlet

Je|magyarázat:

Iou-
! z.o -ł.s

! ĺ.s -z.o
m 1.0 -1.5

ffi o.s .ĺ.o

ffi o.zs-o.s

! o.ĺ -o.zs

! o.o .o.ĺ

A terÜ|eti tarta|ékok az egyes kerü|etrészekben kiegyensúlyozottak. A Pa|otanegyed, a Népszínház negyed és

a Corvin negyed József körút menti terÜ|etsávja mértéktartó, de a fej|esztésre lehetőséget biztosító a,25-o,5

értéktartományú bsá tartalékkaIrende|kezik. Hason|ó adottságú a Ludovika és a Tisztvise|őte|ep kisvárosias

terü|ete is, aho| a meg|évő karaktert tiszte|etben tartó fej|esztésre így |ehetőséget ad a TSZT. A terv a kerü|et

középső (a József körút és a Fiumei út-orczy út á|taI kozrefogott) területén a városrehabiIitációs fo|yamatok

számára szabadabb utat enged, a je|enleg sok helyen a|acsony beépŕtésisűrűség he|yett a környezetükhöz

hason|ó, nagyvároshoz mé|tó, é|hető beépítésisűrűség kerÜ|t meghatározásra'

Az átmeneti zóna terü|etére eső beépítésre szánt terü|etek jeIlemzően nagyobb sűrűségi tarta|ékkaI

rende|keznek. Ennek egyik oka a je|en|eg a|acsony beépítési sűrűségük, másrészt a Budapest 2030-ban és a

TSZT-ben is |efektetett e|vek, Ęy a barnamezős terü|etek helyzetbehozásának szándéka.

A kerü|etben tehát a TSZT-ben kije|ö|t terÜletfeIhasználások, az azokhoz kötött sűrűségi paraméterek

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

kia|aku|t, őrzendő terü|eteken mértéktartó fej|ődést biztosít, míg az aIulhasznosított területek számára ke||ő

|ehetőséget nyújt a fejĺődésre.

;.i
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2.9.3. Telekstruktúra
Egy te|epülésen be|ü| a te|ekszerkezet, a teIkek morfo|ógiája alapvetően meghatározza annak szerkezetét és
egyben a teIepri|ésképet. A történetiIeg kialaku|t utcahá|ózat, a teIekosztások akár évszázadokra
visszamenőleg is Iekövethetők, a mú|t |enyomataként szo|gálnak. A te|ekstruktúra, a tcrÜ|cti ós szélességi-
mé|ységi je||emzők meghatározzák a beépítés je||egét, vizsgáĺatuk ezért ku|csfontosságú.

Te l e kmo rfo lóg ia és tele km é ret
Józsefuáros te|ekstruktúrájában a|apvetően három fő típus kü|öníthető e|. A |egje|entősebb részt a
hagyományos városias beépítésre szo|gáĺó, főként Iakó- és Vegyes funkciójú teIkek teszik ki. Ez a

te|eká|lomány je||emzően a kerÜlet történeti|eg kia|akult be|ső részein, a Palotanegyedben és a József körút
- Fiumei út közötti területsávon je|entkezik. A Pa|otanegyed és a Rákóczi út menti terti|etsáv te|keit
jellemzően 1000-3000 m2-es teIkek je||emzik, melyek közé természetszerű|eg 1000 m2-né| kisebb teIkek és
e|szórtan 3000 mz-nél nagyobb telkek is beékelődnek. A teIkek szé|essége itt je||emzően 20 m körriI a|aku|.

JelIemző telekméret szómossóga szerinti megoszlds o ]ellemző telekméret területi megoszlóso (m2)

kerület egészén _ kijztert)letek nélkÍ)I

A Nagykörút mentén és attó| kife|é, a Csarnok il|. Magdolna negyed felé haladva hagyományosan az
e|őbbiekné| kisebb te|ekosztás a je||emző, me|y mind azok méretében, mind szé|ességében (jeIlemzően 1.5-

1.8 m) nyomon követhető. A te|ekméret itt je||emzően 1000 m2 a|atti, kisebb számban talá|hatók 1.0oo-3ooo
m2-es vagy azt megha|adó teIkek.

Ebbe a te|ekstruktúrába nagyobb méretű (25.30 000 m2 körü|i vagy anná| nagyobb), esetenként te|jes tömböt
kitevő, főként intézményi funkciót (főként oktatás, ku|túra, egészségÜgy) betoltő teIkek éke|ődnek.

A harmadik fő típus a gazdaságifunkciók és a várostizemeltetés számára he|yet adó nagyméretű teĺkek köre
(p|. Ganz-MÁVAG, pályaudvarok, temetők), me|yek jel|emzően a Fiumei út - Aszta|os Sándor út köztitti sávot
fogla|ják e|. |tt meghatározóan a 25-50 000 m2 fe|etti te|ekméret a je||emző, de nyi|vánva|óan itt is vannak
kisebb méretű telkek, beéke|ődve a nagyobb te|epek közé.

(mt)

10m - abtt

s 1O0O - 3000

| 3000 - 6fi)o

16000 - ffim
10000- 25m0

É 25oo0. 500oo

É 50000 - 75m0

r 75@o- feHt

E rmautt
E rm-gom
M sm-6m
I om-rom
E rm-asm
@ zsmo-sooo
I smo-rsom
l zsmĺerctt
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2.9.4. Az építmények vizsgá|ata
Az építmények vĺzsgálata fo|yamán az egyes funkciók, kapacitások, a meghatározó beépítési je||emzők,

je||emző magasságiviszonyok kerü|nekfe|tárásra. Ezek segítségéve|és a további he|yisajátosságok a|apján

|ehet meghatározni a kerü|etben je||egzetesen e|vá|ó karakterű terü|eteket.

Az épületek óltąlónos funkcionólis jellemzői

Az é piil ető l lomány és d te rÍjleth asználdt összefiiggései

A terü|etfelhasználás vizsgá|ata bemutatja azokat a terü|eteket, ahoI funkcioná|isan hason|ó rende|tetésű

épü|etek, p|. |akóépü|etek, egészségügyi, oktatási intézmények talá|hatók,vagy az adott he|yszín épü|etei

kü|önböző típusú gazdasági célokat szo|gá|nak (kereskede|em, ipar, raktározás). A homogénként je|ölt |akó-

vagy városközponti terü|eteken mozaikszerűen Vagy beéke|ődve egyéb rende|tetések is megjelennek, p|. a

|akosság e||átását szo|gá|ó funkciók-, befo|yáso|va a városrész működését. A nagyságrend, a fő rende|tetés,

a városrész é|etében betö|tött szerep a|apján indoko|t az e|látást biztosító Vagy a kcjzcé|okat szo|gá|ó

|étesítmények megkÜ|önböztetése, küĺönösen az intézmények körében, annak e||enére, hogy részletes

épÜ|etenkénti funkcióvizsgálat nem történik. Az intézmények térbeIi e|he|yezkedése je|zi az egyes terÜ|etek

e||átottságát, sűrűsödésük kije|ĺi|i a központĺbb he|yeket, de mutatja azt is, hogyan erősítik a kü|önböző

e||átórendszerek egymást. Az öná||ó intézményeket az e||átás szo|gá|atába á||ított épü|etföldszintifunkciók
egészítik ki.

Az eltérő fćildszinti funkciók egyes vőroskiizponti és egyes lakóterületeken

A városszerkezette| összefÜggésben a kerü|etben meghatározóak azok a fontosabb útvona|ak, je|entősebb

gya|ogosforga|mat bonyo|ító utcák, ame|yek mentén az épü|etek fo|szinti kia|akítása |ehetővé teszi a

kcizvetlen közterü|eti kapcso|atot, így a|ka|massá válnak az épü|etek a kültinböző e||átó funkciók, így a
kereskede|em, a vendég|átás, a szolgá|tatás vagy egyéb közfunkciók befogadására. Ezek álta|ában a

forgalmasabb útvonalak vagy kieme|tebb terek, közösségi ta|á|kozások környékén ta|á|hatóak. Kü|önösen
je||emzőek a fő szerkezetet alkotó útvonalak me||ett (Nagykörút, Rákóczi út, Ü||őiút stb. vagy egyes tereken
p|. Mikszáth tér), de az intézményi tú|sú|yábó| fakadóan kevésbé je||emző pl. a Múzeum körút mentén.

Az i ntézmé nyek jel le mzőĺ
A kerti|et terti|etén |évő intézmények részben a helyi alapellátást biztosítják, részben fővárosi, de több
esetben országos e||átást is szo|gá|nak. Az intézmények eIhe|yezkedését mutató a|ábbitérképeken jó| |átszik

az egyes e||átóintézmények eIhelyezkedése, ami szorosan összefÜgg azok e|érhetőségéve|, az érintett
terü |etek eI látottságáva |.

Kiizigazgotás

A kerü|et legfontosabb közintézményei az önkormányzat és a po|gármesteri hivatal, va|amint a

kormányhivataI kerü|eti szerve. A kerületi bíróság, ügyészség más kerü|etben működik. országos hatáskörű

öná||ó közigazgatási |étesítmény nincs.

Egyhózi intézmények

A kerü|etben je|entős számú egyházi |étesítmény, temp|om ta|á|ható, eIhe|yezkedésük elsősorban a

|akóterü|eteken belü|i, több esetben zártsorú beépítéshez i||eszkedő módon jtittek |étre.
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Nevelési és oktatási intézmények

Az óvodai és á|ta|ános isko|ai e||átás Be|ső-Józsefváros terÜ|etén hiányos, ugyanakkor itt működĺk a

középisko|ák több mint harmada' Középső-Józsefuáros terü|etén nagyobb távo|ságban he|yezkednek e|

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

|akótertj|etét lefedik, a kerü|ethatárok mentén a szomszédos kerü|eti intézmények,,besegíthetnek,, az e||átás

esetleges hiányaĺba. A Pa|otanegyedben a diákság je|entős felü|reprezentá|tságát segíti e|ő, hogy a

Nagykörúton be|ĹiI műkĺidik a |egtöbb fe|sőoktatási intézmény, bár több ta|á|ható azon kívül is. A kerület új

fe|sőoktatási intézménnye|, a Nemzeti Közszo|gá|ati Egyetemmelgazdagodott a közeImúltban.

Közĺgazeatási intézmények és tempIomok Középfokú és fe|sőoktatási intézmények

ovodák e||átási I efedettséggeI Á|ta|ános ĺskolák

Egészség ügyi i ntézmények

országos és fővárosi szempontbó| is kiemeIkedő egészségügyi |étesítmények ta|á|hatóak Józsefuárosban. A
kórházak és k|inikák - a Rókus kórház kivéte|ével- alapvetően az Ü||ői út menti sávra kor|átozódnak, három

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

a házĺorvosi szo|gá|tatás he|yszíneive|, utóbbiak szinte te|jes |akótertileti |efedettséget je|entenek.

Szociális intézmények

A2,L'4. fejezetben már bemutatott társada|mi összetéteI indoko|ja a szociáĺis e||átó funkciók erőte|jesebb

megjelenését a főváros többi kerÜ|etéhez képest, me|yekre Józsefuáros krízisterü|etei miatt is szükség van.

A gyermeke||átás terén a bö|csődék száma kevés, a Józsefuárosi lakótelep kcirnyezetében jobb az elosz|ásuk'

A rászoru|takkaI fog|alkozó gyermekintézmények is elsősorban a kcirúton kívü| he|yezkednek e|.

Az el|átó intézmények eIhe|yezkedése kismértékben ktiveti a korösszetéte|t, a be|ső-józsefvárositerületeken

nagyobb az időskorúakat e||átó intézmények száma, de a Középső-Józsefuáros terü|etén is nagy számban
jelen vannak. A különböző rászorultságok _ fogyatékose||átás és speciális fog|alkoztatók, szenvedé|ybeteg-

vagy pszichiátrĺai e||átás intézményeinek számossága meghatározó.

. Je.ńŕ@l tílomłÝýat
PoŁ'rncĺÚd HMt.|.

. tńdtó{{t

. íHdóoćr

. tlnlplom

r 8|mnátlm

. aĺ|ó!éP, stb|d.

. |t{rôo|Ŕ.t|.
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A hajléktaIan-e||átás intézményei kevésbé a kerület a|ape||átását, mint inkább a főváros pesti kerületeinek
e||átását szo|gá|ják. Jó| lehatáro|ható a Kozépső-Józsefuárosban való e|he|yezkedési.ik, hason|óan a V|-V||'

kerÜ|ethez (Nagykörút és Dózsa György út közöttitérség). Budapest egészét tekintve terü|eti|eg itt sűrűsödik
a |egtöbb haj|ékta|ane||átó |étesítmény.

. ńsru|ttYśmHCĺiťú.

. 3y!'m|Éł Epłö2bgĺ .||át.9
ĺbö|śódćŁ q|.d| ÉPłóEit}

' 
creoélytetrĺfuĹtđétos
A ptJdt|&i.ł Cĺád5

. Eó.łDłú.k.üáÉ9

. h.llé'|đ.hrct Cĺ.t.ĺ

. t9.dł|b íodd|qt.tlt

. iéPłpovh.

Egészségugyi intézmények Szociális e| látóintézmények

Kultu rá lÍs i ntézmények

A kerü|etben több he|yen működnek kü|önböző műve|ődési |étesítmények. Meghatározó kapacitású -
klasszikus érte|emben vett - nagy műve|ődési ház ugyan nincs, de több kisebb színpad nyújt lehetőséget
előadások megtartására. Hangversenyre, zenei előadásokra a fe|újított Erke| Színház a|kaImassá vá|t. Az

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

számossága kisebb a be|ső kerü|etekéné|, ugyanakkor _ köszönhetően a sok fe|sőoktatási intézménynek -
je|entős a könyvtárak száma. A budapesti tizenkét mu|tip|ex moziból kettő található a kerü|etben (Aréna

P|áza, Corvin), eme||ett itt működik a több mint száz éves Uránia filmszínház is.

Rekreáció, sport

A rekreációs |étesítmények közü| a Kti|ső-Józsefuáros terü|etén működő sportpá|yák emelhetők ki'

Jelentősebb, fedett sportlétesítmény (sportcsarnok, uszoda) nincs a kerületben, az e|sősorban
pincehe|yiségeket hasznosító fitneszklubok nem képvise|nek városi |éptéket. Az uszoda hiányát póto|ja

némi|eg a Losonci téri á|ta|ános isko|a nem nyi|vános tanuszodája, illetve a Corvin negyed egyik edzőterem
we||ness |étesítményében lévő úszómedence (Life1 We||ness).

Turizmus

Aturizmus háttérintézményeitekintetében a Józsefuáros nem tartozik kifejezetten a céltérségek kcizé, bár a

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

és számossági e|őre|épést eredményezett. A szá||odaiférőhe|yek térbe|i eIhelyezkedése a nagyobb közcisségi

köz|ekedési sávok me||ett, a Pa|otanegyedben és a Rákóczi út környezetében meghatározó.
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Ku|túra, rekreáció és sport jeIentősebb intézményei
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Ke res ke d el e m, szo l g ó ltatá s

Az önkormányzatok az általuk működtetett piacok és vásárcsarnokok fenntartásáért tartoznak fe|e|ősséggel,

a kereskede|em egyéb |étesítményeit a gazdaságĺ szerep|ők műkĺidtetĺk. A Rákóczitéri vásárcsarnok és a
Te|eki László téri piac meghatározó |étesítményei mel|ett már egynapos terme|ői piacok is műktjdnek. A
három bevásár|óközpont (Aréna P|áza, Corvin P|áza, Europeum) - a kerü|eti eIlátás me||ett - budapesti szintű

vonzáskörreI is rendeĺkezik. A kereskedeImi és szo|gá|tatási el|átást részben ezek a koncentrá|t

nagylétesítmények, de főképp a városias |akóterületek fö|dszinti Üz|ethe|yiségei biztosÍtják, je|entősebb

szakáruház, hipermarket, oná||ó szupermarket nem jeIlemzi a kerü|etet.

Beépítési jellemzők

lellemző beépítési mérték

A beépítési mérték a beépítés sűrűségének egyik fontos sajátossága. Az épü|etteI beépített terü|et és a te|ek

tertiIetének hányadosábó| adódó érték jó|je||emzi az egyes területeket.

Je|lemző beépítési mérték (%) megosz|ása a te|kek
darabszáma aIapján, a kerü|et egészén

Je||emző beépítettség terü|eti megosz|ása

A kerületen be|ül |egnagyobb arányba n a 6o% fe|etti beépítettséggeI rendelkező te|kek vannak. Ezek aIkotják

lényegében a be|ső kerü|etrésztő| egészen a Fiumei útig tartó részt, ami nagyjábó| megegyezik a zártsorú-

zártudvaros beépítési módú terü|etekke|. Ehhez hason|ó a kb. 65%-os beépítettséggel rendeIkező vo|t Ganz-

MÁVAG terrilet is, mely azonban a beépítés je||egében jeIentősen e|tér a be|ső városrészben tapaszta|taktó|.

Ettő| a|acsonyabb, 4o-60% kĺjzötti beépítésse| rende|kezik a Százados negyed, va|amint a Könyves Ká|mán

körÚt mentĺ beépítés Vajda Péter út és Ü||ői út közötti szakasza. A térkép a je||emző te|epü|ésszerkezeti

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

Egyes intézményterü|eteken, így a Semme|weis Egyetemen és az orczy parkban a|acsonyabb,20-4o%korü|i

beépítés adódik. Ez je||emzia Tisztvise|őte|epet, és a Kerepesiút mentén is ehhez hason|ó beépítési mérték

a je||emző' A |ega|acsonyabb,20% alatti beépítési mérték csupán a Fiumei útisírkert és a Józsefuárosi pu.

terÜ|etén je|enik meg.

Beépítési mérték megoszlása
(esetszám alapjánl D 2oxaĺatt

l zo.oĺĺ
El ĺo.ox
l oxĺelett

(96)

1 20 - ä|ätt

r2O-40

' 40-60

rí}0 -frlfü
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A beépítés mo,gassógi jellemzői (szintszám, beépítésÍ magdssóg)

A beépítés magassága meghatározó e|eme a városképnek, eme||ett a sűrűség másik meghatároző tényezője.
A vizsgá|at fo|yamán a szintszámok a|apján hasonló, homogén egybefÜggő terÜ|eti egységek je||emző

szintszámai kerü |nek bemutatásra.

Je|lemző szintszámok megoszlása kerü|et egészén
(%)

JelIemző szintszámok terü|eti megosz|ása

A kerÜ|et arcuIata szempontjábó| meghatározó a be|ső városrészek terÜ|ete. |tt je||emzően 4-6 szintes
épÜ|etek talá|hatók, de enné| a|acsonyabb, régi 2-3 szintes épÜ|etek is je|en vannak. A belső terü|eteken
ugyanakkor a szintszám a|apján |étrejött beépítés magasságát jeIentősen befo|yáso|ja az építésikor, vagyis a

korszakonként e|térő szintmagasság. A Csarnok és a Magdo|na negyed környékén nem határozható meg
egyértelműen a jel|emző szintszám a beépítés vá|tozatossága miatt, ezért vegyes, vá|tozó szintszámú
területként je||emezhető. Ezen a terü|eten je|entős számban ta|á|hatók még fö|dszintes épi,i|etek is' Az 1-4

szintes épületek közeI azonos arányt képvise|nek a terü|eten, ettő| kisebb arányban lehet 5-6 szintes vagy
annál magasabb épü|etet taĺá|ni.

A kerületben a fő határvona|ként ebből a szempontbó| a Fiumei és orczy utak vona|a je|entkezik. Az ezektő|
ke|etre |évő Tisztvise|őte|ep terü|etén kétszintes vagy anná| a|acsonyabb épü|etek je||emzőek. A Könyves
Kálmán körút mentén a régi négyszintes épü|etek me||ett az e|mú|t időszakban épü|t 7-8 szintes irodaházak

a körúthoz mé|tó, magasabb térfa|at adnak, és bár még nem a|aku|t ki (át) te|jesen ez a terület, ezek
határozzák meg a városképet. Szintszám és magasság tekintetében nehezen értékelhető a Ganz-MÁVAG
terü|ete, ahol a fciIdszintes csarnokoktó| a hétszintes irodaépü|etig sok minden talá|ható, azonban je||emzően

2-3 szintes a beépítés meghatározó része.

A Kőbányai úttó| északra, a Könyves Ká|mán körút mentén a|acsonyabb, a sportte|eptő| északra, a Százados
negyed terü|etén Vegyes szintszámú a beépítés. Az egyes korszakok építései mind a terü|eten hagyták
kézjegyüket, így néhány tömbönként vá|takoznak a földszintes és három-négyszintes épü|etek, majd az

utóbbi időszakbó| származő hétszintes vagy enné| nagyobb szintszámú beépítések.

lellemző beépítési síirűség

A beépítési sűrűség az épÜ|etek szintterü|etének és a |ehatárolás közterü|etekkeI együtt vett a|apterü|etének
hányadosa. A tömbméret, a közterü|eti struktúra, annak a terti|eti |ehatároláshoz mért aránya a|apvetően
befo|yáso|ja a beépítésĺsűrűség számítását. A beépítésisűrűség érzéke|tetéséhez aIkaImazott lehatáro|ások
a közterü|et fő struktúrája fie||emzően a fő- és gyűjtőúthálózat), va|amint az azokon be|ü| funkcionálisan vagy

karakterében je|entősen e|vá|ó egységek figye|embevéte|ével kerti|nek meghatározásra. A szintterü|et
megállapítása során az építményszintek összegzése a pinceszintet is tartaImazza.

Szintszámok megosz!ása
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Beépítési sÍĺrĺiség megosz|ása
(m'lm'l El o,t atatt

E o.! .ot5
El o,zs - o,s

B os -o,zs

E r,o - r2s
El rzs-rs
B rs -zp
. 2Đ .25
l 25 fet€B

e 0,1 - alatt

& 0,1 - 0,25

o,25 -O,5

E0,5 - ą75

I - 1,25

' 1,25-7,5

81,5-2

Je||emző beépítési sűrűség megosz|ása kerület JeIlemző beépítési sűrűség terü|eti megosz|ása (m'/m')
egészén (%)

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

3,0 fe|etti érték az Erkel Színház környezetében ta|á|ható. A József körÚt és az orczy út közötti területen
jeIlemzően 2,O-2,5-os beépítési sűrűség je||emző. Innen keIetre je||emzően aIacsonyabb értékek

mutatkoznak. A kerület jelentős részén 1.,25 fe|etti éľték adódik. A térkép a je|lemző te|epü|ésszerkezeti

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

Településkorakter, helyi sojótossógok: utcakép, téraróny, jellegzetes épülettípusok

JeIlemző beépítési módozatok

Józsefváros beépítési módozataijó| követik a beépÜ|és korszakait. A X|X. század második fe|ében az akkori

nagyvárosias fej|esztés során zártsorú beépítés jĺitt létre, je|lemzően zárt be|ső udvarokka|. A Nagykörúttól

ke|etre ugyanezzeI taĺá|kozunk, de a zárt udvarok keverednek a korábbi, a|acsonyabb státuszt je|ző terü|et

beépítési formáiva|, hosszú, keskeny udvarokka|, aIacsonyabb L és U aĺakú épületekke|'

Je|lemző beépítési módok megosz|ása a kerü|et egészén
(%)

Je||emző beépítési módok

A nagyobb közintézmények köztiI meghatározóak a nagyobb zöldfe|ü|ette| ö|e|t, szabadoná||óan

e|he|yezkedő épü|etek, ame|yek megtörik a kerÜ|et je||emző záftsorú je||egét. A korszerű, zártsorú keretes

beépítés csak kisvárosias |éptékben je|ent meg, a Tisztvise|őtelepen.

A mai barnamezők jelentős részét a nagy iparitömbök beépítése ura|ja, ahoI a beépítés rendkívül heterogén,

az utca fe|é sok esetben zárt, városias je|leget követ, de a telektömbcjn be|ü| ho| te|ekhatáron, ho|

szabadoná||óan épü|tek a feI a nagy csarnokok.

Megta|á|ható a kerü|etben a hetvenes évek úszóteĺkes beépítése ugyanúgy, mint a későbbi keretes

je||emzőket utánozó tömbtelken |étrejött szabadoná||ó |akóte|epi beépítés.

Az új foghíjbeépítések a beépítési módot tekintve a kcirnyezethez hasonuInak, de esetenként |éptéket

váltanak, vagy új e|emként, a városszövetbe behasító módon je|ennek meg, más térarányt és magasságot

zárt$ni - zánudYaroś

Beépítési módok megoszlása
(közteľiiletek nélkiil)
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hozva létre, alapvetően megváltoztatva az eredeti városi arányokat, jelenősen átrendezve a korábbi

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

J eI l e g z etes utca ké p, té ro rá nyo k

Az e|özcjekben ismertetett te|ekstruktúra, a beépítési mérték és magasság, Vä|amInt a sűrűség terü|eti

hasonlóságai, továbbá a beépítési mód a|apján Józsefváros területét jó| lehatárolható, e|térő karakterű

terÜ|etek alkotják. Tradicioná|is beépítését a XIX. században kiaIakult főhá|ózatok, szé|es sugár- és

gyűrűirányú e|emek á|tal tago|t beépítések közötti szűk utcarendszer je||emzi. A |akóterü|etek zomét a
keskeny te|ekszé|ességű, je||emzően zártudvaros, 4-5 szintes, zártsorú historizá|ó beépítés a|kotja. Az

utcaképek a Pa|otanegyed terü|etén egységesebbek, de itt is ta|álhatóak utcaképet megtörő eltérő

magasságok és ebből adódó magas tűzfaIak. A szĺík utcák e||enére a régiszintmagasságú két-, háromeme|etes

épületekkeI határo|t közterületek téraránya e|fogadható, keskenységük dacára is' Az épü|etek építészeti

minősége ezen a terÜleten gazdagabb formá|ású, mint a körúttól kĺfe|é |évő beépítés esetében, bár még a

Népszínház negyedre is je||emző az itt leírt karakter.

A be|ső városrészeket je||emző beépítés egységessége a korabeli szabályzatokbó| és azok

továbbfejlesztésébő| adódik. A Főváros szabá|yozási rendszerét a Közmunkatanács do|gozta ki, a város

övezetekre va|ó osztásávaI megteremtve további kiépü|ésének rendezett kereteit. A szabá|yozást többszĺir

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

magassági kü|önbözősége nyomot hagyott. Az építést meghatározó rendeIkezések változtatásaira az 1893-

as Építésügyi szabá|yzat e|fogadása után 1.914-ben, majd 1940-ben kerü|t sor, nagyjábó| azonos

sze||emiségge|, de az adott korszakhoz i||ő módon' Ehhez képesttörést okozott az 1959-es szabá|yzat, majd

az 1986-os, ami még inkább,,megfe|edkezett,, a rész|etekrő|. A terü|et kialaku|ásában a|apvető vo|t a

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

később méterben maximált - |egnagyobb párkánymagassága.

A Nagykörúton tú| a korabe|i karakter a|acsonyabb sűrűségű és magasságú beépítése az e|mú|t időszakban

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

kedvezőtIen térarány jelIemez'

A Magdo|na negyed a kerü|et legheterogénabb beépítésű területe, a te|ekstruktúra kismértékben e|térő, a

keskenyebb, hosszabb teIkeken még kisvárosias jeIlemzők is talá|hatók, de épü|etá||ományában is

kedvezőt|enebb ál|apot ura|kodik a be|ső terü|etekhez képest' Je||egzetesen meghatározható karakterre|

nem rendelkezik, ez a kĺa|aku|at|anság jel|emzi. Egyes utcaszakaszai adnak csak karakteres megje|enést.

A hetvenes években jött |étre a terÜ|ettő| te|jesen idegen Szigony utcai |akóte|ep, ame|y az akkori

városfej|esztésieIképzeléseket híven tükröző nyomot hagyott az utókorra. A kivitelezés során az ún. Szigony

körút nyomvona|át is kiszabá|yozták.

Meghatározó és kedvező, építészeti értékeket is hordozó kisvárosias karakterre| rendeIkezik a

Tisztvise|őte|ep je||egzetes keretes beépítése, Vagy a Százados negyed régi Művésztelepe, és az azza|

szomszédos újabb, paneIes |akóterü|et. Ezeken a terü|eteken az utcák kedvező térarányúak, zöldfeĺü|etekben

is gazdagok.
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l Be|ső Pa|otanegyed

E Körut. Rákóczi út menti

& Népszínház utca menti

ffi Baross utca menti

W Corvin sétány

@ Lakóte|ep

! Vegyesbe|sővárosrész

l |ntézmények

M Vegyesintézményterü|et

@ Gazdasági terü|et

! Máv munkástelep

tr Tisztvise|ő te|ep

@ Nag1ĺvárosibafordu|ó

ffi Tômbönkénteĺtérőkarakter

! Vegyes

Je||emző beéoítési kara kterek
forrós: sojdt térkép

A városkép szempontjából a Kőbányai út, a Kerepesi út vo|t ipari terÜ|etei, a fe|hagyott Józsefuárosi
pá|yaudvar sávja sok kívánnivalót hagy még maga után mind rendezet|enségét, mind épü|etállományát, mind

az ezekbő| adódó utcaképét iIletően.

Józsefváros sokszínűségét je||emzi, hogy a beĺső terÜletekrő| ke|eti irányba ha|adva fokozatosan szakadozi|í
|azuI a beépítés sűrűsége, sze||ősebb és tágabb utcákkaI ta|á|kozunk.

J e l l e gz etes é pü l ettí pu so k
Zdrtudvaros épĹ)letek

Az összes zártudvaros épÜ|etre je||emző a |akások be|ső udvarró|történő megközelítése, a gazdagabb pa|oták

esetében szé|es loggiákró|, a puritánabb épü|eteknéla keskenyebb gangokró|. A kisebb teIkeken az udvarok

sötétek, a fö|dszinti lakások benapozottsága esetleges. Az épü|etek magastetősek, a teIekhatárokon
fé|nyeregtetőve| csat|akoznak zártan a szomszédos épületekhez. Hom|okzati kialakításban a historizá|ó

megformá|ás gazdag épü|etdíszes, kváderkőutánzatos kia|akítássaIjárt, a díszesebb pa|oták esetében gazdag

kőerké|yekke|, erké|y- vagy kapuzattartó mito|ógiai aIakokkal.

A körúton be|ü|i területeken az épü|eteknek a szűk utcákhoz igazodó beépítése, a korábbi beépü|és és a
központibb fekvés miatti a funkciók esetenként e|térő épü|etkonfigurációkat is eľedményeztek, mĘ a
körúton tú|i beépítés esetében kisebb a szórás.

Palotók

A Nemzeti Múzeum környezetében, Be|ső-Józsefváros szívében nagyobb számú reprezentatív pa|otát

eme|tek. Az építtetők zöme a városba kö|töző vagy az év bizonyos hányadát a családjával együtt a városban

töltő arisztokrata vo|t. A megte|epedés fő|eg a Nemzeti Múzeum mögötti terü|etet, va|amint a mai

otpacsirta, Reviczky utca mentén |évő ingat|anokat érintette' A magyar társadalom felső rétege már ezt

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

egyet|en, de az egyik |egje|entősebb he|yszíne vo|t az arisztokrácia fővárosi építkezéseinek. Ezekre az

épÜ|etekre je||emző az arányos udvar, a kevesebb szintszám, mive| céĺjuk nem a |akások zsúfo|ása vo|t, mint

a bérházas területeken. Az épü|etek díszes, historizá|ó homlokzatai között sok kieme|kedő aIkotás talá|ható.
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